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Τ
ον µύθο του Φοίνικα που αναγεννιέται από 
τις στάχτες του ζει για µία ακόµη φορά η επι-
χειρηµατική κοινότητα της χώρας, µε αρκε-
τούς, τολµηρούς για κάποιους, διορατικούς 
για κάποιους άλλους, να επενδύουν στην ε-
πόµενη µέρα.

Αν και η πολιτική διαπραγµάτευση της κυβέρνησης µε 
τους δανειστές έχει καθηλώσει τον επιχειρηµατικό (και όχι 
µόνο) κόσµο της χώρας, υπάρχουν αρκετές εταιρείες που αντι-
στέκονται και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ανεβάζοντας τον 
πήχη των επενδύσεων.

Από την άλλη πλευρά, σε µια οικονοµία που την τελευταία 
οκταετία επέζησε από µια διαδικασία αποδόµησης, είναι φυ-
σικό οι έχοντες ρευστότητα να αναζητούν εκείνες τις µοναδι-
κές ευκαιρίες για επένδυση.

Οι νέοι άνθρωποι άνοιξαν εξ ανάγκης τους ορίζοντές τους 
και (ξανα)ανακάλυψαν την καινοτοµία, επέστρεψαν στις ρίζες 
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του επιχειρείν, απλοποίησαν διαδικασίες και δηµιούργησαν µια 
νέα γενιά «νεοφυών» εταιρειών, διεκδικώντας να είναι οι επόµε-
νοι ισχυροί στις δεκαετίες που έρχονται.

Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν µπει σε µια πορεία σταθερή και 
από αυτές, πέρα από τα όποια έσοδα (µικρά ή µεγάλα) για τον 
δηµόσιο κορβανά, αναµένεται να υπάρξουν επενδύσεις, αύξηση 
των θέσεων εργασίας, αλλά και διαµόρφωση συνθηκών υγιούς α-
νταγωνισµού.

Μετά την αποεπένδυση και την καθίζηση, οι περισσότεροι α-
ναλυτές περιµένουν τη σταδιακή ανάκαµψη, την επανεπένδυση 
κεφαλαίων και το άνοιγµα νέων αγορών και ευκαιριών.

Εκεί ακριβώς, σε όλους αυτούς που σε πείσµα των καιρών α-
ντιστέκονται, σχεδιάζουν, επενδύουν, ονειρεύονται και προσδο-
κούν, βρίσκεται η «Ελλάδα της ανάπτυξης» και η FS στο τέλος 
του 2016 υποδέχεται την επόµενη µέρα µε διάθεση αισιοδοξίας, 
αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας όλους εκείνους που επιµέ-
νουν να συνεχίζουν και να δηµιουργούν.
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Χρηµατοδοτήσεις 
ύψους άνω των 
500 εκατ. ευρώ 
σε ελληνικές 
επιχειρήσεις το 2016 
από τη Eurobank.

Η ελληνική οικονοµία, σήµερα παρά 
ποτέ, έχει ανάγκη από καινοτό-
µες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. 
Αναγνωρίζεται όλο και περισσό-
τερο ότι η υγιής επιχειρηµατικό-

τητα είναι αυτή που δηµιουργεί ταυτόχρονα αξία 
για τους πελάτες της επιχείρησης, τους εργαζόµε-
νους σε αυτήν, τους µετόχους και τελικά την κοι-
νωνία ολόκληρη.

Με την επιστροφή στην κερδοφορία, που ήταν 
ο πρώτος στόχος, το 2016 ήταν για τη Eurobank η 
χρονιά που µπήκαν οι βάσεις για την ουσιαστική 
στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, τη χρηµα-
τοδότηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 
που είναι και η πλέον κρίσιµη πρόκληση στην προ-
σπάθεια της ελληνικής οικονοµίας να ανακάµψει.

Πρόθεση αλλά και στρατηγική επιλογή της 
Eurobank είναι να στηρίξει την αλλαγή αντίλη-
ψης πάνω στη βασική αρχή ότι σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία επιχειρηµατικό κίνητρο και κοινωνική 
ευθύνη πρέπει να συµβαδίζουν. Γύρω από αυτήν 
έχει χτιστεί µια ολοκληρωµένη στρατηγική στήρι-
ξης της υγιούς, καινοτόµας και εξωστρεφούς ελλη-
νικής επιχειρηµατικότητας.

Σε ό,τι αφορά το 2017, στόχος είναι –παρά τις 
προκλήσεις και τις δυσκολίες– να µην υπάρξει καλό 
επιχειρηµατικό σχέδιο, µε συνεκτικό business plan 
και ρεαλιστικές προοπτικές επιτυχίας, που δεν θα 
βρει στη Eurobank λύση χρηµατοδότησης.

Οι µεγάλες συµφωνίες της Eurobank µε ισχυ-
ρούς διεθνείς επενδυτικούς οµίλους και φορείς µόνο 
µέσα στο 2016, συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. 
ευρώ, δίνουν µεγάλη ευκαιρία στις µεσαίες, µικρές 
και πολύ µικρές ελληνικές επιχειρήσεις, που απο-
τελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηµατο-

δότησης. Ενδεικτικά, µέσα στο 2016 πραγµατοποι-
ήθηκαν µεταξύ άλλων:

• ∆ύο συµφωνίες Eurobank-ΕΙF, ύψους 230 
εκατ. ευρώ, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις µεσαίες και 
µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Innovfin, η Eurobank θα κατευ-
θύνει δάνεια και µισθώσεις µε ευνοϊκούς όρους 
για καινοτόµες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
για τα επόµενα δύο χρόνια. Παράλληλα, στο πλαί-
σιο του προγράµµατος EaSI, η Eurobank θα στη-
ρίξει µέσω ενός προϊόντος µικροπίστωσης, ύψους 
1,1 εκατ. ευρώ, µικροδανειολήπτες της περιοχής της 
Αττικής που αντιµετωπίζουν προβλήµατα πρόσβα-
σης σε δανεισµό.

• Συµφωνία Eurobank-EBRD, ύψους 50 εκατ. 
ευρώ, σύµφωνα µε την οποία η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης παρέχει πι-
στωτική γραµµή 50 εκατ. ευρώ προς τη Eurobank 
για τη στήριξη του διεθνούς εµπορίου.

• Συµφωνία Eurobank-IFC, ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, µέσω της οποίας το IFC, µέλος της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, παρέχει στη Eurobank πιστωτική γραµµή 
ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράµ-
µατος Χρηµατοδότησης ∆ιεθνούς Εµπορίου. Υπο-
γραµµίζεται πως µε τη συµφωνία αυτή η Eurobank 
έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συµµετέχει 
σε αυτό το πρόγραµµα.

• Συµφωνία Eurobank-EIB, ύψους 40 εκατ. 
ευρώ, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων παρέχει στη Eurobank 40 εκατ. ευρώ 
µε σκοπό τη στήριξη σχεδίων µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων και εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποί-
ησης που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα. Η συµφωνία αυτή επιτρέπει 
στη Eurobank να αξιοποιήσει ένα χαρτοφυλάκιο 

ύψους 140 εκατ. ευρώ για τη στήριξη σχεδίων που 
θα εφαρµοστούν από µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
και εταιρείες µεσαίας κεφαλαιοποίησης µέσω ε-
πενδυτικών δανείων και παροχής ρευστότητας µε 
τη µορφή κεφαλαίου κίνησης.

Πέραν όλων των παραπάνω συµφωνιών, η 
Eurobank έχει αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράµ-
µατα και έχει διαθέσει σε ελληνικές επιχειρήσεις-
πελάτες της δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ µέσω των 
προγραµµάτων ΕΤΕΑΝ και ΕΣΠΑ.

Την ίδια στιγµή η Eurobank καινοτοµεί δηµι-
ουργώντας νέους θεσµούς που στόχο έχουν να α-
ναδείξουν την ισχυρή Ελλάδα.

Έτσι, σε συνεργασία µε την Grant Thornton, δι-
οργάνωσε τον πρώτο διαγωνισµό Growth Awards, 
που φιλοδοξεί να καταστεί το κορυφαίο µέσο ανα-
γνώρισης της επιχειρηµατικής αριστείας και στήρι-
ξης υγιών, ανταγωνιστικών, εξωστρεφών και δυνα-
µικών επιχειρήσεων που την περίοδο της κρίσης 
δεν κατέθεσαν τα όπλα αλλά τόλµησαν, αγωνίστη-
καν και δίνουν µε αξιώσεις τη µάχη του διεθνούς 
ανταγωνισµού.

Παράλληλα, σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ, δι-
οργανώνει τον ∆ιαγωνισµό Εφαρµοσµένης Έρευ-
νας & Καινοτοµίας «Η Ελλάδα Καινοτοµεί», στον 
οποίο, από το 2010 που ξεκίνησε, µε γνώµονα τη 
συνύπαρξη επιχειρηµατικών κινήτρων, κοινωνικής 
ευθύνης και επιστηµονικής κοινότητας, έχουν α-
ναδειχθεί δεκάδες καινοτόµες επιστηµονικές δρα-
στηριότητες υψηλού επιπέδου που κατάφεραν να 
προσελκύσουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, να 
αναπτυχθούν και να µπουν µε αξιώσεις στον ιδιαι-
τέρως απαιτητικό εγχώριο και διεθνή ανταγωνισµό.

Στηρίζει, δε, µε ενέργειες µεγάλης κλίµακας, 
όπως η διοργάνωση του Go In Athens, µετεξέλιξη 
του Go International που ξεκίνησε το 2009, την 
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. Τον πε-
ρασµένο Μάρτιο στην Αθήνα δόθηκε η δυνατό-
τητα σε περισσότερους από 100 Έλληνες εξαγω-
γείς να έρθουν σε επαφή µε περίπου 50 εξέχοντες 
διεθνείς buyers από 11 χώρες του εξωτερικού (Αυ-
στρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, 
Καναδάς, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και 
Σουηδία). Συνολικά, µόνο στη διοργάνωση που 
έγινε στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 
1.400 εµπορικές συναντήσεις.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία µε το Corallia, λει-
τουργεί το Πρόγραµµα Νεανικής Καινοτόµου Επι-
χειρηµατικότητας egg (Enter*Grow*Go), το οποίο 
διανύει ήδη τον τέταρτο κύκλο του. Με τη συµµε-
τοχή κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισµών της 
ελληνικής και διεθνούς αγοράς ως χορηγών και υ-
ποστηρικτών, νέοι και νέες απ’ όλη την Ελλάδα συ-
γκροτούν τις δικές τους οµάδες και καταθέτουν τις 
δικές τους επιχειρηµατικές ιδέες, απ’ όλο το φάσµα 
της οικονοµίας, διαγωνίζονται και όσοι προκριθούν 
απολαµβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ουσια-
στική επιχειρηµατική κατάρτιση και πρόσβαση σε 
δίκτυο διακεκριµένων µεντόρων µε σκοπό να µε-
τατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση.

Τέλος, διοργανώνει τον 1ο Περιφερειακό ∆ια-
γωνισµό FinTech «Beyond Hackathlon», που σχε-
δίασε και υλοποίησε το νεοσύστατο Κέντρο Και-
νοτοµίας της Eurobank σε συνεργασία µε τις εται-
ρείες Foundation M.P. και The Cube Workspace 
M.I.K.E., µε στόχο να ενθαρρύνει, να καλλιεργή-
σει και να προάγει την ανοιχτή καινοτοµία στον 
κλάδο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (Financial 
Technology - FinTech).

Έµπρακτη στήριξη 
στη ραχοκοκαλιά 
της οικονοµίας, τις ΜµΕ

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ





www.freesunday.gr
11.12.201632

Μετά τα 
Βαλκάνια και 
τη ΝΑ Ευρώπη, 
νέες µακρινές 
και απαιτητικές 
αγορές 
«κατακτώνται» 
από ελληνικές 
εταιρείες.

Το σηµαντικότερο ίσως όπλο απένα-
ντι στην κρίση τείνει να αναδειχθεί 
η εξωστρέφεια των ελληνικών επι-
χειρήσεων και ειδικότερα εκείνων 
που διέβλεψαν έγκαιρα την ανάγκη 

διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους και η δυ-
στοκία της τελευταίας οκταετίας τις βρήκε µε ισχυ-
ρές βάσεις σε περιζήτητες αγορές.

Μπορεί η εξωστρέφεια να έχει διαδοθεί ιδιαί-
τερα το τελευταίο διάστηµα, ωστόσο το σπορ φαίνε-
ται ότι είναι δηµοφιλές στον επιχειρηµατικό στίβο 
τουλάχιστον την τελευταία δεκαπενταετία, κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι συνολικές εξαγωγές αυξή-
θηκαν κατά 98,52% µέχρι το 2015.

ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝ, Όµιλος Εταιρειών Ηρακλής, 
Μυτιληναίος, Vivartia, ΕΛΒΑΛ, Pharmathen, Ι-
ΝΤΡΑΚΟΜ, VIORYL, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μότορ Όιλ, 
Intralot, Demo, ELPEN, Σωληνουργεία Κορίν-
θου, Χαλκόρ, Ελληνικά Καλώδια, CRETA FARMS, 
Πλαστικά Κρήτης, Kleeman, BIC ΒΙΟΛΕΞ, Isomat, 
Uni-Pharma, ΦΑΓΕ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Folli Follie, Αφοί 
Χαΐτογλου, ∆ΕΠΑ, Intercom Foods, MLS, ΛΟΥΞ, 
ΦΑΓΕ, είναι µόνο µερικές από τις σηµαντικές επι-
χειρήσεις της χώρας που αποτελούν, καθεµία στον 
κλάδο της, σε κοντινές και µακρινές αγορές πρε-
σβευτές της Ελλάδας.

Η εξωστρέφεια αναδεικνύεται στις µέρες µας 
ως κύρια στρατηγική επιλογή για την επιβίωση και 
την ανάπτυξη των µεγάλων αλλά και των µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων, µέσα σε ένα περιβάλλον έ-
ντονων οικονοµικών προκλήσεων.

∆ιαχρονικά, η πρώτη επιλογή για τις ελληνικές 
εταιρείες είναι η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 
και της ΝΑ Ευρώπης, καθώς η γεωγραφική αλλά 
και η πολιτισµική εγγύτητα µεταξύ των χωρών της 
περιοχής είναι στοιχεία που ενθαρρύνουν σηµα-
ντικά την ανάπτυξη κοινών επιχειρηµατικών πρω-
τοβουλιών.

Η γειτνίαση παρέχει µια σειρά από πλεονεκτή-
µατα, όπως είναι οι µεταφορές µε µειωµένο κόστος, 
η αµεσότερη επαφή και η δηµιουργία προσωπικών 
σχέσεων µεταξύ συνεργατών. Έτσι, χώρες όπως η 
Βουλγαρία, η Κύπρος, το Μαυροβούνιο, η Ουγγα-

ρία, η FYROM, η Ρουµανία, η Σερβία, η Σλοβε-
νία κ.λπ. αποτελούν την πρώτη ασφαλή επιλογή. 
Επόµενη επιλογή, οι ώριµες αγορές της Ευρώπης, 
όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία κ.ά.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα οι ελληνικές επι-
χειρήσεις κινήθηκαν σε µακρινές περιοχές, όπως τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η Κίνα, η Κορέα, µε την 
Αµερική, την Αυστραλία και τον Καναδά, λόγω και 
του µεγέθους των τοπικών αγορών, να θεωρούνται 
το µέγιστο στοίχηµα για µια εξωστρεφή εταιρεία.

Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες των εται-
ρειών είναι επίµονες, υπάρχουν αρκετοί παράγο-
ντες που µπορεί να αποτελούν πρόβληµα για την 
ολοκλήρωση των συγκεκριµένων ενεργειών. Ένας 
από τους βασικότερους είναι αυτός της πρόσβασης 
σε χρηµατοδότηση. Είναι ένα πρόβληµα που ταλα-
νίζει όχι µόνο τις ελληνικές αλλά –σε µικρότερο ή 
µεγαλύτερο βαθµό– το σύνολο των ευρωπαϊκών µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων. Η αποµόχλευση και η 
αποφυγή ανάληψης κινδύνου από πολλά χρηµα-
τοπιστωτικά ιδρύµατα είναι στοιχεία που χαρακτη-
ρίζουν το σηµερινό περιβάλλον στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η άντληση χρηµατοδότησης 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη ειδικά για τις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις και ιδίως για τις νεοφυείς, για 
τις καινοτόµες και γι’ αυτές που επιδιώκουν να ε-
πεκταθούν και να επενδύσουν στην εξωστρέφεια.

Σε αυτό το πρόβληµα χρειάζεται να δοθούν λύ-
σεις, µέσα από την αποτελεσµατικότερη ενεργο-
ποίηση και τον συντονισµό µεταξύ των ευρωπαϊ-
κών φορέων, των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και 
των ίδιων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η 
ανάπτυξη χρηµατοδοτικών εργαλείων και λύσεων 
προσαρµοσµένων στις συνθήκες της αγοράς απο-
τελεί µονόδροµο για την ανάπτυξη και όλο και πε-
ρισσότερο µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεί-
χνουν να ανταποκρίνονται και να µεταλλάσσονται 
για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Παράλληλα, σηµαντικός είναι και ο ρόλος των 
επιµελητηρίων, ως αρωγών της επιχειρηµατικότη-
τας σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
αλλά και της βελτίωσης του επιχειρηµατικού πε-
ριβάλλοντος.

Με τη διαµόρφωση καλύτερων συνθηκών χρη-
µατοδότησης και τη βελτίωση του διοικητικού 
περιβάλλοντος, η επιχειρηµατικότητα µπορεί να 
κάνει ένα βήµα µπροστά.

Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον µετά την 
κρίση θα είναι διαφορετικό. Με απαιτητικούς και 
πληροφορηµένους καταναλωτές που θέλουν να ι-
κανοποιήσουν τις ίδιες ανάγκες µε λιγότερα χρή-
µατα και µε υπερανταγωνισµό στην προσφορά.

Το ισοζύγιο στις επιχειρήσεις, µεταξύ αυτών 
που θα βγουν ισχυρές από την κρίση και αυτών 
που δεν θα αντέξουν, θα κρίνει τη διεθνή αντα-
γωνιστικότητα της χώρας. ∆ηλαδή το κατά πόσο 
ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες θα υπάρχουν 
στις ανοιχτές αγορές.

Ευκαιρίες θα υπάρξουν κυρίως σε παραδο-
σιακούς, αλλά και σε άλλους κλάδους, ωστόσο 
είναι σαφές ότι η χάραξη στρατηγική, και δη εκεί-
νης που περιλαµβάνει την εξωστρέφεια, θα είναι 
κρίσιµης σηµασίας. Η συνταγή της επιβίωσης και 
της ανάπτυξης ενέχει τη διαφοροποίηση, µε και-
νοτοµίες και ποιότητα, αλλά σε χαµηλότερα επί-
πεδα κόστους.

Σε παραδοσιακούς ελληνικούς κλάδους µε ι-
σχυρά εγγενή πλεονεκτήµατα θα επιβιώσουν πολ-
λές επιχειρήσεις που θα έχουν ευκαιρίες για ανά-
πτυξη µετά την κρίση. Οι κλάδοι που µπορούν να 
αναπτυχθούν και να ατενίζουν την επόµενη µέρα 
µε αξιώσεις είναι ο τουρισµός και οι συνδεόµενες 
µε αυτόν υπηρεσίες, αλλά σε πιο ποιοτική βάση 
και σε πιο προσιτά επίπεδα τιµών. Τα τρόφιµα τα 
οποία έχουν έρευνα και ιδιαιτερότητες και αξιο-
ποιούν τεχνολογία και καινοτοµία, µε τάσεις υγιει-
νής διατροφής. Η ναυτιλία και οι σχετιζόµενες µε 
αυτήν υπηρεσίες, υπό την αίρεση της ανταγωνιστι-
κότητας σε σχέση µε άλλες χώρες, έχουν σηµαντι-
κές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ µορφές ενέργειας 
και εφαρµογές ηλιακής ενέργειας έχουν επίσης 
ισχυρό προβάδισµα. Τέλος, νέοι κλάδοι τεχνολο-
γίας, αλλά και καθετί καινοτόµο, ακόµη και από 
παραδοσιακούς κλάδους µεταποίησης που έχουν 
πτωτική τάση, µπορεί να έχει θέση στο νέο τοπίο 
στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Μονόδροµος 
ανάπτυξης 
η εξωστρέφεια

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Στη Νovartis εµπνεόμαστε από τους ασθενείς.

Επενδύουµε στην επιστηµονική καινοτοµία µε κλινικές µελέτες

και προγράµµατα πρώιµης πρόσβασης.

Υλοποιούµε εκστρατείες πρόληψης & ενηµέρωσης κοινού
για σηµαντικά νοσήµατα και για τα δικαιώματα των ασθενών.

Βρισκόμαστε στο πλευρό των ενώσεων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.

Η προσπάθειά µας αναγνωρίζεται:
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Με γερές 
βάσεις, ο όµιλος 
συνεχίζει να 
επενδύει και 
αναµένει 
σηµαντική 
κερδοφορία το 
2017 τόσο στην 
ΑτΕ όσο και στην 
ενέργεια.

Σε φάση µετασχηµατισµού βρίσκεται 
ο Όµιλος Μυτιληναίος, ο οποίος θα 
λειτουργήσει υπέρ των συµφερόντων 
των µετόχων, των εργαζοµένων, των 
θυγατρικών του και των µετόχων τους, 

καθώς και υπέρ της εθνικής οικονοµίας, ενώ την 
ίδια ώρα για την Αλουµίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) ο 
όµιλος έχει ήδη κάνει hedging για το σύνολο της 
παραγωγής του 2017. Γεγονός που µεταφράζεται, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του οµίλου Ευάγγελο 
Μυτιληναίο και τα όσα ανέφερε πρόσφατα στην 
Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, σε προδιαγεγραµ-
µένη κερδοφορία-ρεκόρ για την επόµενη χρονιά.

Στην ενέργεια, όπου φέτος τα µεγέθη εµφανί-
ζονται εξαιρετικά ικανοποιητικά, φαίνεται ότι θα υ-
πάρξουν και οι περισσότερες εκπλήξεις το επόµενο 
διάστηµα, όχι µόνο το 2017 αλλά µέχρι το 2018, έτος 
κατά το οποίο η θυγατρική του οµίλου Protergia 
έχει βάλει ως στόχο µερίδιο άνω του 10%. Οι κινή-
σεις σχεδιάζονται στη βάση της µελέτης που παρήγ-
γειλε ο όµιλος από τη Mac Kinsey, µια επένδυση 
που «άξιζε», καθώς η είσοδος και ανάπτυξη στη 
λιανική έπρεπε να γίνει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Η πεποίθηση του οµίλου, πάντως, είναι ότι 
οι δηµοπρασίες ΝΟΜΕ θα επιτύχουν και ότι σύ-
ντοµα θα δούµε ακόµη πιο ισχυρό ανταγωνισµό.

Στην ΑτΕ ο όµιλος έχει επενδύσει άνω των 600 
εκατ. ευρώ στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των 
εγκαταστάσεων και στην ανάπτυξη της παραγωγής 
και της παραγωγικότητας, καθιστώντας έτσι την Α-
λουµίνιον κορυφαία βιοµηχανία παραγωγής αλου-
µίνας και αλουµινίου διεθνώς και τη σηµαντικότερη 
καθετοποιηµένη µονάδα στην Ε.Ε. Πρόσφατα, πα-
ρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. 
Προκόπιου Παυλόπουλου, αλλά και εκπροσώπων 
της πολιτικής και επιχειρηµατικής ζωής, πραγµα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση του άρτι ολοκληρωθέ-
ντος δεκαετούς επενδυτικού πλάνου της ΑτΕ του 
Οµίλου Μυτιληναίος, που συµπίπτει µε την επέ-
τειο µισού αιώνα λειτουργίας της µεγάλης αυτής 
ελληνικής βιοµηχανίας.

Ο Όµιλος Μυτιληναίος πίστεψε στη δυναµική 

της ΑτΕ και πολλαπλασίασε την αξία της στον χρόνο. 
∆έκα χρόνια αδιάλειπτης επενδυτικής πορείας ήταν 
αρκετά για να εκτοξεύσουν την ΑτΕ στις υψηλότε-
ρες θέσεις της παγκόσµιας βιοµηχανίας, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει τη σηµαντική συνεισφορά της 
στην ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηµατικότητας 
και τη συµβολή της στην προσπάθεια ανόρθωσης 
της ελληνικής οικονοµίας. Με πρωτοποριακές κι-
νήσεις και καινοτόµο προφίλ θέτει τις βάσεις για 
µια ελληνική βιοµηχανία ανταγωνιστική, που δι-
εκδικεί δεσπόζουσα θέση στο διεθνές περιβάλλον.

Από το 2005, που ο Όµιλος Μυτιληναίος εξα-
γόρασε την ΑτΕ, προχώρησε σε επενδύσεις που ξε-
περνούν τα 600 εκατ. ευρώ, µε αιχµή του δόρατος 
την τεχνολογία και την καινοτοµία, και οδήγησε 
την ιστορική αυτή βιοµηχανία στο µέλλον, αντα-
ποδίδοντας αξία τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο 
και στην ελληνική οικονοµία. Οι συνολικές επεν-
δύσεις –ενεργειακές, βιοµηχανικές και περιβαλλο-
ντικές– που έγιναν στο συγκρότηµα της ΑτΕ είναι 
οι µεγαλύτερες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην 
Ελλάδα από ιδιώτη τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία επένδυση, που ουσιαστικά επι-
σφραγίζει την πρώτη αυτή δυναµική δεκαετία, είναι 
η εγκατάσταση µιας νέας σύγχρονης µονάδας δια-
πύρωσης αλουµίνας, ονοµαστικής δυναµικότητας 
παραγωγής 1.350t ανά ηµέρα, που αντικαθιστά προ-
ηγούµενες µονάδες πεπερασµένης τεχνολογίας και 
υψηλής θερµικής κατανάλωσης. Πρόκειται για έργο 
που µειώνει σηµαντικά το ενεργειακό κόστος, αλλά 
και τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ δίνει 
µεγάλες δυνατότητες στην ευελιξία της παραγωγής.

Με οδηγό τη στρατηγική εξωστρέφειας που διέ-
πει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου Μυ-
τιληναίος, η ΑτΕ σχεδιάζει, µελετά και υλοποιεί συ-
νεχώς νέες επενδύσεις. Αποδεικνύει στην πράξη ότι 
αποτελεί βασικό και ισχυρό πυλώνα της ελληνικής 
βιοµηχανίας, αλλά και της οικονοµίας, καθώς στή-
ριξε και στηρίζει την ανάπτυξη του ελληνικού κλά-
δου αλουµινίου, µε αποτέλεσµα το 2015 να αναδει-
χθεί στον 1ο πιο εξαγωγικό κλάδο της χώρας, αντι-
προσωπεύοντας το 19,2% των συνολικών εξαγωγών.

Η ιστορία όµως της ΑτΕ τα τελευταία δέκα χρό-
νια, από τότε που αποχώρησαν από την ιδιοκτησία 
της η γαλλική Pechiney και η καναδική Alcan και 
την απέκτησε ο Όµιλος Μυτιληναίος, είναι συνυ-
φασµένη και µε την πορεία της Ελλάδας µέσα στην 
οικονοµική ύφεση.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης αφηγήθηκε τρεις χρονικές περι-
όδους-σταθµούς κατά τις οποίες η ΑτΕ κινδύνεψε. 
∆ύο από αυτές συµπίπτουν µε αντίστοιχες κρίσι-
µες χρονιές της χώρας στη διάρκεια της ύφεσης. 
Η πρώτη µεγάλη κρίση ήταν µε την αποχώρηση 
της γαλλικής Pechiney το 2005, η δεύτερη µε την 
κατάρρευση των τιµών στα µέταλλα µετά το 2008, 
όταν η τιµή του αλουµινίου έχασε το 1/3 της αξίας 
της και η ΑτΕ έχανε κάθε µέρα 1 εκατ. δολάρια, και 
η τρίτη το 2011, όταν υποχώρησε η ζήτηση εµπο-
ρευµάτων από την Κίνα και πάλι κατέρρευσαν οι 
τιµές. Τότε, όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος, έκλεισαν τα 
περισσότερα εργοστάσια αλουµινίου της Ευρώπης 
και το ίδιο περίµεναν ότι θα γίνει και µε την ΑτΕ. 
Η βιοµηχανία τελικά διασώθηκε µέσω δύο προ-
γραµµάτων µείωσης του κόστους, στην εφαρµογή 
των οποίων συνέβαλαν όλες οι συνιστώσες του ο-
µίλου και οι εργαζόµενοι της ΑτΕ, κι έτσι σήµερα 
η Αλουµίνιον και τα προγράµµατα εξοικονόµησης 
αποτελούν σηµείο αναφοράς παγκοσµίως για τον 
κλάδο του αλουµινίου, καθώς µείωσαν το κόστος 
παραγωγής κατά 50%.

Σήµερα, βέβαια, η ΑτΕ µετρά επιτυχηµένα α-
ποτελέσµατα. Είναι µία από τις πέντε ευρωπαϊκές 
βιοµηχανίες του κλάδου που έχουν αποµείνει στη 
Γηραιά Ήπειρο, ένα από τα µεγαλύτερα, παγκο-
σµίως, καθετοποιηµένα και ανταγωνιστικά εργο-
στάσια, ενώ η ελληνική αλουµίνα είναι η τρίτη σε 
ποιότητα στον κόσµο.

Ο πρόεδρος του οµίλου, τέλος, ανακοίνωσε τη 
συνέχιση των επενδύσεων και του εκσυγχρονι-
σµού των µονάδων της ΑτΕ, πιστεύοντας ότι µε τον 
τρόπο αυτό το εργοστάσιο βάζει το δικό του «λιθα-
ράκι στο ξαναχτίσιµο της οικονοµίας και της βιο-
µηχανίας της νέας εποχής».

Ούριος άνεµος 
πνέει στον  Όµιλο 
Μυτιληναίος

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ





Με ισχυρή χρηµατοοικονοµική  
διάρθρωση στις αγορές του κόσµου  

η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
Επτά δεκαετίες αδιάλειπτης λειτουργίας, µε την τρίτη γενιά στο τιµόνι, σε 35 αγορές του κόσµου µεγαλώνει «µακαρονάδες».

Με συγκριτικό πλεονέκτηµα τον µηδενικό τραπεζικό δα-
νεισµό και σηµείο εκκίνησης το Ελαιοχώρι Αρκαδίας 
στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα, η ΜΕΛΙΣΣΑ, σήµερα, 
επτά δεκαετίες µετά την ίδρυσή της, µε την τρίτη γενιά 

της οικογένειας στο τιµόνι, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 
εταιρείες τροφίµων στην Ελλάδα.
Έχοντας παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες και µε βασι-
κή δραστηριότητα την παραγωγή ζυµαρικών και σιµιγδαλιού, η  
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ απορροφά ετησίως 100.000 τόνους από τα 
άριστης ποιότητας τοπικά σιτάρια και παράγει περισσότερους από 
52.000 τόνους ζυµαρικών.
Η εταιρεία συνεχίζει ακάθεκτη να επενδύει στην ποιότητα, χρησι-
µοποιεί 100% ελληνικές πρώτες ύλες, διαθέτει το µεγαλύτερο κα-
θετοποιηµένο συγκρότηµα παραγωγής ζυµαρικών στα Βαλκάνια, 
µε ετήσια δυναµικότητα 90.000 τόνων, και έχει πραγµατοποιήσει 
επενδύσεις την τελευταία δεκαετία που ξεπερνούν τα 32 εκατ. 
ευρώ.
Η εταιρεία δίνει σαφή έµφαση στην εξωστρέφεια και πρόσφατα 
έκανε ντεµπούτο στην αγορά της Ρουµανίας, ενισχύοντας το χαρ-
τοφυλάκιο των εξαγωγών της, στο οποίο περιλαµβάνονται περί-
που 35 αγορές.
Συνολικά, η δραστηριότητα του εξωτερικού σηµειώνει σηµαντι-
κό ρυθµό ανάπτυξης, ο οποίος την περσινή χρονιά κινήθηκε στα 
επίπεδα του 30%, ενώ στόχος της διοίκησης είναι οι εξαγωγές στα 
επόµενα χρόνια να συµµετέχουν σε ποσοστό 40% επί του συνολι-
κού τζίρου, από περίπου 30% που είναι σήµερα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι σχεδιασµοί της εταιρείας προβλέπουν τη θω-
ράκιση και τη διεύρυνση της θέσης που κατέχουν τα προϊόντα της 
στις υφιστάµενες περιοχές όπου δραστηριοποιείται, µε παράλληλη 
αναζήτηση δυνατότητας εισόδου και σε νέες αγορές.
Εντός συνόρων, η εταιρεία επαγρυπνά και µε νέα προϊόντα 
εµπλουτίζει συνεχώς την γκάµα που προσφέρει στον καταναλωτή, 

µε τα πρόσφατα λανσαρίσµατα δύο νέων σειρών –τα ζυµαρικά µε 
δίκοκκο σιτάρι και ο εµπλουτισµός της παιδικής κατηγορίας pasta 
kids– να αναµένεται να συµβάλουν θετικά στη συνολική εικόνα των 
εσόδων της φετινής χρήσης.
Όσον αφορά το µερίδιο της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ στα ζυµαρικά, δια-
µορφώνεται κοντά στο 36% στην κατηγορία των επώνυµων προϊό-
ντων, ενώ στο σύνολο της κατανάλωσης, στην οποία προστίθενται 
οι πωλήσεις των private labels και του food service –το οποίο την 
περσινή χρήση εµφάνισε ρυθµούς ανάπτυξης 12%–, τα µερίδιά της 
διαµορφώνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
Πέρα από την οργανική ανάπτυξη, η εταιρεία στο πρώτο µισό του 
έτους πέτυχε βελτίωση και της χρηµατοοικονοµικής της εικόνας, 
µηδενίζοντας τον δανεισµό της, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαι-
τέρως σηµαντικό, δεδοµένης της υφεσιακής κατάστασης που διέ-
πει την εγχώρια οικονοµία.
Σε επίπεδο µεγεθών, το 2015 έκλεισε µε ενισχυµένα κατά 6% έσο-
δα, στα 62,2 εκατ. ευρώ, έναντι 58,8 εκατ. το 2014, ενώ αντίστοιχα 
αύξηση καταγράφηκε και στην προ φόρων κερδοφορία, η οποία 
διαµορφώθηκε σε 3,1 εκατ. ευρώ, από 2,1 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, συνυφασµένη µε την επιχειρηµατική στρατηγική και 
την κουλτούρα της εταιρείας είναι η αναβάθµιση της εγχώριας 
αγροτικής παραγωγής και προς αυτή την κατεύθυνση προχώρησε 
στην ίδρυση της Ακαδηµίας Σίτου, από την οποία πρόσφατα απο-
φοίτησαν οι πρώτοι σπουδαστές. Η Ακαδηµίας Σίτου ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙ-
ΚΙΖΑΣ αποτελεί ένα όραµα ετών και έχει ως στόχο την αναβάθµιση 
της αγροτικής παραγωγής στη χώρα µας, προσφέροντας δωρεάν 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, αλλά και υποτροφίες, σε συνεργασία 
µε την Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Perrotis 
College.
Σε σχετική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη Λάρισα ένας από τους συµµε-
τέχοντες παραγωγούς επιβραβεύτηκε µε πλήρη υποτροφία αξίας 
8.000 ευρώ στο ετήσιο πρόγραµµα «Σύγχρονες Γεωργικές Πρα-
κτικές» στο Perrotis College της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης, που περιλαµβάνει το σύνολο των διδάκτρων, στέ-

γαση, διατροφή και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της σχολής.
Υπενθυµίζεται ότι σκοπός της δηµιουργίας της Ακαδηµίας είναι να 
εκπαιδεύει και να αναδεικνύει περίπου 25 νέους επαγγελµατίες 
αγρότες ετησίως, ενώ παράλληλα 250 αγρότες που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα συµβολαιακής καλλιέργειας της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙ-
ΖΑΣ λαµβάνουν καθηµερινά συµβουλευτικές υπηρεσίες µέσα στο 
χωράφι από τους γεωπόνους της εταιρείας, καθώς και από τους 
καθηγητές της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Επίσης, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ αποτελεί εταιρεία-παράδειγµα για την 
άσκηση πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε το οικογενει-
ακό κλίµα να είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της, και, παρά τη δύ-
σκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, η ΜΕΛΙΣΣΑ έχει κρατήσει 
σταθερό τον αριθµό των εργαζοµένων της.
Στην «Εβδοµάδα Εθελοντισµού» για τους εργαζόµενους στο παρα-
γωγικό της συγκρότηµα στη Λάρισα 120 εργαζόµενοι της ΜΕΛΙΣΣΑ 
ΚΙΚΙΖΑΣ µε τις οικογένειές τους την Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πρασίνου του ∆ήµου Λάρισας, προ-
χώρησαν σε δενδροφύτευση στην περιοχή της Γιάννουλης. Συνο-
λικά φυτεύτηκαν 300 δένδρα, εκ των οποίων τα 210 στο πάρκο της 
πόλης και τα 90 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙ-
ΚΙΖΑΣ ολοκλήρωσε τη δενδροφύτευση της περιοχής χορηγώντας 
και το ανάλογο σύστηµα ποτίσµατος.
Τέλος, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, µε την πολύτιµη βοήθεια 85 
εργαζοµένων και των οικογενειών τους, υλοποιήθηκαν µε εν-
θουσιασµό εργασίες αναµόρφωσης και καλλωπισµού στο Ίδρυµα 
Χατζηκώνστα στο Χαλάνδρι. Το συγκεκριµένο ίδρυµα, µε συνεχή 
λειτουργία από το 1853, είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 
και σήµερα φιλοξενεί 42 άπορα παιδιά ως εσωτερικούς οικότρο-
φους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει οικονοµικά 170 παιδιά κυρίως 
µονογονεϊκών οικογενειών, τα οποία παραµένουν στο οικογενει-
ακό τους περιβάλλον. Εκτός από την εθελοντική τους εργασία, οι 
άνθρωποι της εταιρείας συγκέντρωσαν ρούχα, παπούτσια, βιβλία 
και είδη ιµατισµού για να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών 
των παιδιών, ενώ η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ πρόσφερε στο ίδρυµα 1.000 
κιλά µακαρόνια.
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Στα 640 εκατ. 
ευρώ 
οι επενδύσεις 
της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης 
από τον 
Σεπτέµβριο 
του 2015.

Μία από τις σηµαντικότερες επι-
πτώσεις της κρίσης στις επιχει-
ρήσεις είναι η δυστοκία στην 
εξεύρεση κεφαλαίων, ωστόσο 
ακόµη και σε αυτό το περιβάλ-

λον η συνεργασία των ελληνικών τραπεζών µε ενερ-
γούς φορείς, αλλά και η αξιοποίηση πόρων, είναι 
ικανές να φέρουν την ανάπτυξη.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα τελευταία επτά χρό-
νια τα δάνεια στην περιοχή της Ευρωζώνης έχουν 
µειωθεί κατά 40%. Σε δεινότερη θέση βρίσκεται, 
όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα, µε τον επιχειρηµα-
τικό κόσµο να θεωρεί ως σηµαντικότερο πρόβληµα 
την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) ε-
νέκρινε εννέα πράξεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) –τόσο για έργα 
υποδοµής όσο και για συµφωνίες χρηµατοδότη-
σης µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) µε ενδιά-
µεσους φορείς– ύψους 897 εκατ. ευρώ. Οι πράξεις 
αυτές αναµένεται να οδηγήσουν σε συνολικές ε-
πενδύσεις 2,36 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων έχει εγκρίνει έξι έργα (χρηµατοδότηση 824 
εκατ. ευρώ) που οδηγούν σε συνολικές επενδύσεις 
ύψους 1,9 δισ. ευρώ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ε-
πενδύσεων (ΕΙF) έχει εγκρίνει τρεις συµφωνίες 
χρηµατοδότησης ΜµΕ (ποσού 73 εκατ. ευρώ) οι 
οποίες αναµένεται να οδηγήσουν σε συνολικές ε-
πενδύσεις ύψους 462 εκατ. ευρώ. Από τις συµφω-
νίες αυτές αναµένεται να επωφεληθούν περίπου 
1.400 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο όµιλος 
της Creta Farms. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγι-
κών Επενδύσεων χρηµατοδοτεί µε 15 εκατ. ευρώ 
την κρητική Εταιρεία προκειµένου να αναπτύξει 
περαιτέρω την τεχνολογία της και να συνεχίσει την 
εξαγωγική της δραστηριότητα.«Κλειδί» για την ε-
νίσχυση αυτή ήταν η επιµονή της εταιρείας σε και-
νοτόµες δράσεις, ιδιαίτερα η πατέντα της να «αντι-
καταστήσει» το ζωικό λίπος µε παρθένο ελαιόλαδο 
στα προϊόντα της, στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Σχε-
διάζει, δε, να επεκτείνει τη µέθοδο αυτή στα snack 
foods, κάτι που οδηγεί στην πρόσληψη περίπου 
100 υπαλλήλων.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύ-
σεων ενέκρινε συνολική χρηµατοδότηση ύψους 
27,5 δισ. ευρώ σε 27 κράτη-µέλη: τα 19,8 δισ. ευρώ 
θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων σε 151 έργα υποδοµής. Τα υπόλοιπα 7,7 
δισ. θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ε-
πενδύσεων σε 234 συµφωνίες χρηµατοδότησης, 
από τις οποίες αναµένεται να επωφεληθούν περί-
που 377.000 ΜµΕ και επιχειρήσεις µεσαίας κε-
φαλαιοποίησης.

Από την άλλη, ΟΤΕ, Ευρωπαϊκή Πίστη, 
Housemarket (ΙΚΕΑ), ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Deca 
Investments, αλλά και οι τέσσερις βασικές τράπε-
ζες, αποτελούν τις ήδη πραγµατοποιηθείσες επεν-
δύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία από τον Σεπτέµ-
βριο του 2015 που δραστηριοποιείται στην Ελ-
λάδα έχει ήδη επενδύσει περίπου 640 εκατ. ευρώ.

Έχει επενδύσει σε πάνω από δέκα έργα, από 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µέχρι τη 
συµµετοχή σε επενδυτικά κεφάλαια, ενώ ιδιαίτερα 
ενεργή είναι στις εκδόσεις οµολογιακών δανείων 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Οι επενδύσεις 
της σήµερα στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 
640 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένεται να αυξηθούν ση-
µαντικά τους επόµενους µήνες µέσα από τις χρη-
µατοδοτήσεις που προωθεί για την αναβάθµιση 
των 14 περιφερειακών αεροδροµίων. Πρόκειται 
για δύο προγράµµατα µακροπρόθεσµης χρηµα-
τοδότησης της Frapport για την αναβάθµιση των 
14 αεροδροµίων, ύψους 90 και 60 εκατ. ευρώ, για 
τα οποία αναµένεται η έγκριση του διοικητικού 
συµβουλίου της EBRD.

Η EBRD έχει υλοποιήσει επενδύσεις 107 δισ. 
ευρώ σε τριάντα χώρες ανά τον κόσµο (9,4 δισ. 
ευρώ το 2015) σε µια σειρά από κλάδους, µε τον 
χρηµατοοικονοµικό τοµέα να συµµετέχει µε πο-
σοστό 36,7%.

Πρόκειται για µια αναπτυξιακή τράπεζα µε κρα-
τικά κεφάλαια, στόχος της οποίας είναι η χρηµατο-
δότηση βιώσιµων επενδυτικών σχεδίων που συµ-
βάλλουν στην ανάπτυξη. Η τιµολόγηση των επεν-
δύσεων γίνεται µε όρους αγοράς και στόχος της δεν 
είναι απαραίτητα η µεγιστοποίηση του κέρδους.

Η παρουσία της EBRD στην Ελλάδα ξεκίνησε 
το φθινόπωρο του 2015 και οι βασικοί στόχοι της 

στη χώρα είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα µε 
έµφαση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η στήριξη 
της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστή-
µατος, αλλά και η τοποθέτηση στον χώρο των υπο-
δοµών (π.χ. αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, Σ∆ΙΤ).

Οι επενδυτικοί στόχοι της EBRD για τους ε-
πόµενους µήνες είναι υποδοµές, τουρισµός και 
αγροτοδιατροφικός τοµέας. Μάλιστα, τα στελέχη 
της βρίσκονται σε συζητήσεις και µε το Enterprise 
Greece, προκειµένου να εντοπίσουν στρατηγικές 
επενδύσεις στις οποίες θα µπορέσουν να συµµε-
τάσχουν. Τα παραπάνω ανέφερε ο κ. Άλκης ∆ρα-
κινός, αναπληρωτής διευθυντής της EBRD στην 
Ελλάδα, µιλώντας στο εξαγωγικό συνέδριο που 
διοργάνωσε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επι-
µελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα επιθυµεί να δώσει 
η EBRD σε ακόµη δύο είδη επενδυτικής δραστηρι-
ότητας: πρώτον, στη συµµετοχή σε εκδόσεις οµο-
λογιακών δανείων και, δεύτερον, στη συµµετοχή 
σε επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηµατικών συµ-
µετοχών. «Πάµε να αναπτύξουµε µια καινούργια 
αγορά. Το θέλουν και οι τράπεζες και το Χρηµατι-
στήριο Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» 
υποστήριξε ο κ. ∆ρακινός αναφερόµενος στη συµ-
µετοχή της EBRD στα οµολογιακά δάνεια. Υπεν-
θυµίζεται ότι ήδη η αναπτυξιακή τράπεζα έχει ε-
πενδύσει µε αυτό τον τρόπο στον ΟΤΕ, στην Τιτάν, 
στον Όµιλο Φουρλή και πολύ πρόσφατα και στην 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια επι-
χειρηµατικών συµµετοχών, η EBRD έχει επεν-
δύσει στην Deca Investments (η οποία, µεταξύ 
άλλων, συµµετέχει στην εξαιρετικά επιτυχηµένη 
εταιρεία Atlas Tapes που παρασκευάζει συγκολ-
λητικές ταινίες). Επιπλέον, σε φάση ολοκλήρωσης 
βρίσκεται η έγκριση της συµµετοχής της µε ποσό 
έως 10 εκατ. ευρώ στο fund SouthBridge Europe 
Mezzanine µε έδρα το Λουξεµβούργο, το οποίο θα 
δραστηριοποιείται σε ενδιάµεση χρηµατοδότηση 
κυρίως µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η δραστηριοποίηση της EBRD στην Ελλάδα 
µπορεί να ξεκίνησε µόλις τον Σεπτέµβριο του 2015, 
όµως ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χρηµατοδο-
τηθεί εµµέσως από την ίδρυση της τράπεζας το 
1991 για τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες.

Χρηµατοδότηση µέσω 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Σε αναζήτηση 
ευκαιριών 
στη χώρα µας 
επενδυτές από 
το εξωτερικό, 
µε τις µεγάλες 
επενδύσεις 
να έχουν ήδη 
ξεκινήσει.

Μπορεί η  πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα να παραµένει εύ-
θραυστη, οι επενδυτές, πάντως, 
ήδη αποτιµούν πιθανές ευκαι-
ρίες, καθώς το τελευταίο διά-

στηµα φαίνεται ότι, πράγµατι, κάτι αλλάζει για τη 
χώρα.

Ύστερα από χρόνια αναβολών και καθυστερή-
σεων, µεγάλα έργα και επενδύσεις µπαίνουν σε φάση 
υλοποίησης: η αξιοποίηση του Ελληνικού από τον 
Όµιλο Λάτση, µια επένδυση που σε βάθος χρόνου 
θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ, η πώληση του ΟΛΠ στην 
Cosco έναντι 368,5 εκατ. ευρώ που µε τις πρόσθε-
τες επενδύσεις αρχικά εκτιµάτο σε επένδυση 714 
εκατ. ευρώ, η υπογραφή µέχρι το τέλος του έτους 
της τελικής συµφωνίας για τη διάθεση των 14 πε-
ριφερειακών αεροδροµίων στη Fraport, επένδυση 
που θα ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ, η επένδυση στον 
Αστέρα της Βουλιαγµένης από τους Άραβες. Ακο-
λουθούν, δε, πολλά ακόµη.

Ειδικά η αξιοποίηση του Ελληνικού µπορεί να 
αλλάξει όχι µόνο την ψυχολογία αλλά και τη δυνα-
µική της χώρας. Ο πρώην πρόεδρος του Οµίλου Πει-
ραιώς Μιχάλης Σάλλας έχει επισηµαίνει: «Η Ελλάδα, 
για να βγει από την οικονοµική κρίση, χρειάζεται ε-
πενδύσεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν πλούτο για 
τους εργαζόµενους, τις εταιρείες και την κοινωνία. 
Η µεγάλη επένδυση στο αεροδρόµιο του Ελληνι-
κού, ύψους 8 δισ. ευρώ, κινείται ακριβώς προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η υλοποίησή της θα αλλάξει συ-
νολικά τις προοπτικές στην Αττική, στον τουρισµό, 
στην αγορά ακινήτων και στην προσέλκυση νέων ε-
πενδύσεων. Βάζει την Αθήνα στις µεγάλες πρωτεύ-
ουσες του κόσµου. Είναι ένα βήµα σηµαντικό στην 

Επανέρχονται 
οι ξένοι επενδυτές

προσπάθεια να περάσει η χώρα στην ανάκαµψη της 
οικονοµίας. Η Τράπεζα Πειραιώς, ως σύµβουλος 
του ΤΑΙΠΕ∆, θεωρεί ότι η συγκεκριµένη επέν-
δυση είναι οδηγός για τον δρόµο που πρέπει να α-
κολουθήσουµε ως οικονοµία».

Στη γειτονιά του Πειραιά οι Κινέζοι σχεδιάζουν 
επενδύσεις συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ στο 
λιµάνι, προκειµένου να αναδειχθεί ίσως στο µεγα-
λύτερο συνολικά και πλέον σύγχρονο της Ευρώ-
πης. Ο κινεζικός όµιλος σκοπεύει να επενδύσει 250 
εκατ. ευρώ περισσότερα απ’ όσα προβλέπονται στη 
σύµβαση παραχώρησης που υπέγραψε µε το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ για την αγορά του 67% των µετοχών του ΟΛΠ.

Στον Αστέρα της Βουλιαγµένης η συνολική ε-
πένδυση, που περιλαµβάνει το σχέδιο ανάπτυξης 
για τη ριζική ανακαίνιση ξενοδοχείων και µπάν-
γκαλοους, µε ορίζοντα λειτουργίας τον Απρίλιο του 
2018, την κατασκευή 13 πολυτελών κατοικιών, την 
αναβάθµιση της µαρίνας και τη δηµιουργία πάρ-
κου αναψυχής, αναµένεται να φτάσει τα 600 εκατ. 
ευρώ. Η AGC, για λογαριασµό της Jermyn Street 
Real Estate Fund IVLP (Jermyn Street) και της 
Apollo Investment Hold co S.a.r.l (Apollo), στην 
οποία µετέχουν δύο κρατικά κεφάλαια του Άµπου 
Ντάµπι και του Κουβέιτ, Άραβες επενδυτές, καθώς 
και η τουρκική Dogus Group, ολοκλήρωσε την ε-
ξαγορά του 88,46% των µετοχών της Αστήρ Παλ-
λάς Βουλιαγµένης Α.Ξ.Ε. στις 27 Οκτωβρίου. Το 
συνολικό τίµηµα, το οποίο ανάγεται στο 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Αστήρ Παλλάς, αντιστοι-
χεί σε 444 εκατ. ευρώ.

Σηµαντική παρουσία έχει και η Dogus Holding 
στην Ελλάδα, στο Χίλτον, στον Αστέρα, αλλά και 
στις τέσσερις µαρίνες που διαχειρίζεται ο όµιλος, 

στα Γουβιά, στον Φλοίσβο, στη Ζέα και στη Λευ-
κάδα, σε συνεργασία µε τη Lamda Development 
και την Κυριακούλης.

Ωστόσο, αν και κάτι φαίνεται ότι κινείται, βρι-
σκόµαστε ακόµη µακριά από τα λεγόµενα του ΣΕΒ, 
που εκτιµά ότι «θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν ε-
πενδύσεις ύψους 100 δισ. ευρώ την επόµενη επτα-
ετία στην Ελλάδα, ώστε να αντιστραφεί η τεράστια 
αποεπένδυση που σηµειώθηκε την περίοδο 2009-
2015». Ειδικά όταν στη δεκαετία 2005-2015 οι ά-
µεσες ξένες επενδύσεις συνολικά έφτασαν τα38,5 
δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Enterprise 
Greece.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η εξαγορά του Οµί-
λου Ανδροµέδα, που δραστηριοποιείται στον τοµέα 
των ιχθυοκαλλιεργειών, από το αµερικανικών συµ-
φερόντων fund Amerra Capital Management LLC, 
µε έδρα τη Νέα Υόρκη, που διαχειρίζεται επενδυ-
τικά κεφάλαια άνω των 1,5 δισ. δολαρίων, µε έµ-
φαση στην αγροτική οικονοµία.

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πώ-
ληση του 33% της θυγατρικής της εταιρείας Trastor, 
που δραστηριοποιείται στο real estate, στο αµερικα-
νικό fund Värde Partners, µε κεφάλαια υπό διαχεί-
ριση ύψους 10 δισ. δολαρίων, ενώ σίγουρο είναι ότι 
το 2017 θα φέρει και τους στρατηγικούς στα ψάρια, 
µια και ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες.

Κυρίως hedge funds τοποθέτησαν πάνω από 7 
δισ. ευρώ στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες µετά 
την ανακεφαλαιοποίηση του περασµένου Νοεµ-
βρίου. Μεταξύ των επενδυτών που απέκτησαν τραπε-
ζικές µετοχές είναι οι Alden Global Capital LLC, J. 
Paulson & Co, Brookfield Capital Partners Limited, 
Fairfax Financial, WL Ross & Co, Highfields Capital 
Management, Oceanwood Capital Management, 
Soros Fund Management, Och Ziff Capital, King 
Street Capital Management, Lansdowne Partners, 
Moore Capital και πολλοί άλλοι. Ωστόσο, στις αυξή-
σεις κεφαλαίου των τραπεζών επένδυσαν και «παρα-
δοσιακοί»-θεσµικοί επενδυτές, όπως οι Wellington 
Management, Fidelity, Baupost Group, καθώς επί-
σης και το κρατικό ταµείο της Νορβηγίας Norges 
Bank Investment Management, το Qatar Investment 
Authority κ.ά.

Από την Αθήνα έχουν παρελάσει δεκάδες 
χαρτοφυλάκια που ειδικεύονται στις υψηλού κιν-
δύνου επενδύσεις, µε στόχο τα κόκκινα δάνεια, 
όπως τα Apollo Management, Fortress, Baubost, 
Strategic Value, Third Point, KKR, York Capital 
Management, Cerberus, Paulson & Co, Dromeus 
Capital.

Κινητικότητα εµφανίζει και το κοµµάτι των επι-
χειρήσεων εκείνων που, αν και θεωρούνται βιώσι-
µες, εµφανίζουν πρόβληµα επιβίωσης εξαιτίας του 
υπερδανεισµού.

Στο πλαίσιο αυτό, Alpha Bank και Eurobank συµ-
φώνησαν µε την KKR τη δηµιουργία µιας πλατφόρ-
µας για τη διαχείριση των προβληµατικών επιχει-
ρηµατικών δανείων των δύο τραπεζών. Η συµφωνία 
στοχεύει στην αναδιάρθρωση δέκα επιχειρηµατικών 
οµίλων µε οφειλές 1,2 δισ. ευρώ προς τις δύο τράπε-
ζες, οι οποίοι, σύµφωνα µε πληροφορίες, είναι επι-
χειρήσεις από τον χώρο της βιοµηχανίας αλλά και 
τη λιανική, ενώ, παρά τον υψηλό δανεισµό τους, θε-
ωρούνται βιώσιµοι και µπορούν µέσα από ένα πρό-
γραµµα εξυγίανσης να ανακάµψουν. Ενδιαφέρον για 
την αξιοποίηση και τη διαχείριση των κόκκινων δα-
νείων των εγχώριων τραπεζών έχουν εκδηλώσει και 
άλλες, εκατοντάδες µικρές και µεγάλες εταιρείες.

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ελληνικός Χρυσός 
∆ηµιουργώντας αξία για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον
Οι µεγαλύτερες προκλήσεις, η διαχείρισή τους και η επόµενη µέρα για την επένδυση.

Μ
ε προγραµµατισµένες επενδύσεις 
ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2018-
2019 και µε το 30% του συνολικού 
της τζίρου που εκτιµάται ετησίως 
στα 600 εκατ. ευρώ, η Ελληνικός 

Χρυσός αποτελεί, και δικαίως, παράδειγµα επιχεί-
ρησης που συµβάλλει ουσιαστικά στην εγχώρια 
βιοµηχανική ανασυγκρότηση µε ένα ισχυρό κοινω-
νικό αποτύπωµα.
Η δραστηριότητα της εταιρείας βασίζεται στο τρίπτυ-
χο: α) προστασία του περιβάλλοντος, β) ενίσχυση 
της τοπικής κοινωνίας και γ) έµπρακτο ενδιαφέρον 
για τους εργαζόµενους.
Τρίπτυχο το οποίο καλύπτεται πλήρως, καθώς η Ελ-
ληνικός Χρυσός µέσα από τη λειτουργία της καλείται 
να κερδίσει ένα πολλαπλό στοίχηµα και το πράττει 
µε όρους που διασφαλίζουν α)τη βιώσιµη αξιοποί-
ηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, β) τη δίκαιη 
ανάπτυξη, γ)την παραγωγική δυναµική και τη συµ-
βολή στην εγχώρια βιοµηχανική ανασυγκρότηση, 
την ενίσχυση εισοδήµατος και την καταπολέµηση 
της φτώχειας µε πραγµατική ανάπτυξη, απασχόλη-
ση και θωράκιση των ελληνικών επιχειρήσεων και 
προµηθευτών.
Η Ελληνικός Χρυσός, όπως αποτυπώνεται µε από-
λυτη διαφάνεια στην 3η Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης για το 2015, κατάφερε να αντεπεξέλθει µε επιτυ-
χία σε σηµαντικές προκλήσεις καθ’ όλη την εξέλιξη 
της επένδυσης και στη διαχείρισή τους, που είχε ως 

αποτέλεσµα, εν µέσω της πιο δύσκολης συγκυρίας 
για την εθνική οικονοµία, όχι απλώς να επιβιώσει 
αλλά να εδραιωθεί, στηριζόµενη όχι µόνο στην οι-
κονοµική της βαρύτητα αλλά µε όρους βιωσιµότη-
τας και συνεισφοράς.
Η λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός περιλαµβάνει 
σηµαντικά στοιχεία που στηρίζουν την ανάπτυ-
ξη και την εθνική οικονοµία, καθώς προβλέπει 
συνολικές επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων, εκ των 
οποίων έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί έως σήµερα 
επενδύσεις 700 εκατ. δολαρίων. Από τα ετήσια 
έσοδά της, το 30%-35% κατευθύνεται στην εθνική 
οικονοµία µέσω φόρων, ασφαλιστικών ταµείων, 
µισθών κ.λπ. Επίσης, διατηρεί περισσότερες από 
2.000 θέσεις εργασίας και στηρίζει περαιτέρω τη 
χώρα, καθώς το 90% των προµηθευτών της είναι 
ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, για την επόµενη εικοσαετία προ-
βλέπεται ότι θα έχει καταβάλει σε άµεσους φόρους 
1,6 δισ. ευρώ, σε µισθούς 1,5 δισ. ευρώ, στην κοι-
νωνική ασφάλιση 1 δισ. ευρώ, θα έχει ενισχύσει τις 
τοπικές εταιρείες και τους προµηθευτές µε 2,5 δισ. 
ευρώ και θα έχει δαπανήσει περισσότερα από 150 
εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, 
ενώ δεσµεύεται για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης στα 30 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η συνεισφορά της στην κοινωνία γίνε-
ται µε έργα υποδοµής, µε τη στήριξη δράσεων και 
δοµών κοινής ωφελείας, µε έµφαση στους τοµείς 

του πολιτισµού και αθλητισµού, της υγείας και της 
παιδείας.
Σε αυτή τη φιλοσοφία εδραιώθηκε και το Πρόγραµ-
µα Ανοιχτών Θυρών, που έφερε πάνω από 5.000 
επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα στα έργα της Ελλη-
νικός Χρυσός, ενώ πάνω από 350 φοιτητές απασχο-
λούνται κάθε καλοκαίρι στο Πρόγραµµα Θερινής 
Απασχόλησης.
Όσον αφορά το περιβάλλον, το κυρίαρχο περι-
βαλλοντικό project που βρίσκεται σε εξέλιξη από 
την Ελληνικός Χρυσός είναι το νέο πρωτοποριακό 
σύστηµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που 
τέθηκε πρόσφατα σε πλήρη εφαρµογή. Με 320 
σηµεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκατ. ευρώ κό-
στος εγκατάστασης σταθµών, 2 εκατ. ευρώ ετήσιο 
κόστος λειτουργίας και άµεση ανάρτηση όλων των 
µετρήσεων στο internet, κατατάσσεται σε ένα από 
τα πιο εκτεταµένα και ολοκληρωµένα προγράµµατα 
παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
Η εταιρεία έχει επίσης πιστοποιηθεί µε το ISO 14001 
για το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο 
σύνολο των εργασιών, µε το ISO 50001:2011 Energy 
Management System, ολοκλήρωσε την αποκατά-
σταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυµπιάδας 
και του Στρατωνίου απ’ όλες τις αποθέσεις των 
προηγούµενων εκµεταλλεύσεων και έχει συµβάλει 
καθοριστικά στην περιβαλλοντική αναβάθµιση της 
ευρύτερης περιοχής.
Συνεχίζοντας µια µεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, 

και λίγο πριν από την επανέναρξη µετά από 25 
χρόνια της αξιοποίησης του πολυµεταλλικού κοι-
τάσµατος της Ολυµπιάδας, η µεγαλύτερη πρόκληση 
γι’ αυτούς που σχεδίασαν και υλοποιούν αυτή την 
επένδυση είναι και το «κλειδί» στο όραµά τους: η 
παραγωγή πραγµατικής υπεραξίας στην Ελλάδα 
σε ένα πλαίσιο δίκαιης ανάπτυξης µε βιώσιµο πρό-
σηµο. Η Ελληνικός Χρυσός, τέλος, λειτουργεί µε τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη 
λειτουργία των έργων, σε σχέση µε τους ανθρώ-
πους, τον τόπο και το περιβάλλον, που πιστοποιού-
νται µέσα από µια σειρά διακρίσεων, όπως:
•  Πιστοποιητικό για το σύστηµα διαχείρισης υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.
•  Gold βραβείο για την αποτελεσµατική συµµετοχή 

των εργαζοµένων και Silver για το υγιές εργασια-
κό περιβάλλον και την αναγνώριση και διαχείριση 
νέων κινδύνων στα H&S Awards για το 2015.

•  CRI Silver του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας για τις κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός το 2015.

•  Silver για τη διαχείριση φυσικών πόρων και 
Bronze στην κατηγορία «Εκπαίδευση-Υποτρο-
φίες» στα Responsible Business Awards για το 
2015.

•  Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνι-
κή Υπευθυνότητα το 2014.

•  ∆ιάκριση για την πολιτική της στον τοµέα ανθρώ-
πινου δυναµικού (HR Awards).
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Οι εταιρείες 
που υπέβαλαν 
σχετικές εκθέσεις 
έχουν τζίρο 42,5 
δισ. ευρώ και 
απασχολούν 
140.000 
εργαζόµενους.

Ε
ν µέσω των πιο δύσκολων και 
απαιτητικών χρόνων της ελλη-
νικής κρίσης, πολλές από τις 
εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα µας υλοποι-
ούν δοµηµένα προγράµµατα ε-
ταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

(ΕΚΕ) και πλέον δηµοσιεύουν τις επιδόσεις τους. 
Και αυτό γιατί η ΕΚΕ των επιχειρήσεων ως στρα-
τηγική είναι στενά συνυφασµένη µε την προσφορά 
ευκαιριών περαιτέρω κατάρτισης των εργαζοµένων 
και τη δηµιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών ανέλι-
ξης, πολύ δε περισσότερο µε την αύξηση της παρα-
γωγικότητας και τη µεγιστοποίηση απόδοσης των 
επενδύσεων των εταιρειών.

Όπως προέκυψε από την ετήσια έρευνα του 
Κέντρου Αειφορίας (CSE), που διεξήχθη για τρίτη 
φορά στην Ελλάδα, οι εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται συστηµατικά στην ΕΚΕ και εκδίδουν απολο-
γιστικές εκθέσεις (εκθέσεις ΕΚΕ) αντιπροσωπεύ-
ουν ένα πολύ σηµαντικό µέρος της οικονοµίας και 
βαίνουν αυξανόµενες χρόνο µε τον χρόνο.

Πιο συγκεκριµένα, αυτές οι επιχειρήσεις απα-
σχολούν περισσότερους από 140.000 εργαζόµενους, 
ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 42,5 δισ. 
ευρώ. Άλλωστε, µε βάση προηγούµενη έρευνα του 
Κέντρου Αειφορίας σχετικά µε το κόστος της εται-
ρικής ευθύνης στην Ελλάδα, οι εταιρείες αυτές ε-
κτιµάται ότι δαπανούν για την ΕΚΕ τους περίπου 
40 εκατ. ευρώ ετησίως, µε θετικές συνέπειες για 
την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Επιπλέον, παρά την ένταση της κρίσης στο επι-
χειρηµατικό περιβάλλον, υπήρξε αύξηση 5% των 
εταιρειών που εξέδωσαν έκθεση ΕΚΕ φέτος, συ-
νεχίζοντας την ανοδική πορεία που διαπιστώθηκε 
πέρυσι. Συνολικά εκδόθηκαν 56 µοναδικές ετήσιες 
εκθέσεις έως και τον Οκτώβριο του 2016.

Οι εκθέσεις αυτές έχουν εκδοθεί από εταιρείες 
όλων των µεγεθών (πολυεθνικές, µεγάλες, εθνικές 
και µικροµεσαίες), οι οποίες ανήκουν κυρίως στους 

κλάδους των χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών υπηρεσιών, της ενέργειας και της παραγωγής 
ενέργειας, καθώς και των µεταφορών (αυτοκινητό-
δροµοι και ναυτιλία).

Η έρευνα του Παρατηρητηρίου Εκθέσεων ΕΚΕ 
του Κέντρου Αειφορίας εστιάζει στον αριθµό εκ-
θέσεων ΕΚΕ που εκδίδονται ετησίως, στην ποιό-
τητα του περιεχοµένου τους, όπως και στην τήρηση 
των διεθνών στάνταρ (GRI, AA 1000, Οικουµενικό 
Σύµφωνο ΗΕ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 14% των ε-
ταιρειών που εξέδωσαν έκθεση ΕΚΕ την περίοδο 
2015-2016 το έκαναν για πρώτη φορά, ενώ ο συ-
νολικός αριθµός παρουσίασε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά αύξηση. Η έρευνα διεξήχθη µέσω ανάλυ-
σης µοναδικών εκθέσεων που έχουν εκδοθεί και 
αφορούν την περίοδο 2014-2045 και ανέλυσε µια 
σειρά ποιοτικών δεδοµένων, όπως η χρήση συγκε-
κριµένων προτύπων για τη σύνταξη των εκθέσεων 
(GRI), οι πρακτικές αναζήτησης εξωτερικής δια-
σφάλισης για τις εκθέσεις, καθώς και βασικά στοι-
χεία και ελλείψεις της διαδικασίας σύνταξης εκθέ-
σεων ΕΚΕ ανά εταιρεία.

Ο Νίκος Αυλώνας, διευθύνων σύµβουλος του 
Κέντρου Αειφορίας και αντιπρόεδρος του Ινστιτού-
του Εταιρικής Ευθύνης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ι-
κανοποίηση διαπιστώνουµε τη διαχρονική αύξηση 
της έκδοσης εκθέσεων Εταιρικής Ευθύνης αλλά και 
διάθεση µερίδας εταιρειών και οργανισµών να συ-
νεισφέρουν στην οικονοµία και στην κοινωνία. Το 
Κέντρο Αειφορίας, πρωτοπόρος οργανισµός στην 
Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, έχει συνεισφέρει 
σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση των εταιρειών 
και είναι σηµαντικό ότι, παρά την κρίση, σήµερα 
δαπανώνται τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ ετησίως σε 
έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα».

O Γιώργος Τσαπρούνης, διευθυντής Εταιρικών 
Σχέσεων της WIND Ελλάς, η οποία και είναι χο-
ρηγός επικοινωνίας της έρευνας, δήλωσε: «Για τη 
WIND Ελλάς, η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί 
προτεραιότητα ενταγµένη στην ευρύτερη επιχει-

ρηµατική στρατηγική της, µέρος του DNA της».
Άξιο αναφοράς από τα θετικά συµπεράσµατα 

που προέκυψαν είναι ότι, παρά τις δύσκολες οι-
κονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες που α-
ντιµετωπίζει η Ελλάδα, υπήρξε αύξηση κατά περί-
που 5%, σε σχέση µε την περίοδο 2013-2014, στον 
αριθµό των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις ΕΚΕ.

Η πλειονότητα αυτών των εκθέσεων (77%) έχει 
συνταχθεί µε βάση τις εκδόσεις του διεθνώς αναγνω-
ρισµένου προτύπου του Global Reporting Initiative. 
Παρά τη σηµαντική αυτή αύξηση, η Ελλάδα εξακο-
λουθεί να έχει σχετικά χαµηλό ποσοστό εταιρειών 
που εκδίδουν εκθέσεις στην Ευρώπη και θα πρέπει 
να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες ενόψει 
της εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας για υποχρεω-
τική έκδοση-δηµοσιοποίηση µη οικονοµικών στοι-
χείων σχετικών µε την εταιρική υπευθυνότητα για 
εισηγµένες εταιρείες και εταιρείες δηµόσιου συµ-
φέροντος, άνω των 500 εργαζοµένων.

Η έρευνα έγινε µε την υποστήριξη του Ινστιτού-
του Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI), ενώ χορηγός 
επικοινωνίας της έρευνας είναι η WIND Ελλάς. Το 
Κέντρο Αειφορίας κλείνει το 2016 έντεκα χρόνια 
υπεύθυνης λειτουργίας στην Ελλάδα, απ’ όπου και 
ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 2005. Το Κέ-
ντρο Αειφορίας είναι εκπαιδευτικός και συµβου-
λευτικός οργανισµός εξειδικευµένος στα θέµατα 
εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα µε διεθνή 
δραστηριοποίηση. Επίσης, είναι επίσηµος εκπαι-
δευτικός συνεργάτης του CRI στην Ελλάδα, διορ-
γανώνοντας εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες. Σήµερα το Κέντρο Αειφορίας 
δραστηριοποιείται σε 38 χώρες και 5 ηπείρους και 
διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του περισσότερους από 
100 πελάτες, µεταξύ των οποίων κορυφαίοι οργανι-
σµοί στον τοµέα τους, όπως: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων (ΕΙΒ), Dubai Government, Εurochamber 
of Commerce και Fortune 500, Lloyds banking 
group, Coca-Cola, Walmart, ABM, LCI, Lincoln 
Financial Group.

∆υνατό 
«παρών» δίνει 
πλέον η ΕΚΕ 
στην ελληνική 
επιχείρηση

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Η 
Stoiximan, αποτελεί την κορυφαία ελληνική 
εταιρεία παροχής τυχερών παιγνίων στο διαδί-
κτυο και έναν έναν από τους πλέον σύγχρονους 
και αξιόπιστους ευρωπαϊκούς παρόχους υπηρε-
σιών τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο. ∆ραστη-
ριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα βάσει του Νόµου 

4002/2011. Μέσα σε λίγα χρόνια η Stoiximan έχει καταφέρει να 
κερδίσει την εµπιστοσύνη των Ελλήνων παικτών, µε όχηµα το 
άρτιο τεχνολογικά εξελιγµένο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και 
την υποδειγµατική εξυπηρέτηση των πελατών της. Στόχος της 
να προσφέρει ακόµη και στον πιο απαιτητικό παίκτη την απόλυ-
τη εµπειρία διαδικτυακής ψυχαγωγίας σε ένα περιβάλλον που 
παρέχει τη µέγιστη ασφάλεια  και διαφάνεια. Από το 2016 είναι 
µέλος του διεθνούς Οργανισµού Ρύθµισης για την ακεραιότητα 
της στοιχηµατικής αγοράς, του  ESSA.

ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η Stoiximan ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των τυχερών παιγνί-
ων στο διαδίκτυο συµβάλλει άµεσα στην ενίσχυση της ελληνικής 
οικονοµίας αποδίδοντας το 35% των µικτών της εσόδων στο ∆η-
µόσιο µέσω της ειδικής φορολογίας έχοντας καταβάλλει αθροι-
στικά από την έναρξη της λειτουργίας της άνω των 45.000.000 
ευρώ σε φόρους. Παράλληλα µε την ισχυροποίηση και  περαι-
τέρω ανάπτυξη της στην Ελλάδα  υλοποιεί την επέκτασή της στο 
εξωτερικό µε παρουσία στην Ρουµανία, Κύπρο και Πολωνία δη-
µιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Η Stoiximan είναι υπερήφανος χορηγός των τρίων χρυσών 
Ολυµπιονικών του Ρίο, Άννας Κορακάκη, Λευτέρη Πετρούνια 
και Κατερίνας Στεφανίδη τους οποίους ενίσχυσε µαζί µε τέσσε-
ρεις ακόµη αθλητές στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ε.Ο.Ε. «ο 

δρόµος για το Ρίο». Παράλληλα αποτελεί το µεγάλο χορηγό των 
Εθνικών οµάδων πόλο και βόλεϊ  ανδρών και γυναικών καθώς 
επίσης και της Stoiximan.gr Basket League. Η Stoiximan είναι 
Μεγάλος Χορηγός των ΠΑΕ Ολυµπιακός, ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, 
ΠΑΕ Πανιώνιος, ΠΑΕ Άρης και ΠΑΕ ΟΦΗ. Παράλληλα δίνοντας 
έµφαση και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό αλλά και το µήνυµα της 
άθλησης για όλους είναι χορηγός σε σειρά δροµικών εκδηλώσε-
ων σε όλη την Ελλάδα.    

∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για την Stoiximan η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία είναι η απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία και ανάπτυξη της. Μέσα 
από δράσεις, χορηγίες και δωρεές ενισχύει το σηµαντικό έργο 
συλλόγων, κοινωφελών ιδρυµάτων, αθλητικών σωµατείων και 
του αθλητισµού γενικότερα. Στη βάση των στρατηγικών πυλώ-
νων ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράµµατος εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης η Stoiximan δραστηριοποιείται και εντάσσει 
στις προτεραιότητές της ζητήµατα που έχουν ως κεντρικό άξο-
να την οικογένεια την κοινωνία και τον αθλητισµό. Στο πλαίσιο 
αυτό έχει στηρίξει οργανισµούς και φορείς όπως το Χαµόγελο 
του Παιδιού, του Συλλόγου γονέων παιδιών µε νεοπλασµατικές 
ασθένειες «Η Φλόγα», του συλλόγου φίλων παιδιών µε καρκίνο 
«ΕΛΠΙ∆Α», τους Γιατρούς του Κόσµου, το Σικιαρίδειο Ίδρυµα, 
το  Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το Ορφανοτροφείο Θη-
λέων “Μέλισσα”, το  Ανοικτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κό-
σµου (Θεσσαλονίκη), τον  Σύλλογο Γονέων Παιδιών µε νεοπλα-
σµατικές ασθένειες  Βορείου Ελλάδος«Λάµψη», τον Σύλλογο 
Συνδρόµου Down Ελλάδος, το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών 
και Νέων Κρήτης,  την Πρωτοβουλία για το Παιδί, το Κέντρο 
Ηµερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία 
«Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ» και τον Σύλλογο Ατόµων µε κινητικά προβλή-
µατα ‘Περπατώ’. 

ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Το ΤΑΙΠΕ∆ 
είχε δεσµευτεί 
να εισπράξει 
5,8 δισ. ευρώ 
έως και το 2018 
από ιδιωτικοποιήσεις.

Σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη αλλά 
και στη δηµιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας δίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις που 
έχουν εξαγγελθεί, οι οποίες, πέρα από 
έσοδα στον κρατικό κορβανά, αναµέ-

νεται να φέρουν επιµέρους επενδύσεις, αλλά και να 
βελτιώσουν σε πολλούς τοµείς την εικόνα της χώρας.

Ειδικότερα, έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 
2,6 δισ. ευρώ, έναντι µόλις 500 εκατ. ευρώ το 2016, 
προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 2017 και σε 
αυτές τις προβλέψεις δεν περιλαµβάνεται αυτή για τα 
έσοδα από την πώληση του Οργανισµού Λιµένος Θεσ-
σαλονίκης (ΟΛΘ) και της Ελληνικής Εταιρείας Συντή-
ρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ).

Στα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις το 2016 περιλαµ-
βάνονται, µεταξύ άλλων, τα 280,5 εκατ. ευρώ από την 
πώληση του 51% του ΟΛΠ και τα 95 εκατ. ευρώ από 
την πώληση των µετοχών του Αστήρ Παλλάς Βου-
λιαγµένης.

Όπως αναφέρεται στον προϋπολογισµό:

• Το 2016 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός για 
την πώληση του 100% των µετοχών της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό τίµηµα αναµένεται να 
εισπραχθεί το 2017.

• Η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αερο-
δροµίων για 40+10 έτη εκτιµάται ότι θα ολοκλη-
ρωθεί στις αρχές του 2017, οπότε και αναµένε-
ται να καταβληθεί η πρώτη δόση του αντιτίµου 
από τους επενδυτές, ύψους 1.234 εκατ. ευρώ. Ε-
πιπλέον του τιµήµατος των 1.234 εκατ. ευρώ θα 
καταβάλλεται ετήσιο τέλος παραχώρησης, της 
τάξεως των 22,9 εκατ. ευρώ, για 40 έτη.

• Ολοκληρώθηκε η αξιοποίηση επιλεγµένων 
ακινήτων και εκτάσεων στην Ελλάδα και στο ε-
ξωτερικό.

• Ο διαγωνισµός της πώλησης του 66% της 
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2017, οπότε και αναµένεται να εισπραχθεί το 
αντίστοιχο τίµηµα.

• Αναµένεται το τέλος της διαδικασίας πλή-
ρωσης των αναβλητικών αιρέσεων για την ο-
λοκλήρωση της συναλλαγής, που αφορά την 
πώληση του 100% των µετοχών της Ελληνικό 
Α.Ε. Η πρώτη δόση του τιµήµατος αναµένεται 
να καταβληθεί το 2017.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθοι 
διαγωνισµοί περιουσιακών στοιχείων:

• Η πώληση του 67% των µετοχών του Οργα-
νισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

• Η πώληση του 100% των µετοχών της Ε-
ΕΣΣΤΥ.

• Η παράταση της σύµβασης παραχώρησης 
(για 20 χρόνια) του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Α-
θηνών «Ελ. Βενιζέλος».

• Η µακροχρόνια παραχώρηση του δικαιώµα-
τος λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευ-
σης του αυτοκινητοδρόµου «Εγνατία Οδός» 
και των επί του αυτοκινητοδρόµου τριών κά-
θετων αξόνων.

• Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης, 
λειτουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης 
των µαρίνων Χίου, Πύλου, Θεσσαλονίκης (Α-
ρετσού, Καλαµαριά) και Αλίµου, η αξιοποίηση 
του ακινήτου Castelo Bibelli στην Κέρκυρα, 
αλλά και η αξιοποίηση ακινήτων σε πόλεις του 
εξωτερικού και στην Ελλάδα.

Σηµειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕ∆ είχε δεσµευτεί 
να εισπράξει 5,8 δισ. ευρώ έως και το 2018, από τα 
οποία τα 2,5 δισ. είχαν υπολογιστεί για το 2016, τα 
2,2 δισ. για το 2017 και τα 1,1 δισ. ευρώ για το 2018. 
Τα ποσά αυτά πλέον όµως αλλάζουν: τα έσοδα του 
2016 είναι 499 εκατ. ευρώ, 2,2 δισ. ευρώ το 2017 
και 3,1 δισ. ευρώ το 2018.

Η ακριβότερη εκκρεµότητα είναι τα 14 περι-
φερειακά αεροδρόµια, που βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο πριν από την παράδοση-παραλαβή και την 
καταβολή του τιµήµατος των 1,2 δισ. ευρώ που θα 

ακολουθήσει. Εκκρεµούν οι συµβάσεις µε τους τε-
λικούς χρήστες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ 
κ.λπ.) και αναµένεται η αναδιοργάνωση της ΥΠΑ 
(σύσταση, άτοµα κ.λπ.). Η ηµεροµηνία παράδοσης 
έχει τοποθετηθεί στα τέλη Ιανουαρίου του 2017.

Σοβαρή εκκρεµότητα παραµένει το Ελληνικό, 
για το οποίο αναµένεται το τελικό master plan και 
η παρουσίαση της ΣΜΠΕ από τον επενδυτή. Ακο-
λούθως θα γίνει η εκκίνηση διαδικασίας για έγκριση 
του προεδρικού διατάγµατος. Σύντοµα αναµένεται 
να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις µε τον επενδυτή 
για τη συµφωνία παράτασης της ηµεροµηνίας πλή-
ρωσης αναβλητικών αιρέσεων. Είναι σηµαντικό ότι 
το ΤΑΙΠΕ∆ έχει στα χέρια του εγγυητική επιστολή 
σε ισχύ έως τις 14/01/2017.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τον 
ΟΛΘ. Αναρτήθηκε το δεύτερο σχέδιο κειµένων 
(σύµβαση παραχώρησης) προς τους επενδυτές στο 
Virtual Data Room. Πλέον, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και RZD 
µπορούν να κατέβουν αυτόνοµα στον διαγωνισµό 
και να υποβάλουν δεσµευτική προσφορά, κι έτσι 
οι οκτώ ενδιαφερόµενοι επενδυτές έγιναν εννέα. 
Η υποβολή δεσµευτικών προσφορών εκτιµάται τον 
Φεβρουάριο του 2017.

Επίσης το 2017 θα έρθουν σε πρώτο πλάνο οι 
ενεργειακές συµµετοχές του ∆ηµοσίου (∆ΕΠΑ, 
ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ) και θα εξεταστεί η βέλτιστη µέθο-
δος διάθεσης των µετοχικών πακέτων του. Τα πο-
σοστά του ∆ηµοσίου στις τρεις ενεργειακές επι-
χειρήσεις είναι: 17% της ∆ΕΗ, 65% της ∆ΕΠΑ και 
35% των ΕΛΠΕ. Το ΚΥΣΟΙΠ θα αποφασίσει τέλος 
του 2017 για τις αλλαγές σε αέριο και ∆ΕΠΑ, αλλά 
και τι αποζηµιώσεις συνεπάγεται το άνοιγµα της 
αγοράς λιανικής φυσικού αερίου µε αποχώρηση 
της ∆ΕΠΑ. Σηµειώνεται ότι στη ∆ΕΠΑ µέτοχος 
µε 35% είναι τα ΕΛΠΕ, τα οποία επίσης είναι στη 
λίστα για να πωληθούν, αλλά δεν µπορούν να προ-
ηγηθούν της πώλησης της ∆ΕΠΑ, αφού η αξία 
τους εξαρτάται από την αποτίµηση του µεριδίου 
τους σε αυτήν.

2,6 δισ. έσοδα το 2017 
από ιδιωτικοποιήσεις

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Παράταση  
του Προγράμματος 
Ευνοϊκής  
Ρύθμισης Οφειλών  
από την ΕΥΔΑΠ  
μέχρι το τέλος  
του έτους 

Σ
υνεχίζεται μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου το Πρόγραμμα Ευνοϊκής Ρύθμισης Οφει-
λών της ΕΥΔΑΠ, η οποία ανταποκρινόμενη πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας και 
των πολιτών, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ανταποκρι-
θούν καλύτερα στις υποχρεώσεις του οικογενειακού προϋπολογισμού τους.  Πα-
ράλληλα, πιστή στον κοινωνικό της ρόλο, η Εταιρεία εφαρμόζει και το Κοινωνικό 
Τιμολόγιο για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττο-

νται άμεσα από την οικονομική κρίση.

Στόχος των δύο προγραμμάτων είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, όπως έχουν 
διαμορφωθεί μέσα από τη νέα οικονομική πραγματικότητα, διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρό-
πο, τα εχέγγυα για ευημερία και ανάπτυξη στο σύνολο της κοινωνίας. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι η προσπάθεια αυτή έχει μέχρι στιγμής τύχει μεγάλης αντα-
πόκρισης και αποδοχής από τους συμπολίτες μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 
νούμερα: 
•  Σχεδόν 6.000 νοικοκυριά εντάχθηκαν στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ, που προβλέπει 

τουλάχιστον  6 κ.μ. νερό δωρεάν ανά τρίμηνο σε κάθε νοικοκυριό με δύο μέλη και αύξηση 
των δωρεάν κυβικών από τρία μέλη και άνω.

•  Περισσότερα από 33.000 νοικοκυριά διακανόνισαν τις οφειλές τους, επωφελούμενοι των 
ρυθμίσεων του Προγράμματος Ευνοϊκής Ρύθμισης Οφειλών.

•  Η διαγραφή προσαυξήσεων λόγω ένταξης στις ρυθμίσεις του Προγράμματος άγγιξε το ποσό 
των 3,4 εκ. €.

•  Από τις συνολικές οφειλές που έχουν διακανονιστεί και φτάνουν στα 30 εκ. €, το ήμισυ αφορά 
σε οφειλές από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Το Πρόγραμμα αφορά σε όλους τους πελάτες της ΕΥΔΑΠ με οφειλές άνω των 60 ευρώ. Ορί-
ζεται ότι η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ, ενώ ο αριθμός των 
δόσεων καθορίζεται κατά περίπτωση με ανώτατο όριο τις 36 δόσεις. 
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις, τόκους και 
πρόστιμα για όσους καταβάλλουν εφάπαξ το οφειλόμενο ποσό, για όσους υπάγονται στον Νόμο 
4320/2015 και προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους έως και 36 άτοκες δόσεις και 
για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΔΔΗΕ που ρυθμίζουν τις 
οφειλές τους προς την ΕΥΔΑΠ έως 12 άτοκες δόσεις. Επίσης, οι καταναλωτές που θα προχω-
ρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών μέχρι 6 άτοκες δόσεις, θα απαλλάσσονται από το 50% του 
συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων.
Η εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου και του Προγράμματος Ευνοϊκής Ρύθμισης Οφειλών, 
αποτελεί μια ενέργεια μείζονος κοινωνικής σημασίας που προστίθεται στις δράσεις και πρω-
τοβουλίες που υλοποιεί συστηματικά η ΕΥΔΑΠ, αναδεικνύοντας την κοινωνική υπευθυνότητα 
και αλληλεγγύη ως αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού. 
Βασική μέριμνα της Εταιρείας άλλωστε, όπως έχει δηλώσει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της, 
κ. Γιάννης Μπενίσης είναι «ουδείς συμπολίτης να μη στερηθεί το αγαθό του νερού, επειδή 
είναι σε οικονομική αδυναμία».
Μέσα από την εν λόγω διαδικασία, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι δεν χρειάζεται να αντιμετω-
πίσουν μόνοι τους τις δυσκολίες. Η ΕΥΔΑΠ είναι πρόθυμη να σταθεί αρωγός των προσπαθειών 
τους να αντεπεξέλθουν στην ανθρωπιστική κρίση και να απαλλαχθούν από τα βάρη των οφει-
λών τους. 
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Στα 500 εκατ. ευρώ 
οι επενδύσεις 
του 2016 από 
υγιείς και επίµονες 
εταιρείες, κόντρα 
στην κρίση.

Σ
ε ένα περιβάλλον όπου η χαµηλή εγχώρια ζήτηση, οι βα-
ρύτατες φορολογίες, το υψηλό κόστος ενέργειας και τα µε-
γάλα επιτόκια χορηγήσεων ωθούν κάποιες επιχειρήσεις 
σε διακοπή δραστηριότητας, υπάρχουν άλλες παραγωγι-
κές εταιρείες που µε επενδύσεις στην πραγµατική οικονο-
µία αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στο διεθνές στερέωµα.

Με επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία, µέσω της κατασκευής νέων 
παραγωγικών µονάδων, που θα ξεπεράσουν το µισό δισ. ευρώ φέτος και συ-
νολικές επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ µέχρι και το 2018, οι εταιρείες που 
επιχειρούν στην Ελλάδα, ελληνικές και ξένες που εδρεύουν στη χώρα µας, 
εµµένουν ελληνικά, παρά τα χρόνια ύφεσης.

Οι υγιείς και κερδοφόρες εταιρείες επανεπενδύουν τα κέρδη τους προ-
σβλέποντας στο ότι το 2017 η Ελλάδα θα µπορέσει να επανέλθει σε τροχιά 
ανάκαµψης και παραβλέπουν µε µοναδική θέληση καθυστερήσεις στην έ-
γκριση επενδυτικών προγραµµάτων, γραφειοκρατία, υπερφορολόγηση και 
capital controls.

Μπορεί τα 2,5 δισ. να νοούνται ως σταγόνα στον ωκεανό του επενδυ-
τικού σοκ των 100 δισ. ευρώ που χρειάζεται η χώρα, όπως έχει τονίσει ο 
ΣΕΒ, ωστόσο η αρχή είναι το ήµισυ του παντός και αυτή είναι µια αρχή για 
να αρθεί το κλίµα αποεπένδυσης.

Τα νούµερα είναι καθοριστικά όσον αφορά τις επενδύσεις και δείχνουν 
ότι αν και υπήρξε καθίζηση το 2015, κατά το οποίο τα επενδυτικά προγράµ-
µατα έφτασαν µόλις και µετά βίας τα 300 εκατ. ευρώ, όταν το 2014 είχαν α-
νέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ, για το 2016 οι επενδύσεις αναµένεται να ξεπερά-
σουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων το 2017
Θετικές ενδείξεις καταγράφονται και στον τοµέα των δηµοσίων επενδύσεων, 
καθώς ο υπουργός Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης κατά την οµιλία του στο 
πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισµού σηµείωσε ότι «το 2017 θα είναι 
η χρονιά που επιτέλους θα ιδρυθεί διοικητική δοµή στρατηγικού σχεδια-
σµού στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων».

Όπως ανέφερε, «το 2017 είναι η χρονιά που το Εθνικό Πρόγραµµα ∆η-
µοσίων Επενδύσεων αυξάνεται. Από 133 εκατ. ευρώ το 2016, γίνεται 199 
εκατ. ευρώ για µικρά έργα, για έργα στην περιφέρεια, για έργα στις φτωχές 
γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Ο ίδιος σκιαγράφησε τα έργα που προχωρούν, αλλά και την πορεία που 

πρέπει να αναµένουµε για το 2017:
«Το 2017 η έµφαση του Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

θα δοθεί στα αντιπληµµυρικά έργα και όχι στις πλατείες, για να σταµατήσουµε 
να ζούµε το φαινόµενο στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας, της Καλαµάτας, 
της Θεσσαλονίκης και των αστικών κέντρων να χάνονται οι κόποι µιας ζωής.

»Το 2017 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης των µεγάλων οδικών έργων.
»Τον Μάρτιο κλείνει ο κύκλος της λειτουργικής παράδοσης και της περι-

πέτειας των οδικών αξόνων και του µετρό της Θεσσαλονίκης και ανοίγουµε 
τον κύκλο των σιδηροδροµικών έργων, της ολοκλήρωσης της σιδηροδροµι-
κής ΠΑΘΕ, της έναρξης της σιδηροδροµικής Εγνατίας, ένα έργο όχι µόνο 
παραγωγικής σηµασίας αλλά και γεωπολιτικής σηµασίας.

»Το 2017 συνεχίζουµε την υλοποίηση έργων προϋπολογισµού 832 εκατ. 
ευρώ στα σιδηροδροµικά, που είναι απαραίτητα, ώστε, επιτέλους, µετά από 
περισσότερο από είκοσι χρόνια να παραδοθεί στους πολίτες το σύνολο της 
σιδηροδροµικής ΠΑΘΕ και µε ηλεκτροκίνηση.

»Αυτά τα έργα είναι η ολοκλήρωση της νέας διπλής ηλεκτροκινούµε-
νης σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων στο τµήµα Τιθορέα-Λια-
νοκλάδι-∆οµοκός, µήκους 106 χιλιοµέτρων, προϋπολογισµού 430.000.000 
ευρώ, µε ποσοστό υλοποίησης σήµερα πάνω από το 55%.

»Έχουµε την κατασκευή του έργου στο τµήµα Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος 
στη σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα-Πάτρα, προϋπολογισµού 290.000.000 
ευρώ, µε ποσοστό υλοποίησης σήµερα 60%.

»Επίσης, έχουµε την κατασκευή στο τµήµα Ψαθόπυργος-Πάτρα, πάλι στην 
ίδια σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα-Πάτρα, προϋπολογισµού 112.000.000 
ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα ολοκληρωθεί µε 
την υπογραφή της σύµβασης στα τέλη Ιανουαρίου.

»Αναµένεται ακόµη η ένταξη δύο επιπλέον έργων 104.000.000 ευρώ, 
που είναι στον σιδηροδροµικό σταθµό Αθηνών µέχρι τις Τρεις Γέφυρες, 
προϋπολογισµού 92.000.000 ευρώ, και η κατασκευή της παραλλαγής της 
σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη στο τµήµα Πολύκαστρο-
Ειδοµένη, προϋπολογισµού 12.000.000 ευρώ.

»Ξεκινάµε, λοιπόν, ανοίγοντας τον νέο κύκλο των κοινωνικών υποδοµών 
και των µέσων σταθερής τροχιάς, της γραµµής 4 του µετρό της Αθήνας και 
των επεκτάσεών του, του τραµ στο Κερατσίνι-Πέραµα, του µετρό της Θεσ-
σαλονίκης. Τέλος, ξεκινάµε τα νέα οδικά δίκτυα στον Βόρειο Οδικό Άξονα 
της Κρήτης, στον Ε65, που είναι ένα γεφύρι µέσα στην έρηµο –κατασκευ-
άστηκε µόνο το µεσαίο τµήµα από τη Ν∆ και την κυβέρνηση Σαµαρά– και 
βέβαια στο τµήµα Πάτρα-Πύργος».

Επενδύσεις ύψους 
άνω των 2 δισ. ευρώ 
µέχρι το 2018

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



«Φυσικά» ΕΚΕ µε επίκεντρο  
την αιµοδοσία από τη ΒΙΚΟΣ

Η εθελοντική αιµοδοσία πρωταγωνιστεί στις κοινωνικές δράσεις της Ηπειρωτικής Βιοµηχανίας Εµφιαλώσεων Α.Ε. 
(ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) από τις πρώτες κιόλας ηµέρες λειτουργίας της, εδώ και 25 χρόνια.

«Το αίµα είναι αγαθό σε έλλειψη. ∆εν 
διατίθεται στα ράφια, δεν πωλεί-
ται µε αντίτιµο, δεν παράγεται σε 
εργοστάσια. Το δηµιουργεί µόνο ο 

ανθρώπινος οργανισµός και το προσφέρει µόνο η 
ανθρώπινη ευαισθησία».
«Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό 
είναι να δίνεις αίµα!» είναι το µήνυµα που µετα-
φέρουν όλες οι ενέργειες της ΒΙΚΟΣ Α.Ε., καθώς η 
εθελοντική αιµοδοσία πρωταγωνιστεί στις κοινω-
νικές δράσεις της από τις πρώτες κιόλας ηµέρες 
λειτουργίας της, εδώ και 25 χρόνια. Στόχος της εται-
ρείας είναι να εµπεδωθεί στη συνείδηση όλων των 
πολιτών η σπουδαιότητα της προσφοράς και ταυτό-
χρονα να προβληθεί η αναγκαιότητα της εθελοντικής 
αιµοδοσίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αφοσίωσης της 
εταιρείας σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι πάνω σε 
όλες τις συσκευασίες των προϊόντων της βρίσκεται 
η «καρδιά», που αποτελεί το σήµα της εθελοντικής 
αιµοδοσίας, ενώ όλοι οι εργαζόµενοι της ΒΙΚΟΣ Α.Ε., 
στα Ιωάννινα και στην Αθήνα, προσφέρουν αίµα 
εθελοντικά δύο φορές τον χρόνο.
Η εθελοντική αιµοδοσία µοιάζει να είναι στο DNA της 
εταιρείας, αφού την ακολουθεί από τα πρώτα κιόλας βήµατά της, 
πριν από 25 χρόνια, και γενικά η εταιρεία καλλιεργεί κουλτούρα 
προς την ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, µε τις δράσεις Κοινωνι-
κής Ευθύνης να µην είναι… τυπικές, υποχρεωτικές διαδικασίες, 
αλλά φυσική προέκταση µιας επιχείρησης που πιστεύει σε αυτές 
τις δράσεις.
Η καµπάνια εθελοντικής αιµοδοσίας «∆ίνουµε Αίµα, ∆ίνουµε Ελ-
πίδα» είναι µια διαρκής πράξη αλληλεγγύης, ενώ δεκάδες είναι 
οι χορηγίες και δωρεές σε συλλόγους, αθλητικά σωµατεία και 
οργανώσεις που στηρίζουν έµπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στην 
Ήπειρο και σε ολόκληρη τη χώρα.
Η εταιρεία προσεγγίζει µε µεγάλη ευαισθησία το θέµα της εθε-
λοντικής αιµοδοσίας τονίζοντας τη σηµασία και τη σπουδαιότητα 
που έχει για την κοινωνία η προσφορά αίµατος, ταυτίζοντας τη 

φυσική πράξη να πίνεις νερό µε το να δίνεις αίµα. Για τον λόγο 
αυτό η εταιρεία συµµετέχει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια συ-
νεχείς δράσεις αιµοδοσίας σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Η αιµοδοσία είναι πράξη αγάπης και έµπρακτη απόδειξη κοι-
νωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσµατά της σώζουν ζωές και 
αυτό είναι ένα µήνυµα που πρέπει να γίνει σαφές στο κοινό 
αίσθηµα.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΒΙΚΟΣ δώρισε τρία ειδικά οχήµατα (τύπου 
van) µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό για την ασφαλή µεταφορά φι-
αλών αίµατος στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ), σε µια 
συγκινητική τελετή κατά τη λήξη της 14ης Πανελλήνιας Λαµπαδη-
δροµίας εθελοντών αιµοδοτών.
Η κ. Ελένη Θεοχάρη, γενική διευθύντρια και αναπληρώτρια διευ-
θύνουσα σύµβουλος της ΒΙΚΟΣ Α.Ε., παραδίδοντας τα τρία ειδικά 
οχήµατα δήλωσε τα εξής: «Η αιµοδοσία είναι πράξη αγάπης. Τα 

αποτελέσµατά της σώζουν ζωές και αυτό είναι ένα 
µήνυµα που στέλνουµε σε όλους. Εµείς, η Ηπειρω-
τική Βιοµηχανία Εµφιαλώσεων, εδώ και χρόνια στη-
ρίζουµε µε πολλούς τρόπους, έµπρακτα, την αιµο-
δοσία και τον εθελοντισµό. Στα πλαίσια όλων αυτών 
των ενεργειών εντάσσεται και η δωρεά των τριών 
οχηµάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν την ασφαλή µε-
ταφορά αίµατος για τις ανάγκες όλης της Αττικής. Τα 
ειδικά αυτά οχήµατα γίνονται το µέσο για τη ζωή, την 
προσφορά, την κοινωνική αλληλεγγύη».
Στην εταιρεία ΒΙΚΟΣ η έννοια της προσφοράς έχει 
ιδιαίτερη αξία. Όχι µόνο θεωρητικά, αφού διακατέ-
χει κάθε πράξη της, αρχίζοντας από την προσφορά 
στην ποιοτική υπεροχή των προϊόντων, τη διάθεση 
να προσφέρει, που φτάνει µέχρι την ουσιαστική κοι-
νωνική ευθύνη, και τη βαθιά ανθρώπινη συµµετοχή 
στα δρώµενα της ζωής γύρω από αυτήν.
Η στήριξη που προσφέρει η ΒΙΚΟΣ στην εθελοντική 
αιµοδοσία είναι µία µόνο πτυχή της πηγαίας ανά-
γκης που διακατέχει όλους στην εταιρεία για υπο-
στήριξη του ανθρωπιστικού ιδεώδους. Και ξεκινά 
από την ίδια την ηγετική οµάδα της εταιρείας. Οι 
ιδιοκτήτες, Π. Σεπετάς και E. Θεοχάρη, είναι χρό-
νια τώρα εθελοντές αιµοδότες και δωρητές µυελού 

των οστών. Άνθρωποι µε γενικότερη κοινωνική ευαισθητο-
ποίηση και ενεργοί πολίτες, ενέπνευσαν µε τη στάση τους την 
τοπική κοινωνία της εταιρείας τους στα Ιωάννινα και ώθησαν 
τους εργαζόµενους στην Ηπειρωτική Εταιρεία Εµφιαλώσεων να 
δώσουν κι αυτοί το «παρών» στην τεράστια ανάγκη για συλλογή 
αίµατος. Έτσι ξεκίνησε ένας προσωπικός στόχος δύο ανθρώπων 
µε ισχύ και όραµα και έγινε υπόθεση τεράστιας προσφοράς σε 
µια ολόκληρη κοινωνία.
Οι αξίες στην εταιρεία ΒΙΚΟΣ έχουν µεγαλύτερη σηµασία από τα 
µεγέθη. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της, όπως αυτή σκιαγραφείται 
κάθε µέρα µε πράξεις, το να φτιάχνεις επιτυχηµένα προϊόντα πρέ-
πει να συµπλέει µε το να δηµιουργείς προϋποθέσεις για καλύτερη 
ζωή. Ο άνθρωπος είναι για όλους στη ΒΙΚΟΣ Α.Ε. το Νο 1 προϊόν 
για το οποίο αγωνίζονται, ονειρεύονται και προσφέρουν.

H κυρία Ελένη Θεοχάρη, Γενική διευθύντρια και Αναπλ. ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 
και η κυρία Χάρις Ματσούκα , Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας , E.KE.A
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Τηλεπικοινωνίες, 
τουρισµός, 
υποδοµές, 
τρόφιµα και 
πρωτογενής 
παραγωγή 
συγκεντρώνουν 
το µεγαλύτερο 
ποσοστό των 
υπό εξέλιξη 
επενδύσεων.

Ιδιωτική πρωτοβουλία 
και οι επενδύσεις που έρχονται 
Σε αυτές τις γραµµές η FS επιχειρεί µια πρώτη 
καταγραφή των σηµαντικότερων επενδυτικών κι-
νήσεων για το 2016 έως σήµερα, αλλά και αυτών 
που έχουν ανακοινωθεί έως το 2018 και «τρέ-
χουν» ήδη.

ΕΥ∆ΑΠ: Την υλοποίηση επενδυτικού προ-
γράµµατος περίπου 475 εκατ. ευρώ κατά την τρι-
ετία 2016-2018 ανήγγειλε πρόσφατα ο CEO της 
ΕΥ∆ΑΠ Γ. Μπενίσης. Σύµφωνα µε τον κ. Μπε-
νίση, οι φετινές επενδύσεις θα κινηθούν γύρω 
στα 75 εκατ. ευρώ, ενώ από 200 εκατ. ευρώ προ-
γραµµατίζονται για τα έτη 2017 και 2018. Οι επεν-
δύσεις αυτές αφορούν σειρά τοµέων που θα εκ-
συγχρονίσουν την ΕΥ∆ΑΠ, µεταξύ των οποίων 
και το δίκτυο αποχέτευσης.

ΟΤΕ: Για την τετραετία 2016-2019 υλοποιεί ε-
πενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε δίκτυα, καλύ-
πτοντας τις ανάγκες των πελατών.

Τιτάν: Η ελληνική εταιρεία ανακοίνωσε τη συµ-
φωνία εξαγοράς του 50% της εταιρείας Companhia 
Industrial de Cimento Apodi, που δραστηριοποι-
είται στην Πολιτεία Τσεαρά στη ΒΑ Βραζιλία, έ-
ναντι 100 εκατ. δολαρίων. Στο πλαίσιο της συµ-
φωνίας η Cimento Apodi θα ελέγχεται από κοι-
νού (50/50) από τον όµιλο Dias Branco και την 
εταιρεία Τιτάν/Sarkis (που θα ανήκει κατά 94% 
στον Όµιλο Τιτάν).

Coca-Cola HBC: Η εισηγµένη για τη διετία 
2015-2016 επενδύει 230 εκατ. ευρώ στην αγορά, 
σε προωθητικές ενέργειες στα σηµεία πώλησης 
και επικοινωνίας προς τους καταναλωτές, καθώς 
και άλλα 11 εκατ. ευρώ σε πάγια, ιδίως σε ψυγεία 
στα σηµεία πώλησης. Επίσης, ο όµιλος ανακοί-
νωσε τη λειτουργία data center, επένδυση που 
αγγίζει τα 43 εκατ. ευρώ.

Όµιλος Viohalco: Με µια επένδυση που 
θα ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ ανοίγει αυτές τις 
µέρες τις πύλες του το πεντάστερο ξενοδοχείο 
του Οµίλου Viohalco στην πλατεία Καραϊσκάκη 
της Αθήνας. Μετά το κλείσιµο, στις 29 Μαΐου 
2012, η διοίκηση του ελληνικού οµίλου συµφώ-
νησε να παραχωρήσει τη χρήση του ξενοδοχείου 
στο Wyndham Hotel Group, που είναι η µεγα-
λύτερη ως προς τον αριθµό ξενοδοχείων αλυσίδα 
στον κόσµο.

Όµιλος Εταιρειών Ηρακλής: Όπως έχει 
ανακοινωθεί διά στόµατος του διευθύνοντος συµ-
βούλου Γ. Μίχου, ο όµιλος τρέχει πρόγραµµα 
επενδύσεων στη χώρα µας, για εκσυγχρονισµό 
των παραγωγικών µονάδων αλλά και για την υ-
γιεινή και την ασφάλεια, άνω των 20 εκατ. ευρώ 
έως το 2019.

Πλαστικά Θράκης: Η βιοµηχανία ανακοί-

νωσε ότι ξεκίνησε η κανονική λειτουργία των νέων 
παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαµ-
βάνονται στο επενδυτικό πρόγραµµα του οµίλου 
2015-2016, ύψους 32 εκατ. ευρώ.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Η γαλακτοβιοµηχανία σχεδιάζει 
νέο επενδυτικό πρόγραµµα 3 εκατ. ευρώ που α-
ναµένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017. Η 
επένδυση αφορά κυρίως καινούργιο µηχανολο-
γικό εξοπλισµό, καθώς και την εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών.

British American Tobacco: Η δηµι-
ουργία του ∆ιεθνούς ∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου 
στις λιµενικές εγκαταστάσεις της ΣΕΠ Α.Ε., θυ-
γατρικής της Cosco, έχει προσφέρει πάνω από 10 
νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το 
∆ιεθνές ∆ιαµετακοµιστικό Κέντρο, µε τα µέχρι 
τώρα δεδοµένα, αυξάνει κατά 1 δισ. τσιγάρα τη δι-
ακίνηση µέσω του λιµανιού του Πειραιά. Το Κέ-
ντρο έχει τη δυνατότητα έως και τριπλασιασµού 
του όγκου προϊόντων που διακινείται σήµερα. 
Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για την 
British American Tobacco και στο πλαίσιο αυτό 
ο πολυεθνικός όµιλος έχει εµπιστευτεί στην Ελ-
λάδα ως κέντρο για ακόµη τρεις αγορές: Ισραήλ, 
Μάλτα, Κύπρος.

Όµιλος Καράτζη: Τον περασµένο µήνα ξε-
κίνησαν οι εργασίες ανέγερσης νέου πολυτελούς 
ξενοδοχείου 5 αστέρων δίπλα στο υφιστάµενο ξε-
νοδοχείο της εταιρείας, Nana Beach. Η νέα µο-
νάδα θα διαθέτει 127 δωµάτια και 260 κλίνες σε 
έκταση 37 στρεµµάτων στη Χερσόνησο και θα δη-
µιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας. Το κόστος 
της αναµένεται να αγγίξει τα 16 εκατ. ευρώ, µε ε-
νισχυόµενο κόστος 4,43 εκατ. ευρώ.

Μotor Oil: Η εταιρεία, µέσω της θυγατρι-
κής της, MV Upstream Tanzania Limited, ήρθε 
σε κατ’ αρχήν συµφωνία µε την εταιρεία Otto 
Εnergy (Tanzania) Pty Limited για την απόκτηση 
ποσοστού 25% των δικαιωµάτων έρευνας και ε-
ξόρυξης υδρογονανθράκων στη σύµβαση παρα-
χώρησης Kilosa-Kilombero στην Τανζανία. Το 
Kilosa-Kilombero είναι ένα χερσαίο οικόπεδο 
έρευνας υδρογονανθράκων, συνολικής έκτασης 
17.625 τ.χλµ. Ως αντάλλαγµα για την ανωτέρω πα-
ραχώρηση, η MV Upstream θα καταβάλει στην 
Otto ποσό 2,3 εκατ. αµερικανικών δολαρίων ως 
συνεισφορά σε τµήµα των πραγµατοποιηθέντων 
εξόδων αυτής και επιπλέον θα καταβάλει σε αυτήν 
τις δαπάνες που αντιστοιχούν στη συµµετοχή της 
Otto στην επικείµενη γεώτρηση µέχρι του ποσού 
των 2 εκατ. αµερικανικών δολαρίων.

ΓEΚ-ΤΕΡΝΑ: Συνεχίζει τις επενδύσεις η 
εισηγµένη και το 2016, καθώς το α΄ εξάµηνο του 
έτους οι επενδύσεις ανήλθαν στα 148 εκατ. ευρώ 
και αφορούν κυρίως τους τοµείς των παραχω-
ρήσεων, των ΑΠΕ και της βιοµηχανίας (ΤΕΡΝΑ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ). Οι νέες αυτές επενδύσεις έρχο-

νται να προστεθούν σε ένα συνολικό επενδυτικό 
πρόγραµµα αξίας άνω των 1,5 δισ. ευρώ που έχει 
υλοποιήσει ο Όµιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ µέσα στην 
κρίση, δηλαδή την περίοδο 2010-2015.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Επενδύσεις συ-
νολικού ύψους 66,8 εκατ. για την περίοδο 2017-
2019 έχει προγραµµατίσει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 
Εκτιµάται ότι το συνολικό αποτύπωµα της εται-
ρείας στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 0,7% του 
εγχώριου παραγόµενου πλούτου.

Επίλεκτος: Με µια επένδυση 17,5 εκατ. ευρώ 
η Επίλεκτος δηµιουργεί στα Φάρσαλα τη µεγα-
λύτερη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από βιοαέριο στην Ευρώπη, η οποία θα διαχειρί-
ζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα. Η συνολική ε-
πένδυση της εταιρείας Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρ-
σάλων θα ανέλθει στα 17,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο, 
εξ αυτών, τα 10,5 εκατ. προέρχονται από το πρό-
γραµµα JESSICA, το οποίο στη Θεσσαλία διαχει-
ρίζεται η Τράπεζα Πειραιώς, που χρηµατοδότησε 
το έργο µε πρόσθετα 4,1 εκατ., ενώ η µονάδα θα 
δηµιουργήσει περίπου 50 θέσεις εργασίας.

Όµιλος Σαράντη: H διοίκηση του οµίλου 
δεν έχει ως στόχο την ανάπτυξη µέσω εξαγορών 
µόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, όπου 
οι πωλήσεις του παρουσίασαν αξιοσηµείωτη άνοδο, 
της τάξης του 6,89%, το 2015. Σύµφωνα µε τη δι-
οίκηση της εταιρείας Σαράντης, στο στόχαστρο 
θα µπουν εταιρείες που µπορεί να αντιµετωπί-
ζουν κεφαλαιακά προβλήµατα, διαθέτουν όµως 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι το ισχυρό 
brand name, το δίκτυο, η τεχνογνωσία, και µπο-
ρούν να αναπτυχθούν.

Όµιλος Fourlis: Στο ύψος των 13,5 εκατ. 
ευρώ θα ανέλθουν οι προγραµµατισµένες επεν-
δύσεις για το 2016.Ο Όµιλος Fourlis προσδοκά 
σηµαντικά οφέλη από την ανάπτυξη του εµπορι-
κού κέντρου Sofia Ring Mall, που έχει δηµιουρ-
γήσει στη Σόφια της Βουλγαρίας και συµπλήρωσε 
δύο χρόνια λειτουργίας στη γειτονική χώρα. Πριν 
από έναν µήνα, µάλιστα, το εµπορικό κέντρο της 
Fourlis πρόσθεσε έναν ακόµη σηµαντικό πελάτη, 
το σούπερ µάρκετ Lidl, το οποίο αναµένεται να 
αυξήσει περαιτέρω την επισκεψιµότητά του.

Μάρµαρα Παυλίδης: Υλοποιεί επενδυτικό 
πρόγραµµα 7,5 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώνεται 
την επόµενη διετία, µε αντικείµενο την ανανέ-
ωση του µηχανολογικού εξοπλισµού µε γραµµές 
ροµποτικής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει 
εξαγορές οµοειδών επιχειρήσεων και διείσδυση 
σε νέες αγορές (Ινδία, Πακιστάν, Μεξικό).

Nexans Hellas: Η νέα σχεδιαζόµενη γραµµή 
παραγωγής καλωδίων µεσαίας τάσεως στη Φθιώ-
τιδα, µε κόστος επένδυσης 3 εκατ. ευρώ, που θα 
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2017, θα δηµι-
ουργήσει περίπου 40 νέες θέσεις εργασίας.

Η ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ώθηση στην αεριοκίνηση δίνει  
το νέο θεσµικό πλαίσιο για τα εναλλακτικά

Μ
ε την ψήφιση του νοµοσχεδίου ενσωµατώνεται 
στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για την 
ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων, 
την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης 
κ.ά. διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίµων και 

ενέργειας και όπως ενηµέρωσε ο αρµόδιος υπουργός, Χρήστος 
Σπίρτζης, η χώρα µας καθίσταται η έκτη χώρα µεταξύ των 27, που 
εναρµονίζεται µε την ευρωπαϊκή οδηγία για την διεύρυνση της 
αγοράς καυσίµων πέραν των πετρελαιοειδών.
Το νοµοσχέδιο προωθεί πρωτοβουλίες χρήσης «πράσινων καυ-
σίµων» στις δηµόσιες συγκοινωνίες µε σκοπό τη µείωση των 
εκποµπών ρύπων ενώ προβλέπονται και άλλα µέτρα όπως είναι 
η προνοµιακή πρόσβασή τους σε ζώνες περιορισµένης πρόσβα-
σης, πολιτική στάθµευσης, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, στοι-
χεία που προβλέπεται ότι θα επιφέρουν αύξηση της ζήτησης για 
οχήµατα νέων τεχνολογιών και µη συµβατικά καύσιµα. Η εξέλιξη 
αυτή εκτιµάται ότι θα δώσει ώθηση σε όλους τους άµεσα και έµ-
µεσα εµπλεκόµενους κλάδους όπως είναι οι αυτοκινητοβιοµηχα-
νίες, τα συνεργεία, τα πρατήρια, οι τεχνικοί και οι ειδικοί επιστή-
µονες ενώ η χώρα µας έχει τη δέσµευση  έως τον Νοέµβριο του 
2019, να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της σε σχετική έκθεση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο την προώθηση των εναλλα-
κτικών καυσίµων.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
Τα νέα αυτά δεδοµένα αναµένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση 
στην αεριοκίνηση, η οποία ακολουθεί ανοδική πορεία στην Ελλά-
δα µε τους επαγγελµατίες και ιδιώτες οδηγούς να στρέφονται στο 
φθηνό φυσικό αέριο. 
Περισσότερα πρατήρια
Ήδη στη χώρα λειτουργούν πρατήρια λιανικής πώλησης για τον 
ανεφοδιασµό οχηµάτων µε κινητήρα φυσικού αερίου. Περιοχές 
όπως η Κηφισιά, η Ν. Φιλαδέλφεια, η Ανθούσα, τα Άνω Λιόσια, 
η περιοχή Ρέντη (και προσεχώς και το Κορωπί), η Πυλαία και η 
Νέα Μαγνησία στη Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Λαµία και ο Βόλος 
διαθέτουν πρατήρια φυσικού αερίου. Το δίκτυο επεκτείνεται συ-
νεχώς µε σκοπό όλο και περισσότεροι οδηγοί να µπορούν να εξυ-
πηρετηθούν από ένα πρατήριο Fisikon (επωνυµία µε την οποία η 
∆ΕΠΑ προωθεί το φυσικό αέριο κίνησης). 
Περισσότερα οχήµατα φυσικού αερίου
Στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά κυκλοφορούν ΙΧ και επαγ-
γελµατικά CNGµοντέλα από όλες τις µεγάλες αυτοκινητοβιοµη-
χανίες ενώ οι αντιπροσωπείες κατευθύνονται προς πιο µαζικές 
εισαγωγές δεδοµένης της ανάπτυξης της αεριοκίνησης. Τα πιο 
γνωστά µοντέλα κυκλοφορούν και σε CNG εκδόσεις ενώ η γκάµα 
τους διευρύνεται συνεχώς µε νέα µοντέλα να κάνουν την εµφάνι-
σή τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά. 

Ήδη στους ελληνικούς δρόµους κυκλοφορούν CNG οχήµατα 
γνωστών αντιπροσωπειών όπως είναι η Fiat (Fiat 500L Natural 
Power, Fiat Qubo 1.4 70 PS , Fiat Punto 1.4 70 PS, Fiat Panda, ) 
, η Audi (Audi A3 Sportback g-tron), η Mercedes Benz (B Class 
200, E 200 NTG, Benz Sprinter NGT),   ,η  Iveco  (Iveco Daily, New 
Strails),  η Volskwagen (VW Golf 1.4 TGi, , Eco Up, Caddy Vann 
Ecofuel),  η Seat (Seat Leon 1.4 TGI 110 PS, ), η Skoda (Octavia 
G-TEC,), η Opel (Opel ZafiraTourer 1.6 CNG Turbo, Opel Combo 
1.4 T-Jet 120 PS).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Οι νέες ρυθµίσεις προβλέπουν µεταξύ άλλων:
•  Αυτόµατη αδειοδότηση των πρατηρίων µετά την παρέλευση 

των προθεσµιών.
•  Παρακολούθηση από το Μητρώο Πρατηριούχων της ισχύος 

των πιστοποιητικών λειτουργίας τους.
•  Μείωση από έξι στους πέντε µήνες, στην έκδοση προεδρικού 

διατάγµατος για τα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα των µηχανικών.

•  Απλοποίηση αδειοδότησης των πρατηρί-
ων καυσίµων ως προς τον χρόνο και τη 
διαδικασία, ενώ καθορίζονται αυστηρές 
πειθαρχικές ποινές για όσους δεν ανταπο-
κρίνονται στο έργο τους.

•  Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών για 
την λειτουργία πρατηρίων καυσίµων, ενώ 
προβλέπεται η καθιέρωση πιστοποιηµέ-
νου µηχανικού ως τεχνικού ασφάλειας.

•  Εξειδίκευση των όρων απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας των οχηµάτων άνω των 3,5 
τόνων στο παράπλευρο δίκτυο, καθορίζο-
νται πρόστιµα 1.000 ευρώ για τους οδη-
γούς που δεν συµµορφώνονται, καθώς 
και ποινικές κυρώσεις.

•  Καθορισµός επαγγελµατικού πλαισίου των 
ειδικοτήτων των µηχανικών και εντάσσο-
νται σε αυτό τέσσερις ειδικότητες: µηχα-
νικοί περιβάλλοντος, µηχανικοί ορυκτών 
πόρων, µηχανικοί πολεοδοµίας και χωρο-
ταξίας και µηχανικοί παραγωγοί και διοί-
κησης.

 
∆ΕΠΑ: ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΠΙΟ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Εκ µέρους της ∆ΕΠΑ ΑΕ, ο συντονιστής διευ-
θυντής δραστηριοτήτων Στρατηγικής Ανάπτυ-

ξης, κ. Πολυχρονίου, ανέφερε ότι ως Όµιλος, η ∆ΕΠΑ έχει αναλάβει 
σηµαντικές πρωτοβουλίες. Έχουµε σηµαντικές πρωτοβουλίες, και 
στο κοµµάτι του CNG, αλλά και στο θέµα του LNG, για χρήσεις και 
στις οδικές µεταφορές και στη ναυτιλία. Για το λόγο αυτό, υπογράµµι-
σε ότι το σηµαντικότερο στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι η πρόβλεψη 
για το Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής, µε το οποίο, όπως τόνισε, θα πρέπει 
να θεσπιστούν πιο ενισχυµένα µέτρα διείσδυσης των εναλλακτικών 
καυσίµων, από αυτά που προβλέπονται στην Οδηγία και τα οποία εί-

ναι τα µίνιµουµ.

∆ΕΣΦΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ο κ. Νίκας, πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος του ∆Σ του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, επισήµανε 
ότι η Οδηγία 2014/94 που ενσωµατώνεται, 
είναι πολύ σηµαντική για τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, 
δεδοµένης της ύπαρξης του σταθµού υγρο-
ποιηµένου φυσικού αερίου του terminal 
της Ρευθούσας. Ενηµέρωσε µάλιστα ότι 
ο ∆ΕΣΦΑ εκπονεί ήδη µελέτες, ώστε να 
είναι σε θέση πριν το 2020 να διαθέτει την 
υποδοµή για παροχή ναυτιλιακού καυσί-
µου υγροποιηµένου φυσικού αερίου στους 
εµπόρους ενέργειας, που θα δραστηριο-
ποιηθούν σ’ αυτόν τον τοµέα. Παράλληλα, 
από το 2018 θα είναι σε θέση να προσφέρει 
υπηρεσίες πλήρωσης βυτιοφόρων, που θα 
µεταφέρουν υγροποιηµένο φυσικό αέριο 
σε διάφορες περιοχές της χώρας που βρί-
σκονται µακριά από το εθνικό σύστηµα φυ-
σικού αερίου και προς τις οποίες η χαµηλή 
τους ζήτηση δεν δικαιολογεί την επέκτασή 
του, το λεγόµενο track loading. Οι δύο αυ-
τές δραστηριότητες θα γίνουν σε καθεστώς 
ανοιχτής πρόσβασης τρίτων, που θα επιτρέ-
ψει τον ανταγωνισµό των εµπορικών εται-
ρειών χωρίς αποκλεισµούς, προς όφελος 
των καταναλωτών.

Περαιτέρω ώθηση στην αεριοκίνηση δίνει το νέο νοµοσχέδιο για τα εναλλακτικά καύσιµα το οποίο ενσωµατώνει την Κοι-
νοτική Οδηγία που αφορά στην ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων.

Το νέο θεσµικό πλαίσιο δηµι-
ουργεί νέα δεδοµένα για την 
ανάπτυξη της αγοράς καθώς 
παρέχει οικονοµικά και µη 
οικονοµικά κίνητρα, φοροα-
παλλαγές, νοµοθετικές ρυθ-
µίσεις ενώ ενθαρρύνει  τις 
επενδύσεις στον τοµέα αυτό 
(ιδιωτικές και δηµόσιες). 



Κορυφαία ποιότητα στα ενέσιµα  
σκευάσµατα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

T
α φαρµακευτικά προϊόντα βρίσκονται 
εδώ και χρόνια στη 2η θέση των εξαγω-
γών της Ελλάδας, µετά τα πετρελαιοειδή, 
γεγονός που αποτελεί δείγµα της προστι-
θέµενης αξίας που προσφέρει η εγχώ-

ρια φαρµακοβιοµηχανία στην Ελληνική Οικονοµία 
και µάλιστα σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για 
όλους τους κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας. Η 
εµπιστοσύνη που δείχνουν στο ελληνικό φάρµακο 
εκατοµµύρια ιατροί και ασθενείς σε περισσότερες 
από 85 χώρες, είναι ενδεικτικό της δυναµικής που 
διαθέτουν οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες στο 
εξωτερικό και προϊδεάζει για τις προοπτικές περαι-
τέρω ανάπτυξης του κλάδου. Άλλωστε ήδη, µε συ-
νολικές επενδύσεις €800 εκατ. την τελευταία 10ετία, 
το Ελληνικό Φάρµακο συµβάλλει µε €2,8 δις το 
χρόνο στο ΑΕΠ της Ελλάδας, η Ελληνική Φαρµακο-
βιοµηχανία προσφέρει το 60% των θέσεων εργασί-
ας του κλάδου, πραγµατοποιώντας τη συντριπτική 
πλειοψηφία των νέων επενδύσεων, ενώ στηρίζει 
την έρευνα και την καινοτοµία, µε επενδύσεις €30 
εκατ. ετησίως σε περισσότερα από 80 ερευνητικά 
προγράµµατα.
Η υψηλή ποιότητα των φαρµάκων είναι αποτέλε-
σµα εντατικής έρευνας και καινοτοµίας των ελληνι-
κών ερευνητικών εργαστηρίων σε συνεργασία µε 
Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλά-
δας και του εξωτερικού. Οι εξειδικευµένοι επιστή-
µονες που εργάζονται στα ερευνητικά τµήµατα των 
ελληνικών φαρµακοβιοµηχανιών αναπτύσσουν 
σηµαντική εγχώρια τεχνογνωσία και προσφέρουν 
προστιθέµενη αξία στον Τοµέα της Έρευνας και 
της Ανάπτυξης. Η αποτελεσµατικότητα των ελλη-
νικών φαρµάκων και οι καινοτόµες πρακτικές που 
εφαρµόζονται στη διαδικασία παραγωγής αναγνω-
ρίζονται διεθνώς, γεγονός που αποδεικνύεται από 
το µεγάλο αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που 
έχουν κατοχυρωθεί από τις ελληνικές φαρµακοβι-
οµηχανίες.
Η DEMO, µία από τις πέντε µεγαλύτερες φαρµα-
κοβιοµηχανίες της Ελλάδας, αποτελεί χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα ελληνικής βιοµηχανίας µε 

εξαγωγικό προσανατολισµό, ο οποίος πατάει γερά 
στα θεµέλια της συνεχούς επένδυσης στην ποιό-
τητα και την ασφάλεια. Ξεπερνώντας τις οικονο-
µικές δυσχέρειες και τις αντιξοότητες των τελευ-
ταίων ετών, η DEMO κατάφερε να ισχυροποιήσει 
τη θέση της στον παγκόσµιο χάρτη, σηµειώνοντας 
σταθερά ανοδική πορεία. Με το ρυθµό αύξησης 
των εξαγωγών της να ξεπερνά το 50% ετησίως και 
το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της (80%) να 
εξάγεται, η εταιρεία έχει εδραιώσει την παρουσία 
της σε 80 χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται µε 
δικά της προϊόντα (επώνυµα) µέσω συνεργατών οι 
οποίοι προωθούν και διανέµουν τα προϊόντα της. 
Παράλληλα, είναι επίσηµος προµηθευτής φαρ-
µάκων των Ηνωµένων Εθνών, της UNICEF, του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα 
Η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα της DEMO είναι 

αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών που  εγγυώ-
νται την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊό-
ντων που παράγει, γεγονός που της πιστώνεται και 
στο εξωτερικό, ακόµα και στις πιο απαιτητικές αγο-
ρές παγκοσµίως. Για περισσότερα από 50 χρόνια, 
η εταιρεία επενδύει στη βελτίωση και στον εκσυγ-
χρονισµό των εγκαταστάσεων παραγωγής αλλά 
και του Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας. Το εν λόγω 
Τµήµα έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα καλύτερα 
στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει εξοπλισµό τελευ-
ταίας τεχνολογίας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται 
µε κορυφαίους επιστήµονες από την ελληνική και 
διεθνή επιστηµονική κοινότητα. 
Πλήθος έγκριτων ελεγκτικών οργανισµών άλ-
λων χωρών, όπως το PIC/s ( Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme) µέλη του 
οποίου είναι χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, η 
Αυστραλία, η Αργεντινή, κλπ, ο  Korean-FDA, η 
Brazilian Drug Agency (ANVISA), το GCC (Health 
Minister’s Council for Cooperation Council 
States) των Χωρών του Κόλπου και οι υγειο-
νοµικές αρχές χωρών, όπως η Ιορδανία και η 
Νότιος Αφρική, πιστοποιούν συνεχώς τα προϊ-
όντα της DEMO. Οι διεθνείς αυτές επιτυχίες της 
φαρµακοβιοµηχανίας έρχονται ως επιστέγασµα 

της σκληρής δουλειάς του Τµήµατος ∆ιασφάλι-
σης Ποιότητας, το οποίο παρακολουθεί όλες τις 
παραγωγικές και ελεγκτικές δραστηριότητες, 
εξασφαλίζοντας την αυστηρή συµµόρφωση της 
DEMO ως προς τα διεθνή εφαρµοζόµενα πρό-
τυπα και περνώντας µε επιτυχία τα δύσκολα τεστ 
εγκρίσεων για την άδεια κυκλοφορίας των σκευ-
ασµάτων, τα οποία σήµερα φτάνουν τα 1.400. Στα 
στοιχεία της µεθόδου που ακολουθεί το Τµήµα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας συγκαταλέγονται ο λε-
πτοµερής σχεδιασµός νέων χώρων παραγωγής, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, αλλά 
και η επιθεώρηση των κρίσιµων συνεργατών 
της εταιρείας, ώστε να επιβεβαιώνεται διαρκώς 
η ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. Η λει-
τουργία της φαρµακοβιοµηχανίας βασίζεται στο 
τρίπτυχο πρόβλεψη, σωστός σχεδιασµός και 

συνεχής παρακολούθηση. Συνδυάζοντας έτσι τις 
διαφορετικές απαιτήσεις των διεθνών νοµοθετι-
κών κανονισµών και εντάσσοντας αυτές τις οδη-
γίες στο σύστηµα της, η DEMO καθίσταται ένας 
διεθνής παίκτης.    
Η εταιρεία εστιάζει αυτό το διάστηµα στην έρευνα 
και ανάπτυξη φαρµακευτικών προϊόντων πολύπλο-
κης σύνθεσης, όπως ενέσιµα γαλακτώµατα, εισπνε-
όµενα εναιωρήµατα, ενέσιµα λιποσώµατα, ενέσιµα 
διαλύµατα νανοσωµατιδίων, κλπ. Για το µέλλον έχει 
σχεδιάσει την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, µε 
στόχο τη δηµιουργία σκευασµάτων µε βελτιωµένα 
χαρακτηριστικά, είτε στο θεραπευτικό αποτέλεσµα, 
είτε στον τρόπο χορήγησής τους. Τέλος, εντός του 
2017 αναµένεται να αποκτηθούν από την εταιρεία 
περίπου 200 νέες άδειες.
Παρόλα αυτά, γεγονός παραµένει πως η DEMO 
οφείλει την επιτυχία της κυρίως στους εργαζόµε-
νούς της, τη συνεισφορά των οποίων αναγνωρίζει 
καθηµερινά. Οι άνθρωποι αποτελούν σηµαντικό 
παράγοντα ανάπτυξης της εταιρείας και για αυτό 
αποτελεί στρατηγική επιλογή της η συστηµατική 
επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Το προσωπι-
κό της DEMO αριθµεί περισσότερα από 800 άτοµα, 
αριθµός που αυξάνεται σταθερά παρά τις δυσµενείς 
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.
Όµως για την DEMO επιτυχηµένη επιχειρηµατικό-
τητα δεν αποτελεί µόνο η πρόοδος της εταιρείας και 
η επίτευξη θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων, 
αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα και η βιώσιµη 
ανάπτυξη, τοµείς που αποτελούν στρατηγικό πυ-
λώνα για τη φαρµακοβιοµηχανία. Υπεύθυνη επι-
χειρηµατικότητα για τη DEMO είναι η προσφορά 
προστιθέµενης αξίας στην κοινωνία. Για το λόγο 
αυτό έχει καταρτίσει και υλοποιεί ένα ολοκληρω-
µένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
µε πυλώνες το περιβάλλον, τους εργαζόµενους, 
την αγορά και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εταιρεία αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που στηρίζουν 
τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, προµηθεύοντας 
δωρεάν µε φάρµακα νοσοκοµεία, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις και κοινωνικά φαρµακεία.

DEMO ABEE ΜΕΓΑ A.E. 
Η ισχυρή ελληνική βιοµηχανία
ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΓΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ αποτελεί σήµερα µία από τις µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη. 
Οι συνεχείς επενδύσεις, οι νέες θέσεις εργασίας, οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και το ηθικό επιχειρείν είναι η απάντηση στην κρίση, αλλά και η 

επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες δεν γεννήθηκαν µόνο για να καταναλώνουν, αλλά και για να δηµιουργούν.

Η 
προσήλωση της ΜΕΓΑ στην παρα-
γωγή άριστων ποιοτικών ελληνικών 
προϊόντων προσωπικής υγιεινής, 
στο ανθρώπινο δυναµικό της και 
στην καινοτοµία αποτέλεσαν καθο-

ριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της στη 
διάρκεια των 35 χρόνων λειτουργίας της. 
Η ελληνική βιοµηχανία, η οποία ξεκίνησε το 1981 
ως µια µικρή µονάδα παραγωγής ωτοκαθαριστών 
(Τipers), αποτελεί σήµερα µία από τις µεγαλύτερες 
παραγωγικές µονάδες προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής στην Ευρώπη. Με αγαπηµένα προϊόντα, 
όπως Babylino, EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet 
Hankies BabyCare, Tipers, ΜΕΓΑ κ.ά., που εµπι-
στεύονται καθηµερινά χιλιάδες οικογένειες, έχει 
καταθέσει εδώ και χρόνια τη δική της καινοτόµο 
πρόταση στην προσωπική υγιεινή, θέτοντας τον 
πήχη πιο ψηλά από ποτέ, αφού στα προϊόντα της 
συνδυάζει τόσο την άριστη απορροφητικότητα όσο 
και την αποδεδειγµένη φιλικότητα στο δέρµα.
Η ΜΕΓΑ στηρίζει την ελληνική οικονοµία διατη-
ρώντας το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα, Ιδιοκτησία 
στην Ελλάδα. Παράγει τα προϊόντα της στην Ελλά-
δα, επενδύει στην Ελλάδα σε χώρους παραγωγής 
και µηχανολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής, 
προάγοντας την ελληνική καινοτοµία, δηµιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της βρίσκο-
νται στα ράφια πάνω από 30 χωρών του εξωτερι-
κού, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα µας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΙΧΜΗΣΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΓΑ, πιστεύοντας πως ο δρόµος της ανάπτυ-
ξης περνά µέσα από τις επενδύσεις, συνέχισε το 
επενδυτικό της πλάνο µε επενδύσεις άνω των 50 
εκατ. ευρώ (2010-2015) σε υπερσύγχρονο µηχα-

νολογικό εξοπλισµό και εξελιγµένα συστήµατα 
ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας νέες καινοτοµίες 
σε γραµµές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.
Παράλληλα, θεωρώντας πάντα τους ανθρώπους ως 
το πολυτιµότερο κεφάλαιό της, όχι µόνο διατήρησε 
τις θέσεις εργασίας αλλά αύξησε το προσωπικό της 
σε ποσοστό πάνω από 60% στο διάστηµα 2010-2015.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται χρόνια ερευνών, 
προσεκτικός σχεδιασµός του προϊόντος και, πάνω 

απ’ όλα, επιµονή στην άριστη ποιότητα. Η ανώτερη 
ποιότητα των πρώτων υλών είναι επίσης ένας παρά-
γοντας καθοριστικός για την εξαιρετική επίδοση των 
προϊόντων της ΜΕΓΑ. Η εταιρεία ακολουθεί εξαιρε-
τικά αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα 
τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ είναι πι-
στοποιηµένη για την ποιότητα των προϊόντων της και 
τη φιλικότητα προς το δέρµα από διεθνώς αναγνωρι-
σµένα δερµατολογικά ινστιτούτα του εξωτερικού.

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ΜΕΓΑ δραστηριοποιείται στο εξωτερικό από 
τη δεκαετία του ’90. Ενδυναµώνοντας περαιτέρω 

τις συνεργασίες της εκτός συνόρων, κατάφερε 
να τετραπλασιάσει τις εξαγωγές της (2010-2015), 
επιβεβαιώνοντας ότι η καινοτοµία και η ποιότητα 
µπορούν να έχουν ελληνική ταυτότητα, αλλά και 
διεθνές διαβατήριο. Σήµερα, σε µια χώρα όπου 
εξακολουθεί να εισάγεται, σύµφωνα µε την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, µεγάλο ποσοστό προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής, η ΜΕΓΑ συνεισφέρει στο να δηµιουργή-
σει ένα αντίβαρο (εξαγωγών). Έτσι, η κατηγορία 
«βρεφικές πάνες» έχει πάρει τη θέση της στα 100 
πιο εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα κυρίως χάρη 
στις εξαγωγικές πρωτοβουλίες της ΜΕΓΑ, µε τα 
ελληνικά Babylino Sensitive να βρίσκονται πλέον 
στα ράφια καταστηµάτων σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο, η ΜΕΓΑ, αφουγκραζόµενη τις συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες των ευαίσθητων κοινω-
νικών οµάδων, εντατικοποιεί την προσπάθειά 
της συνεχίζοντας δυναµικά τη στήριξη του έρ-
γου αναγνωρισµένων κοινωνικών φορέων και 
ιδρυµάτων στην Ελλάδα. Το 2015 η εταιρεία 
πρόσφερε πάνω από 1,5 εκατοµµύρια προϊόντα, 
σε συνεργασία µε πάνω από 120 κοινωνικούς 
φορείς και φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλη 
την Ελλάδα.

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η ΜΕΓΑ στη-
ρίζει την ελληνική οικονοµία, ενισχύοντας τα 
επενδυτικά της πλάνα. Η στρατηγική της εται-
ρείας βασίζεται στην ελληνική καινοτοµία, στις 
συνεχείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηµατικοί στόχοι της 
ΜΕΓΑ για την επόµενη τριετία συνδέονται, µε-
ταξύ άλλων, µε την ισχυροποίηση της δραστη-
ριότητάς της τόσο στην Ελλάδα όσο και στις δι-
εθνείς αγορές. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι 
προγραµµατίζει άµεσα νέες επενδύσεις πάντα 
στη χώρα µας, αξίας 25 εκατ. ευρώ, που περι-
λαµβάνουν κτιριακές επεκτάσεις και προσθήκη 
νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, επαυξάνοντας 
τη δυναµικότητα στις κατηγορίες όπου δραστη-
ριοποιείται η εταιρεία.



ΜΕΓΑ A.E. 
Η ισχυρή ελληνική βιοµηχανία
ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΓΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ αποτελεί σήµερα µία από τις µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη. 
Οι συνεχείς επενδύσεις, οι νέες θέσεις εργασίας, οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και το ηθικό επιχειρείν είναι η απάντηση στην κρίση, αλλά και η 

επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες δεν γεννήθηκαν µόνο για να καταναλώνουν, αλλά και για να δηµιουργούν.

Η 
προσήλωση της ΜΕΓΑ στην παρα-
γωγή άριστων ποιοτικών ελληνικών 
προϊόντων προσωπικής υγιεινής, 
στο ανθρώπινο δυναµικό της και 
στην καινοτοµία αποτέλεσαν καθο-

ριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της στη 
διάρκεια των 35 χρόνων λειτουργίας της. 
Η ελληνική βιοµηχανία, η οποία ξεκίνησε το 1981 
ως µια µικρή µονάδα παραγωγής ωτοκαθαριστών 
(Τipers), αποτελεί σήµερα µία από τις µεγαλύτερες 
παραγωγικές µονάδες προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής στην Ευρώπη. Με αγαπηµένα προϊόντα, 
όπως Babylino, EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet 
Hankies BabyCare, Tipers, ΜΕΓΑ κ.ά., που εµπι-
στεύονται καθηµερινά χιλιάδες οικογένειες, έχει 
καταθέσει εδώ και χρόνια τη δική της καινοτόµο 
πρόταση στην προσωπική υγιεινή, θέτοντας τον 
πήχη πιο ψηλά από ποτέ, αφού στα προϊόντα της 
συνδυάζει τόσο την άριστη απορροφητικότητα όσο 
και την αποδεδειγµένη φιλικότητα στο δέρµα.
Η ΜΕΓΑ στηρίζει την ελληνική οικονοµία διατη-
ρώντας το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα, Ιδιοκτησία 
στην Ελλάδα. Παράγει τα προϊόντα της στην Ελλά-
δα, επενδύει στην Ελλάδα σε χώρους παραγωγής 
και µηχανολογικό εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής, 
προάγοντας την ελληνική καινοτοµία, δηµιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της βρίσκο-
νται στα ράφια πάνω από 30 χωρών του εξωτερι-
κού, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα µας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΙΧΜΗΣΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΓΑ, πιστεύοντας πως ο δρόµος της ανάπτυ-
ξης περνά µέσα από τις επενδύσεις, συνέχισε το 
επενδυτικό της πλάνο µε επενδύσεις άνω των 50 
εκατ. ευρώ (2010-2015) σε υπερσύγχρονο µηχα-

νολογικό εξοπλισµό και εξελιγµένα συστήµατα 
ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας νέες καινοτοµίες 
σε γραµµές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.
Παράλληλα, θεωρώντας πάντα τους ανθρώπους ως 
το πολυτιµότερο κεφάλαιό της, όχι µόνο διατήρησε 
τις θέσεις εργασίας αλλά αύξησε το προσωπικό της 
σε ποσοστό πάνω από 60% στο διάστηµα 2010-2015.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται χρόνια ερευνών, 
προσεκτικός σχεδιασµός του προϊόντος και, πάνω 

απ’ όλα, επιµονή στην άριστη ποιότητα. Η ανώτερη 
ποιότητα των πρώτων υλών είναι επίσης ένας παρά-
γοντας καθοριστικός για την εξαιρετική επίδοση των 
προϊόντων της ΜΕΓΑ. Η εταιρεία ακολουθεί εξαιρε-
τικά αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα 
τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ είναι πι-
στοποιηµένη για την ποιότητα των προϊόντων της και 
τη φιλικότητα προς το δέρµα από διεθνώς αναγνωρι-
σµένα δερµατολογικά ινστιτούτα του εξωτερικού.

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η ΜΕΓΑ δραστηριοποιείται στο εξωτερικό από 
τη δεκαετία του ’90. Ενδυναµώνοντας περαιτέρω 

τις συνεργασίες της εκτός συνόρων, κατάφερε 
να τετραπλασιάσει τις εξαγωγές της (2010-2015), 
επιβεβαιώνοντας ότι η καινοτοµία και η ποιότητα 
µπορούν να έχουν ελληνική ταυτότητα, αλλά και 
διεθνές διαβατήριο. Σήµερα, σε µια χώρα όπου 
εξακολουθεί να εισάγεται, σύµφωνα µε την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, µεγάλο ποσοστό προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής, η ΜΕΓΑ συνεισφέρει στο να δηµιουργή-
σει ένα αντίβαρο (εξαγωγών). Έτσι, η κατηγορία 
«βρεφικές πάνες» έχει πάρει τη θέση της στα 100 
πιο εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα κυρίως χάρη 
στις εξαγωγικές πρωτοβουλίες της ΜΕΓΑ, µε τα 
ελληνικά Babylino Sensitive να βρίσκονται πλέον 
στα ράφια καταστηµάτων σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο, η ΜΕΓΑ, αφουγκραζόµενη τις συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες των ευαίσθητων κοινω-
νικών οµάδων, εντατικοποιεί την προσπάθειά 
της συνεχίζοντας δυναµικά τη στήριξη του έρ-
γου αναγνωρισµένων κοινωνικών φορέων και 
ιδρυµάτων στην Ελλάδα. Το 2015 η εταιρεία 
πρόσφερε πάνω από 1,5 εκατοµµύρια προϊόντα, 
σε συνεργασία µε πάνω από 120 κοινωνικούς 
φορείς και φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλη 
την Ελλάδα.

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η ΜΕΓΑ στη-
ρίζει την ελληνική οικονοµία, ενισχύοντας τα 
επενδυτικά της πλάνα. Η στρατηγική της εται-
ρείας βασίζεται στην ελληνική καινοτοµία, στις 
συνεχείς επενδύσεις και στην εξωστρέφεια. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρηµατικοί στόχοι της 
ΜΕΓΑ για την επόµενη τριετία συνδέονται, µε-
ταξύ άλλων, µε την ισχυροποίηση της δραστη-
ριότητάς της τόσο στην Ελλάδα όσο και στις δι-
εθνείς αγορές. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι 
προγραµµατίζει άµεσα νέες επενδύσεις πάντα 
στη χώρα µας, αξίας 25 εκατ. ευρώ, που περι-
λαµβάνουν κτιριακές επεκτάσεις και προσθήκη 
νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, επαυξάνοντας 
τη δυναµικότητα στις κατηγορίες όπου δραστη-
ριοποιείται η εταιρεία.






