
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η Ε.Ε., η εταιρική κοι-
νωνική ευθύνη (ΕΚΕ) «αφορά τις επιχειρήσεις που απο-
φασίζουν οικειοθελώς να ενσωµατώσουν κοινωνικούς και 
φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθηµερινές επιχει-
ρηµατικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νοµική υ-

ποχρέωση». Στην ουσία, η ΕΚΕ είναι η απόφαση των επιχειρήσεων να 
προβούν σε ενέργειες και πρακτικές που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, 
είτε αυτές αφορούν το περιβάλλον, είτε την κοινωνική συνοχή, είτε την 
ενίσχυση κοινωνικών οµάδων που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε µειο-
νεκτική θέση έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Με ακόµα πιο απλά λόγια, η ΕΚΕ είναι η έµπρακτη συµµετοχή των 
επιχειρήσεων στις κοινωνικές διαδικασίες και η επιστροφή µέρους των 
κερδών τους προς τους πολίτες/καταναλωτές, όχι ως φιλανθρωπία, αλλά 
στο πλαίσιο µιας βαθύτερης συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων και 
των διαφόρων stakeholders του κοινωνικού συνόλου, ώστε οι παρεµβά-
σεις να έχουν ευρύτερες θετικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, η ΕΚΕ είναι η 
φυσική συνέπεια της αυξηµένης ευαισθησίας των πολιτών/καταναλωτών 
σε ζητήµατα περιβάλλοντος, οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας, ερ-
γασιακών σχέσεων και καταναλωτικών συνηθειών. Τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και οι διάφορες κοινότητες και πρωτοβουλίες που αναπτύσ-
σονται µέσα στην κοινωνία σχεδόν υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ε-
µπλακούν, να αφουγκραστούν και να αναλάβουν δράση για την αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων.

Για την Ελλάδα, η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της συζήτη-
σης γύρω από το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, καθώς γίνεται όλο 
και πιο εµφανές ότι οι στόχοι της εταιρικής ευθύνης είναι ο βασικός µπού-
σουλας ώστε οι δυναµικοί και εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας (από τον 
τουρισµό και την αγροτική παραγωγή ως την υψηλή τεχνολογία), στη-
ριγµένοι πάνω στις αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής ευαισθησίας, 
να διασφαλίσουν θετικά αποτελέσµατα στο διηνεκές. Το νέο αυτό ανα-
πτυξιακό µοντέλο βρίσκεται ακόµα υπό συζήτηση και διαµόρφωση (αν 
και οι βασικοί τοµείς πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχτεί είναι 
γνωστοί και εµφανείς), ωστόσο το βέβαιο είναι ότι µετά από χρόνια συρ-
ρίκνωσης της οικονοµίας και δραµατικών επιπτώσεων στην κοινωνία, η 
Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε µια µεγάλη πρόκληση: να κινητοποιήσει 
εκ νέου τις παραγωγικές της δυνάµεις, ώστε µε δυναµισµό και αποφασι-
στικότητα να επανεκκινήσει την οικονοµία της και να παραγάγει πλούτο 
και ευµάρεια για όλους.
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Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) 
επί πολλά χρόνια ήταν µια «α-
σαφής» έννοια, η οποία συχνά 
µπερδευόταν µε διάφορες φι-
λανθρωπικές δράσεις στις οποίες 
προέβαιναν οι επιχειρήσεις. Ω-

στόσο, η συγκεκριµένη προσέγγιση βρίσκεται µακριά 
από την πραγµατικότητα: η ΕΚΕ εντάσσεται οργανικά 
στο επιχειρησιακό µοντέλο µιας εταιρείας και αποτε-
λεί ένα είδος αυτορρύθµισης των δραστηριοτήτων της, 
ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο πνεύµα του νόµου, 
τα ηθικά πρότυπα και τους διεθνείς κανόνες, ενώ όλο 
και πιο συχνά πλέον συνδέεται µε δράσεις που έχουν 
ως στόχο το κοινό καλό και βρίσκονται πέρα και πάνω 
από τα στενά συµφέροντα των επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι
Όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά θεωρητικά κεί-
µενα, οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχειρήσεις 
να υιοθετήσουν υπευθυνότητα για τις πρακτικές τους 
και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών τους θετικά α-
ποτελέσµατα για το περιβάλλον, τους καταναλωτές, τους 
εργαζοµένους τους, τις κοινότητες στις οποίες δραστη-
ριοποιούνται και κάθε τµήµα της δηµόσιας σφαίρας 
που µπορεί να θεωρηθεί ως ενδιαφερόµενος/εταίρος 
(stakeholder). Σε αδρές γραµµές, η ΕΚΕ µπορεί να χω-
ριστεί σε έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα µε 
τη φύση της κάθε πρωτοβουλίας. Αυτές είναι οι εξής: 
Προώθηση Σκοπού, Μάρκετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό 
Μάρκετινγκ, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελο-
ντισµός και Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.

Ενδιαφέρον από την Ε.Ε.
Μέχρι σήµερα οι βασικοί τοµείς δραστηριοποίησης 
των επιχειρήσεων σε προγράµµατα ΕΚΕ, αφορούν το 
περιβάλλον και την αειφορία (ανακύκλωση, «πράσι-
νες» πρακτικές σε διάφορα ή και σε όλα τα στάδια πα-
ραγωγής, ενεργειακή εξοικονόµηση κ.λπ.), την κοινω-
νική συµµετοχή (εθελοντισµός, καµπάνιες για συγκέ-
ντρωση χρηµάτων για κοινωνικούς σκοπούς, χορηγίες, 
θέσεις εργασίας για τους κατοίκους των περιοχών όπου 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση κ.λπ.) και τις ηθικές 
πρακτικές µάρκετινγκ (σωστή συµπεριφορά προς τους 

καταναλωτές, αποφυγή ψευδών διαφηµίσεων κ.λπ.). 
Το ενδιαφέρον, αλλά και ένα στοιχείο που δείχνει τη 
σηµασία που έχει η ΕΚΕ, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή όχι µόνο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εφαρ-
µόζουν δίκαιες εργασιακές πρακτικές και να σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα 
προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., αλλά προτίθεται να 
αποτυπώσει τις βασικές αρχές της ΕΚΕ σε νοµικό κεί-
µενο (Οδηγία), το οποίο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες 
πληροφορίες, θα καθιστά υποχρεωτική την ετήσια δη-
µοσίευση στοιχείων σχετικά µε τις δράσεις στο πλαί-
σιο της ΕΚΕ στις οποίες προβαίνει κάθε επιχείρηση, 
προκειµένου να καθίσταται γνωστό ποιος κάνει τι, σε 
ποιο επίπεδο και µε ποιον στόχο.

Η σηµασία
Η σηµασία της ΕΚΕ είναι πλέον κάτι παραπάνω από 
προφανής: στον δικτυωµένο κόσµο που ζούµε σήµερα 
είναι πολύ εύκολο η φήµη και η αξιοπιστία µιας επι-
χείρησης να «απογειωθούν» χάρη στην προβολή των 
δράσεών της στις έξι βασικές κατηγορίες της ΕΚΕ από 
τους ίδιους τους stakeholders. Όπως επίσης είναι πλέον 
εύκολο το brand µιας επιχείρησης να υποστεί σηµα-
ντική βλάβη, αν γίνει γνωστό ότι η επιχείρηση αυτή 
δεν αναπτύσσει δράσεις ΕΚΕ ή εφαρµόζει πρακτικές 
που δεν συνάδουν µε την ιδέα της αειφόρου ανάπτυ-
ξης. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι επιχειρήσεις µε πα-
νίσχυρο brand name φροντίζουν να υπογραµµίζουν τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις και ευαισθη-
σίες τους (για παράδειγµα, για πολλά χρόνια το άτυπο 
µότο της Google ήταν «Don’t be evil», δηλαδή «Μην 
είσαι/Μην κάνεις κακό», το οποίο αναλυόταν από τους 
ιδρυτές της εταιρείας Larry Page και Sergey Brin ως 
εξής: «Πιστεύουµε ότι µακροπρόθεσµα θα µας εξυπη-
ρετήσει καλύτερα –ως µετόχους, αλλά και σε όλους 
τους άλλους τοµείς– µια επιχείρηση που κάνει καλό 
στον κόσµο, έστω κι αν χάσουµε κάποια βραχυπρόθε-
σµα κέρδη»).

Η ελληνική διάσταση
Για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται εδώ, η αειφορία και η EKE αποκτούν ακόµα 
πιο σηµαντικό ρόλο, δεδοµένης της κρίσης που πλήτ-

τει τη χώρα και τους κατοίκους της. Η ΕΚΕ θα µπο-
ρούσε να διαδραµατίσει µείζονα ρόλο στην ανάπτυξη 
του κράτους πρόνοιας και να συνεισφέρει καθοριστικά 
στην κοινωνική συνοχή, ενώ οι πρακτικές της αειφό-
ρου ανάπτυξης θα µπορούσαν να βοηθήσουν στο σχε-
διασµό του νέου αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας, 
συµβάλλοντας δραστικά στον εντοπισµό και στην αξι-
οποίηση των τοµέων εκείνων της οικονοµίας στους ο-
ποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα και 
βάζοντας τις βάσεις για µια νέα αναπτυξιακή πορεία. 
Ταυτόχρονα, οι πρακτικές της αειφορίας και της ΕΚΕ 
θα µπορούσαν να προωθήσουν δραστικά την καινοτο-
µία και την ανάπτυξη νέων τοµέων δραστηριότητας, 
παρέχοντας ευκαιρίες σε χιλιάδες ανέργους για εργα-
σία και επανένταξή τους στον εργασιακά ενεργό πλη-
θυσµό της χώρας, αυξάνοντας, παράλληλα, τον παρα-
γόµενο πλούτο.

Η ΕΚΕ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ συστηµατοποιήθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 
οπότε ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (HNCRS), αποστολή του οποίου 
είναι, όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη, 
«η προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηµα-
τικό κόσµο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε 
απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας 
και βιώσιµης ανάπτυξης». Οι βασικοί στόχοι του ∆ι-
κτύου είναι «η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση 
της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και των επιµέ-
ρους κοινωνικών οµάδων προς την κατεύθυνση της 
προώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας. Η 
συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισµός και η διάθεσή 
τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική αλληλεγ-
γύη. Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινωνίας, συνέργειας 
και συντονισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις-µέλη του 
δικτύου για την από κοινού εφαρµογή προγραµµάτων 
ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Και η προσφορά 
στον δηµόσιο διάλογο ενός πλούτου ιδεών και προτά-
σεων, τον οποίο οι κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα 
είναι σε θέση στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδε-
χοµένως να υιοθετήσουν».

Η εταιρική 
κοινωνική 
ευθύνη θα 
µπορούσε να 
διαδραµατίσει 
µείζονα ρόλο 
στην ανάπτυξη 
του κράτους 
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Τι είναι και γιατί είναι σηµαντική
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Το ολοκληρωµένο αυτό πρόγραµµα µε στόχο να καλύψει τις ανάγκες 
χρηµατοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων, αναδεικνύει πρωτο-
βουλίες ανάπτυξης καινοτόµων επιχειρηµατικών έργων, ανεξάρτη-
τα από το στάδιο ωρίµανσής τους. Ιδέες που δεν έχουν µετουσιωθεί 
σε επιχειρηµατικό πλάνο, επιχειρηµατικά σχέδια που χρήζουν βελτι-
ώσεων, εταιρείες που  βρίσκονται στα πρώτα βήµατά τους ή παρου-
σιάζουν ήδη πελατολόγιο και τζίρο, αλλά και ώριµες µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις µε σηµαντικό κύκλο εργασιών έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

Τεχνολογικές εταιρείες των κλάδων πληροφορικής, πράσινης ενέρ-
γειας και βιοτεχνολογίας, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας (γεωργία, κτηνοτρο-
φία, µεταποίηση, τουριστικές υπηρεσίες) µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα. Οι καινοτόµες δράσεις τους αφορούν την παραγωγή, 
αλλά και την τυποποίηση, την πιστοποίηση των προϊόντων και υπη-
ρεσιών, όπως επίσης και την εν συνεχεία διάθεσή τους στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Το πρόγραµµα NBG Βusiness Seeds, ως προς τη διαδικασία 
υλοποίησής του, ακολουθεί µία σειρά δράσεων.

Μέσω του θεσµοθετηµένου ετήσιου ∆ιαγωνισµού Καινο-
τοµίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.
gr/ibank/innovation) επιλέγονται, αρχικά, επιχειρηµατικές 
ιδέες, σχέδια και start-ups που ξεχωρίζουν και τους δίνεται 
η βοήθεια να αναδειχθούν και να ωριµάσουν επιχειρηµατι-

κά. Στις δέκα προτάσεις που διακρίνονται η Εθνική παρέχει 
οικονοµική βοήθεια και προβολή, µε διάφορα χρηµατικά 
έπαθλα (το πρώτο βραβείο είναι αξίας €20.000), αλλά και 
εκτενή προβολή στα ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 
περιλαµβάνεται και η συνεργασία της Τράπεζας µε επτά 
δηµόσια πανεπιστήµια για την αξιολόγηση των προτάσεων. 

Το NBG Business Seeds σε επιλεγµένες επίσης οµάδες, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διακριθεί ή όχι στη διαγωνι-
στική διαδικασία, παρέχει, σε συνεργασία µε το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Σύνδεσµο Επιχειρή-
σεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), προγράµµατα εκπαίδευσης 
και συµβουλευτικής για θέµατα λογιστικής, µάρκετινγκ 
και πωλήσεων. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα λαµβά-
νουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και της 
Microsoft, ενώ παρέχονται υπηρεσίες incubation σε συνερ-
γασία µε τον ΣΕΒ και τον incubator 1776 µε έδρα τις Η.Π.Α. 
Επίσης προβλέπονται στοχευµένες δράσεις καθοδήγησης 
σε συνεργασία µε τη Grant Thornton, νοµικής συµβουλευ-
τικής σε συνεργασία µε την  Watson Farley &Williams  και 
δράσεις δικτύωσης σε συνεργασία µε την Endeavor Greece 
και το Ελληνο-Αµερικάνικο Επιµελητήριο.

Ώθηση στη νεανική επιχειρηµατικότητα  
από την Εθνική Τράπεζα
Ώθηση στη νεανική επιχειρηµατικότητα 

H Εθνική Τράπεζα συνεχίζει µε το πρόγραµµα NBG Business Seeds (www.nbg.gr/nbgseeds) να αναδεικνύει και να ενθαρρύνει την καινοτόµο 
επιχειρηµατικότητα δυναµικών εξωστρεφών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας.

Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την start up πλατφόρµα giaola.gr
Η Εθνική Τράπεζα µε τη συµµετοχή της στο µετο-
χικό κεφάλαιο της start up giaola.gr, ενδυναµώνει 
τη λειτουργία της εταιρίας, που παρέχει καθηµε-
ρινές υπηρεσίες στο σπίτι µε τον πλέον αξιόπιστο, 
ασφαλή και σύγχρονο τρόπο. 
Μέσω της πλατφόρµας οι χρήστες µπορούν να ανα-
ζητούν και να βρίσκουν ελεγµένους επαγγελµατίες 
για υπηρεσίες στο σπίτι, να κλείνουν ραντεβού µαζί 
τους ηλεκτρονικά και να τους αξιολογούν. Στην 
παρούσα φάση, οι υπηρεσίες αυτές είναι τεχνικές 
(ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί), οµορφιάς (κοµµωτές, 
µανικιουρίστ, αισθητικοί), υγείας & ευεξίας (προ-
σωπικοί γυµναστές, διατροφολόγοι), ενώ παρέχο-
νται και πολλές άλλες εξειδικευµένες  υπηρεσίες, 
όπως τεχνικών Η/Υ, σεφ, λογιστών, µοδιστρών και 
πλυσίµατος αυτοκινήτου στο σπίτι. 
Όραµά του giaola.gr είναι να κάνει την καθηµερι-
νότητα στην πόλη καλύτερη, βοηθώντας υποψή-
φιους πελάτες να βρίσκουν ελεγµένους και αξιο-

λογηµένους επαγγελµατίες για καθηµερινές υπη-
ρεσίες στο σπίτι, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
καταπολέµηση της ανεργίας των επαγγελµατιών. 
Και αυτό γιατί, οι µεν πελάτες µπορούν να βρί-
σκουν δωρεάν ελεγµένους και αξιολογηµένους 
επαγγελµατίες στην περιοχή τους, να αγοράζουν 
τις προσφορές τους ή να ζητούν συγκεκριµένες 
εργασίες από αυτούς και να κλείνουν ηλεκτρονι-
κά ραντεβού µαζί τους. Οι δε επαγγελµατίες που 
προσφέρουν καθηµερινές υπηρεσίες στο σπίτι 
προβάλλονται δωρεάν µέσω της προσωπικής σε-
λίδας που φτιάχνουν σε συνεργασία µε την οµάδα 
του giaola.  Έτσι, αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ 
πελατολόγιο που κλείνει ραντεβού µαζί τους ηλε-
κτρονικά και κατόπιν τους αξιολογεί, δίνοντάς τους 
κίνητρο να γίνονται ολοένα και καλύτεροι.
Το giaola.gr είναι στον αέρα εδώ 
κι ενάµιση χρόνο, 

εξυπηρετεί την περιοχή της Αττικής  και αναπτύσ-
σεται µε ταχύτατο ρυθµό κάθε µήνα. 
Άµεσος στόχος του είναι  η επέκταση σε ολόκληρη 
την Ελλάδα καθώς και σε νέες κατηγορίες υπη-
ρεσιών, όπως οικιακών βοηθών, κηπουρών κ.α. 
Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να εξελιχθεί, όπως 
άλλωστε υπονοεί και το όνοµά του ‘για όλα’, στο 
ένα και µοναδικό εργαλείο αναζήτησης  και εύρε-
σης επαγγελµατιών (one-stop-shop)  για όλα όσα 
χρειάζεται ο χρήστης σε  επίπεδο  καθηµερινών  
υπηρεσιών στο σπίτι.

Με αρχικό προϋπολογισµό €15 εκατ., η Εθνική Τρά-
πεζα στο πλαίσιο του προγράµµατος NBG Business 
Seeds έχει εγκρίνει και ολοκληρώσει τη χρηµατοδό-
τηση καινοτόµων επιχειρήσεων µέσω συµµετοχής 
της στο µετοχικό κεφάλαιο υπό ίδρυση εταιρειών/
equity participation (συµµετέχει στους sourcelair, 
insybio, giaola.gr), αλλά και χορήγησης δανείων 
ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 
χρηµατοδότησης µε οµολογιακά δάνεια µετατρέψι-
µα σε µετοχές (Kalamata Papadimitiou, Hotel Brain, 
radiki, Think digital,  Obrela Security Industries). 
Η Τράπεζα έχει προχωρήσει και σε ειδικές δρά-
σεις µε συνεργαζόµενες µε το πρόγραµµα εταιρείες 
(Ιncrediblue, Ιsmood, nannuka, Inverse, RTsafe).
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Κ
αθώς η Ελλάδα συνεχίζει να 
δίνει αγώνα για να βγει από 
το τούνελ της ύφεσης και να 
σταθεροποιηθεί η οικονοµία 
της, γίνεται όλο και πιο επιτα-
κτική η συζήτηση σχετικά µε 

το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που θα πρέ-
πει να ακολουθηθεί στο εξής, ώστε και η οικο-
νοµία της χώρας να αποφύγει µια νέα «βουτιά» 
στη κρίση αλλά και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
ανακούφισης των πληγέντων από την ύφεση και 
τη σκληρή λιτότητα. Στη συνεχιζόµενη αυτή συ-
ζήτηση, ένα είναι το συµπέρασµα που προκύπτει 
απ’ όλες τις πλευρές: ότι το προ κρίσεως αναπτυ-
ξιακό µοντέλο της χώρας είχε πολλά ενδογενή 
προβλήµατα και ότι το όποιο µοντέλο ακολου-
θηθεί από τούδε θα πρέπει να καταπολεµά ακρι-
βώς αυτά τα προβλήµατα.

Μελέτες για το πρότυπο
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν ταυτόχρονα µε την 
εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα, αναπτύ-
χθηκε και ένας έντονος προβληµατισµός σχε-
τικά µε το πού βρέθηκε η ελληνική οικονοµία, 
πώς περιήλθε σε αδιέξοδο, πώς µπορεί να ξε-
περάσει το αδιέξοδο αυτό και ποιοι θα µπο-
ρούσαν να είναι οι κλάδοι της οικονοµίας που 
θα λειτουργούσαν ως µοχλοί για την πορεία 
προς την ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό εκπο-
νήθηκαν αρκετές µελέτες και έρευνες, οι οποίες 
είχαν ως στόχο να διαπιστώσουν ποιοι οικο-
νοµικοί κλάδοι επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση και γιατί, ποιοι κλάδοι παρουσίασαν 
τη µεγαλύτερη αντοχή στην κρίση, καθώς και 
ποιοι τοµείς της οικονοµίας θα µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και 
των δοµών της, ώστε να επιταχύνουν την ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονοµίας, παρέχοντας, 
ταυτόχρονα, θέσεις εργασίας και διασφαλίζο-
ντας την κοινωνική συνοχή, η οποία επλήγη 
σοβαρά από την κρίση και την ύφεση (ας µην 
ξεχνάµε ότι η Ελλάδα έχασε κατά τα χρόνια 
της κρίσης σχεδόν το 25% του ΑΕΠ της). Αν 
και η κάθε µελέτη είχε τις ιδιαιτερότητές της, 
σε γενικές γραµµές όλες οι έρευνες γύρω από 
το οικονοµικό/αναπτυξιακό µοντέλο που η Ελ-
λάδα θα πρέπει να ακολουθήσει κατέληγαν 
λίγο-πολύ σε συγκεκριµένους κλάδους οι ο-
ποίοι θεωρούνται ιδανικοί µοχλοί για µια στα-
θερή αναπτυξιακή πορεία σε βάθος χρόνου.

Τουρισµός
Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισµός θεωρείται ο 
κλάδος-πρωταθλητής για την ανάπτυξη, καθώς 
ήδη έχει συµβάλει καθοριστικά και µπορεί να 
συνεισφέρει ακόµη περισσότερο στο ΑΕΠ της 
χώρας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τον πρωθυ-
πουργό, ήδη αποδίδει σχεδόν 16,5 δισ. ευρώ 
τον χρόνο. Ωστόσο, οι µελέτες που έχουν γίνει 
υπογραµµίζουν την ανάγκη να υπάρξει ποιο-
τική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος 
της χώρας και επέκτασή του σε αναξιοποίη-
τους ακόµα ή υποαξιοποιηµένους τοµείς (π.χ. 
κρουαζιέρες, θαλάσσιος τουρισµός, περιοχές 
ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, πα-
ραθεριστικές κατοικίες, µαρίνες, λιµάνια για 
κρουαζιερόπλοια κ.λπ.).

Ενέργεια
Όσον αφορά τον τοµέα της ενέργειας, εκτιµά-
ται ότι µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στο 
ΑΕΠ, ιδίως αν η Ελλάδα κατορθώσει να µε-
τατραπεί σε ενεργειακό κόµβο, αλλά και αν η 
χώρα αναπτύξει τόσο τον τοµέα παραγωγής ε-
νέργειας όσο και τον τοµέα εκσυγχρονισµού ή 
κατασκευής ενεργειακών υποδοµών, τη δηµι-
ουργία καθετοποιηµένων υπηρεσιών λειτουρ-
γίας εγκαταστάσεων ΑΠΕ, τη χρήση βιοµάζας, 
την αξιοποίηση της γεωθερµίας και την ανά-
πτυξη έξυπνων δικτύων κ.λπ. Επισηµαίνεται 
ότι η παραγωγή, διαχείριση και τιµολόγηση 
της ενέργειας αποτελεί µείζον ζήτηµα και για 
άλλους κλάδους της οικονοµίας, καθώς η ε-
νέργεια αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
τελική τιµή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας.

Φάρµακο - υγεία
Από πολύ νωρίς οι µελέτες και οι φορείς που 
ασχολήθηκαν µε το νέο αναπτυξιακό µοντέλο 
της Ελλάδας επισήµαναν τις µεγάλες δυνατότη-
τες που έχει η χώρα στην περαιτέρω ανάπτυξη 
διαφόρων κλάδων της υγείας. Για παράδειγµα, 
ο ΣΕΒ είχε επισηµάνει ότι θα µπορούσε να ενι-
σχυθεί η παραγωγή γενόσηµου φαρµάκου στην 
Ελλάδα, η επανατοποθέτηση/επαναστόχευση 
φαρµάκων στην αγορά για νέες ενδείξεις, αλλά 
και η ανάπτυξη τοµέων όπως η παραγωγή φυτι-
κών καλλυντικών, ο εναλλακτικός ιατρικός του-
ρισµός και τα κέντρα αποκατάστασης. Επίσης, 
σύµφωνα µε τον ΣΕΒ, η Ελλάδα µπορεί να α-
ναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο κλινικών ε-
ρευνών µε τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης 
π.χ. νέων διαγνωστικών τεχνολογιών και πρωτο-
κόλλων, αλλά και ειδικών διαγνωστικών υπηρε-
σιών, µε την επισήµανση, ωστόσο, ότι για την ε-
πίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται δικτύωση 
των εταιρειών του κλάδου µε στόχο τη διάχυση 
της τεχνογνωσίας αλλά και τη διασύνδεση της 
έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία.

Αγροτικός τοµέας - µεταποίηση
Οι εκτιµήσεις των µελετών για την ελληνική οι-
κονοµία είναι σαφείς: ο αγροτικός τοµέας και 
η µεταποίηση τροφίµων µπορούν να αποτελέ-
σουν ισχυρότατο µοχλό ανάπτυξης και αειφο-
ρίας, καθώς τα ελληνικά τρόφιµα θεωρούνται 
από τα πλέον ποιοτικά και η συγκυρία είναι ευ-
νοϊκή γι’ αυτά (τόσο λόγω της στροφής στη µε-
σογειακή διατροφή όσο και λόγω του αυξηµένου 
ενδιαφέροντος των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
για τα ελληνικά προϊόντα). Πάντως, οι µελέτες 
υπογραµµίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει ολο-
κληρωµένη στρατηγική προώθησης των προϊό-
ντων αυτών από την πολιτεία, ώστε να επιτευ-
χθεί ακόµα µεγαλύτερη διείσδυσή τους στην 
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε ιδιαίτερη έµ-
φαση στα προϊόντα προστασίας ονοµασίας προέ-
λευσης (κρόκος Κοζάνης, φάβα Σαντορίνης, µα-
στίχα Χίου, γραβιέρα Νάξου κ.λπ.).

Τεχνολογία
Σύµφωνα µε µελέτη του ΣΕΒ, ο τοµέας των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) συνιστά ένα καθοριστικό κλαδικό οικο-
σύστηµα, καθώς η τεχνολογία είναι το βασικό 
εργαλείο που µπορεί να υποστηρίξει συνολικά 
τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµα-
τος της χώρας. Ο ΣΕΒ προτείνει να διερευνη-
θεί η εφαρµογή πρακτικών «outsourcing» ως 
µια στρατηγική επιλογή που θα καταστήσει τα-
χύτερη, φθηνότερη και αποδοτικότερη την α-
ξιοποίηση των ΤΠΕ από τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. Παράλληλα, 
τονίζει ότι το ίδιο το κράτος πρέπει να υιοθε-
τήσει τον ρόλο του εξειδικευµένου «αγορα-
στή» στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της η-
λεκτρονικής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα των 
αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών στο µοντέλο 
«one-stop-shop», ενώ υπογραµµίζει ότι πρέ-
πει να υπάρξει στρατηγικός επαναπροσανατο-
λισµός του τοµέα των νέων τεχνολογιών στη 
χώρα, προς την κατεύθυνση της µεγέθυνσης 
και της παροχής υπηρεσιών.
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αφιέρωµα //  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όραµα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης είναι να συµβάλει 
στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενό-

τητας της Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας το δίκτυο 
διανοµής φυσικού αερίου σε µια εποχή που ο τοµέ-
ας της ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε 
ό,τι αφορά το περιβάλλον αλλά και την κοινωνία.
Οι στρατηγικοί της στόχοι είναι η αύξηση της διείσ-
δυσης του φυσικού αερίου µε γνώµονα την προστα-
σία του περιβάλλοντος, η παροχή ανταγωνιστικών 
τιµών στους καταναλωτές, η διατήρηση του ηγετικού 
ρόλου της εταιρείας στην αγορά ενέργειας σε συνθή-
κες υγιούς ανταγωνισµού, η ενεργή συµβολή στην 
αειφόρο ανάπτυξη της Ελλάδας και η ενεργή συµ-
βολή στην κοινωνική ευηµερία.
Παρά την οικονοµική ύφεση και σε  όλη τη διάρκεια 
της ιστορικής της διαδροµής από το 2000 µέχρι σή-
µερα, η  ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποδεικνύει το δια-
χρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της προς 
την κοινωνία.
Σε συνεργασία µε φορείς, αρχές, οργανισµούς, συλ-
λόγους, οργανώσεις, φροντίζει συµµετέχοντας σε δι-
άφορες δράσεις και πολλές φορές µε τη στήριξη των 
εργαζοµένων της, να διατηρήσει την κοινωνική ευ-
θύνη, έχοντας σαν  προτεραιότητα τον συνάνθρωπο.
Η δυνατότητα συνεισφοράς στην  προσπάθεια για 
µια καλύτερη µελλοντική κοινωνία µέσω διαφόρων 
δράσεων επικεντρώνονται, στo περιβάλλον, την κοι-
νωνία, την αγορά και τους εργαζόµενους που την 
στηρίζουν. Μέσα από τις βασικές της δραστηριότητες 

έχοντας τον ρόλο του κινητήριου µοχλού στη διάδο-
ση της τεχνογνωσίας που συνδέεται µε τη χρήση του 
Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση, η ΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνδυάζει την επιχειρηµατική της 
δραστηριότητα µε την αξία της προσφοράς.
Αξιολογεί κάθε φορά τα αποτελέσµατα που έχει η 
κάθε δράση που υλοποιεί και µε τον απολογισµό των 
δράσεων σχεδιάζει νέες.
Απόδειξη, η προσφορά χορηγιών αγάπης σε ιδρύ-
µατα, κοινωφελείς οργανισµούς, συλλόγους, δή-
µους για το έτος 2015 υποστηρίζοντας κάθε χρόνο 
ένα ευρύ φάσµα ποικίλων κοινωνικών δραστηριο-
τήτων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοι-
νωνικό σύνολο.  
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, βασιζόµενη στις επιχει-
ρηµατικές της αξίες, υλοποιεί ένα πολύπτυχο 
πρόγραµµα και µια σειρά από πρωτοβουλίες και 
δεσµεύεται ότι οι υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές 
της θα συνεχίσουν να καθορίζουν τη γενικότερη 
στρατηγική της.
Η ύπαρξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανα-
δεικνύει την εταιρική υπευθυνότητα σε κοινωνική 
επιταγή δηµιουργώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας 
µεταξύ εταιρίας και κοινωνίας. Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ διατηρεί αυτή τη σχέση σταθερά στο πέρασµα 
των χρόνων.

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000

Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι θεµελιώδεις αξίες της προσφοράς και της συµµετοχής αποτελούν 
βασικές αρχές της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
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Η δραστηριότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, 
μετά την πτώση του κομμου-
νιστικού καθεστώτος το 1989, 
πέρασε από τρεις φάσεις.

Η πρώτη ήταν αμέσως μετά το 1990, όταν ο 
ελληνικός μύθος έλεγε ότι οι σχετικά πλούσιοι 
Έλληνες μπορούν εύκολα και σχεδόν τζάμπα 
να αγοράσουν τους πάμφτωχους Βούλγαρους. 
Αυτό είχε χαρακτηριστεί επισήμως και για όλα 
τα Βαλκάνια «διείσδυση», προκαλώντας στον 
λαό δυσαρέσκεια και στο πολιτικό τους προσω-
πικό επιφυλακτικότητα απέναντι στην Ελλάδα.

Το βουλγαρικό όνειρο του μικρού επιχειρη-
ματία, που θα έκανε εύκολα και γρήγορα χρή-
ματα, χρηματοδότησε μόνο τους μεσάζοντές του 
και η «διείσδυση» ως όρος μπήκε στον πάγο, 
ενώ την ίδια στιγμή μεγάλες ελληνικές εται-
ρείες έκαναν μεγάλες δουλειές με τη βουλγα-
ρική κυβέρνηση σε κρίσιμους τομείς, ανάμεσα 
στους οποίους η ενέργεια, οι τράπεζες, οι κα-
τασκευές και τα μέσα ενημέρωσης.

Η δεύτερη φάση είχε μεγαλύτερη σοβαρό-
τητα και περισσότερο εύρος, καθώς ξεκίνησε 
με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., στα 
μέσα της δεκαετίας του 2000. Οι άνθρωποι, οι 
οποίοι δελεάστηκαν από τη βουλγαρική πρό-
κληση, ήταν στην πλειονότητά τους σοβαροί ε-
πιχειρηματίες μεσαίου μεγέθους, οι οποίοι εκ-
μεταλλεύτηκαν το ευνοϊκότερο φορολογικά και 
φτηνότερο μισθολογικά καθεστώς της Βουλγα-
ρίας, σε συνδυασμό με την ασφάλεια που προ-
σέφερε το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ένας αστικός μύθος στη Σόφια, ένα μικρό λο-
γιστικό γραφείο με δύο εργαζομένους, ένας από 
τους οποίους ήταν ο ιδιοκτήτης, μετά το 2005 
μετεξελίχθηκε σε λογιστικό κολοσσό, όταν προ-
σέλαβε έναν ελληνόγλωσσο υπάλληλο.

Συνολικά πρόκειται για επιχειρήσεις που 
πάνε καλά, εξασφαλίζοντας και θέσεις εργασίας 
στη Βουλγαρία. Ήταν τα φορτηγά αυτών των ε-
ταιρειών που κατά την περίοδο των πρόσφα-
των αγροτικών κινητοποιήσεων μπλόκαραν τα 
σύνορα, τόσο στη βουλγαρική όσο και στην ελ-
ληνική πλευρά, οδηγώντας το Ελληνοβουλγα-
ρικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος να απευ-
θυνθεί στους πρωθυπουργούς των δύο χωρών, 
ζητώντας παρέμβασή τους.

Σημαντικότερο παράδειγμα αυτής της φάσης 
είναι η μεταφορά του εργοστασίου της Coca-
Cola, που προκάλεσε την οργή του συνδικάτου 
των εμφιαλωμένων ποτών στη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο έκτοτε μας καλεί να μην πίνουμε «βουλ-
γάρικη Coca-Cola».

Επιχειρηματίας αυτής της γενιάς, που θέλησε 
να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι πολύ 
θα ήθελε να μην έχει πάει ποτέ στη Βουλγαρία, 
αρκεί βέβαια η φορολογία εδώ να ήταν 15%.

Η Εδέμ της χαμηλής φορολογίας
Η τρίτη γενιά ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015 
με τα capital controls, καθώς πολλές επιχειρή-
σεις θα έβρισκαν έτσι διέξοδο στις χρηματοδο-
τικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

Κάποιες μετέφεραν εικονικά την έδρα τους, 
ή άνοιξαν παραρτήματα, για να μπορούν να κά-
νουν χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών που δεν 
μπορούσαν να απολαύσουν στην Ελλάδα. Κά-
ποιες πιο ευέλικτες μετέφεραν την έδρα τους 

οριστικά και κράτησαν την ελληνική ως υπο-
κατάστημα για φορολογικούς λόγους, καθώς τα 
κέρδη στη Βουλγαρία φορολογούνται με μόλις 
10%. Άλλες μεταφέρθηκαν ολόκληρες και επι-
χειρούν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Για 
λόγους που είναι ευνόητοι, αλλά αβάσιμοι, η 
έδρα στη Βουλγαρία μετατράπηκε σε μόδα από 
τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι στη γειτονική 
χώρα μια επιχείρηση ιδρύεται με 400 ευρώ σε 
μόλις μία ημέρα.

Μία από τις πιο επικερδείς μπίζνες του τε-
λευταίου καιρού στη Βουλγαρία είναι η παροχή 
συμβουλών σε ελληνικές εταιρείες. Κυρίως στο 
Πετρίτσι λειτουργούν γραφεία και ιδιώτες που 
ειδικεύονται στην «υποδοχή» ελληνικών εται-
ρειών και στη διευκόλυνση της βουλγαροποίη-
σής τους σε όποιον κλάδο κι αν είναι, ό,τι δου-
λειά κι αν θέλουν να κάνουν.

Κάποιοι από αυτούς μάλιστα επαίρονται 
ότι στη διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρή-
σεων στη χώρα τους έχουν παρελθόν, το οποίο 
ανάγεται στην εποχή που στην Ελλάδα υπήρχε 
χούντα, εκείνοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι στην 
κομμουνιστική Βουλγαρία και ένα μπουκάλι 
ουίσκι, που κάποιος τύχαινε να «ξεχάσει» στο 
γκισέ του τελωνείου, έφερνε τους δυο λαούς 
πιο κοντά.

Σύμφωνα με Βούλγαρους λογιστές, η συ-
ντριπτική πλειονότητα των εταιρειών που με-
τακόμισαν ειδικεύονται στην παροχή υπηρε-
σιών, αλλά ορισμένες χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις έχουν ενδιαφέρον.

Μια εταιρεία παραγωγής οικοδομικών υλι-
κών, σχεδόν χωρίς καμία δουλειά στην Ελλάδα 
λόγω της κατάρρευσης της οικοδομής, μετακι-
νήθηκε στο Πετρίτσι, 120 χλμ. από τη Θεσσα-
λονίκη και 10 χλμ. από τα σύνορα, προκαλώ-
ντας το ενδιαφέρον των φίλων του ιδιοκτήτη, 
που γνώριζαν ότι ούτε στη Βουλγαρία ανθεί η 
οικοδομή. «Ναι, αλλά παίρνεις φτηνό τζιπ» α-
πάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τα ακριβά ο-
χήματα με βουλγαρικές πινακίδες όντως έχουν 
αυξηθεί στους ελληνικούς δρόμους.

Πρόσφατα μια γνωστή εταιρεία της Θεσ-
σαλονίκης ανέθεσε την αναβάθμιση του ιστο-
τόπου της σε έναν καλό νεαρό επαγγελματία, 
με τον οποίο συνεργαζόταν. Όταν τελείωσε η 
δουλειά, διαπίστωσε ότι η απόδειξη που πήρε 
ήταν της εταιρείας που ο νεαρός είχε ανοίξει 
στη Βουλγαρία.

«Πρέπει κάποιος να πει σε αυτούς τους αν-
θρώπους, που νομίζουν ότι θα γλιτώσουν τη 
βαριά φορολογία της Ελλάδας, ότι, εάν με έδρα 
τη Βουλγαρία εξακολουθήσουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, τότε θα φορολο-
γηθούν εκεί που εργάζονται», επαναλαμβάνει 
μονότονα τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος του 
Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου Βορείου 
Ελλάδος Χρήστος Καζαντζής, προειδοποιώντας 
όσους νομίζουν ότι ανακάλυψαν το νέο φορο-
λογικό Ελντοράντο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πάντως, 
οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν ξεκινή-
σει την προσπάθεια εντοπισμού όσων απλώς 
μετέφεραν την έδρα της επιχείρησής τους στη 
Βουλγαρία, διατηρώντας ωστόσο το βασικό ε-
πιχειρείν τους «εν είδει εξαγωγών» στην Ελ-
λάδα, ενώ στη Βουλγαρία έχουν μηδενικό πε-
λατολόγιο.
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Επενδύοντας πρωτίστως στο περιβάλλον  
και την κοινωνική συνεισφορά 

«Ω
ς κοµµάτι της Ελληνικής οικονοµίας, και της 
βιοµηχανίας της βορείου Ελλάδος, η συγκε-
κριµένη επένδυση που σχεδιάστηκε και υλο-
ποιείται από Έλληνες µηχανικούς και επιστή-
µονες, αποτελεί στην συγκεκριµένη συγκυρία 

δείγµα γραφής για την εθνική στρατηγική µας όσον αφορά τις παρα-
γωγικές επενδύσεις και την αξιοποίηση των ορυκτών µας πόρων». 
Με αυτή την δήλωση ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός Κώστας Γεωργα-
ντζής παρέλαβε τον ∆εκέµβρη από τον ΣΒΒΕ, το βραβείο Κοι-
νωνικής Ευθύνης. Προσδιορίζοντας ως βασικό προσανατολισµό 
αυτής της επένδυσης την δηµιουργία παραγωγικής υπεραξίας 
και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας µε στόχο την 
ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας, µέσα από την υγιή παραγωγι-
κότητα, την επανεκκίνηση της εθνικής βιοµηχανίας και της περι-
φερειακής ανάπτυξης.

Επένδυση στην εθνική οικονοµία και ανάπτυξη
Είναι ενδεικτικό ότι παρά τις αντιξοότητες που θέτουν σε κίνδυνο 
την ίδια την εξέλιξη της επένδυσης η εταιρεία συνεχίζει να επεν-
δύει στην Ελλάδα, ενισχύοντας µάλιστα κεφάλαια και κοινωνική 
συνεισφορά, µε:
•  1,5 δις ευρώ συνολικές επενδύσεις, 
•  συνολικό όφελος για την εθνική οικονοµία το 30-35% των εσόδων 

της ετησίως

•  1,6 δις ευρώ σε άµεσους φόρους την επόµενη 20ετία. 50 εκ. ευρώ 
σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από το 2012 µέχρι και σήµερα

•  περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας
•  Έµπρακτη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων και Ελλήνων προµη-

θευτών. 90% των προµηθευτών είναι ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ 
22% εξ αυτών έχουν έδρα στον ∆ήµο Αριστοτέλη

Και όσον αφορά την στόχευση για το µέλλον συνοψίζεται στην ακόλουθη 
τοποθέτηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Ελληνικός Χρυσός, Μι-
χάλη Θεοδωρακόπουλου: «Το επενδυτικό µας σχέδιο, άρρηκτα συνδε-
δεµένο µε την βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριο-
ποιούµαστε, ενισχύει και θα συνεχίσει να ενισχύει την συνεισφορά µας 
στον τόπο µας, στους ανθρώπους µας και στην χώρα µας. Η Ελληνικός 
Χρυσός είναι κοµµάτι της Ελλάδας, συνεχίζει να παράγει και να δηµι-
ουργεί υπεραξία εδώ, στην χώρα µας. Μια πραγµατικά «χρυσή υπερα-
ξία», η οποία για την Ελλάδα µας έχει µεγαλύτερη σηµασία από ποτέ.»

Πως αύξησε εισοδήµατά και πληθυσµό 
στην Χαλκιδική
Το πιο ισχυρό δείγµα της προσήλωσης στην συνέχιση και την ολο-
κλήρωση της επένδυσης στην Χαλκιδική,  είναι η πραγµατική ανά-
πτυξη στην Χαλκιδική που εν µέσω κρίσης και µέσα σε λίγα χρόνια 
µετράει αντί για λουκέτα και ανεργία, 1.500 νέες θέσεις εργασίας, 
800% ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας αποκλειστικά και µόνο 

λόγω της µεταλλευτικής, οικιστική ανάπτυξη µε αντίστοιχα δυνα-
µική στην αγορά κατοικίας, τουριστική ανάπτυξη µε 12µηνες πλη-
ρότητες, και δηµογραφική αύξηση, µε ενδεικτικό το παράδειγµα 
της Ολυµπιάδας, όπου ξεπερνά το 17%. Σε οικονοµικούς όρους, την 
περίοδο 2006-2013 διατέθηκαν περισσότερα από 56 εκ. ευρώ α-
πευθείας στην τοπική οικονοµία ενώ µόνο το 2014 διοχετεύτηκαν 
πάνω από 27 εκ. ευρώ στην τοπική αγορά - µία αύξηση κατά 165% 
σε σχέση µε το 2013.  

Επένδυση στην  κοινωνία
Πέραν της συµβολής της στην ενίσχυση της εισοδηµατικής δυνα-
µικής και την καταπολέµηση της φτώχειας η Ελληνικός Χρυσός ε-
πενδύει διαχρονικά και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής σε 
τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, µε έργα υποδοµής, στήριξη δρά-
σεων και δοµών κοινής ωφελείας, πολιτισµού αθλητισµού, υγείας 
και παιδείας. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια επενδύθηκαν 
πάνω από 10 εκ ευρώ σε δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ 
3 εκ ευρώ επενδύθηκαν µόνο το 2014 στην περιοχή δραστηριότη-
τας της Ελληνικός Χρυσός .
Σε αυτήν την φιλοσοφία εδραιώθηκε και το πρόγραµµα ανοι-
χτών θυρών που έφερε πάνω από 5.000 πολίτες από όλη την 
Ελλάδα στα έργα της Ελληνικός Χρυσός ενώ πάνω από 350 
φοιτητές απασχολήθηκαν µόνο το 2015 στο πρόγραµµα θερινής 
απασχόλησης.

Προτεραιαότητα το περιβάλλον
∆είγµατα γραφής το ISO 14001 για το σύστηµα περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, η αποκατάσταση ο-
λόκληρης της επιφάνειας της Ολυµπιάδας, από όλες τις αποθέ-
σεις των προηγούµενων εκµεταλλεύσεων και το νέο σύστηµα 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε σε πλήρη ε-
φαρµογή και θα δώσει την δυνατότητα σε όλους µας να µπο-
ρούµε να βλέπουµε στο ίντερνετ όλες τις περιβαλλοντικές µε-
τρήσεις από τους σταθµούς παρακολούθησης όλων των περι-
βαλλοντικών παραµέτρων που τοποθετήθηκαν σε όλη την ΒΑ 
Χαλκιδική. 

Αυστηρότερες προδιαγραφές 
Στη λειτουργία των έργων σε σχέση µε τους εργαζόµενους και το πε-
ριβάλλον, που επικυρώνεται µέσα από µια σειρά πιστοποιήσεων και 
διακρίσεων:
•  CRI Bronze του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί µέχρι σήµερα
•  Πιστοποιητικό για το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία. OHSAS 1 8001:2007 
•  Πρωτιά στον Τοµέα Υγείας και Ασφάλειας και χρυσό για την ετοιµό-

τητα και διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (H&S awards)
•  ∆ιάκριση για την πολιτική και τις πρακτικές της στον τοµέα ανθρώπι-

νου δυναµικού (HR awards)
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Η ΜΕΓΑ δίπλα  
σε όσους έχουν ανάγκη
Υλοποιώντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εται-
ρεία συνεισφέρει ενεργά στην εθνική οικονοµία µε νέες θέσεις εργασίας και συνεχείς 
επενδύσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολύπλευρη δράση στον πυλώνα «Κοινωνία».

Γ
ια τη ΜΕΓΑ, η λέξη “φροντίζω” σηµαίνει νοιάζοµαι, µε-
ριµνώ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη αποτελεί για την εταιρία βασικό συστα-
τικό της κουλτούρας της. Με όραµα η επιχειρηµατική 
ανάπτυξη να συµβαδίζει άριστα µε την κοινωνική ευ-
ηµερία και το υπεύθυνο επιχειρείν, η ΜΕΓΑ επενδύει 

συστηµατικά στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε πρω-
τοβουλίες και δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία.
Ειδικότερα σήµερα, σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση δηµιουργεί 
αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες, η ΜΕΓΑ αναλαµβάνει το ρόλο που 
αντιστοιχεί σε µια υπεύθυνη, αλλά και 100% ελληνική εταιρεία. 
Υλοποιώντας ένα συνολικό πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η 
ελληνική βιοµηχανία όχι µόνο υποστηρίζει σταθερά την Ελλάδα µε 
συνεχείς νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγές, αλλά 
ταυτόχρονα βρίσκεται ανθρώπινα δίπλα στην κοινωνία και σε όσους 
την έχουν ανάγκη.  Tο 2015, η ΜΕΓΑ, προσέφερε στις ευαίσθητες κοι-
νωνικές οµάδες, αλλά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη πάνω 
από 1,5 εκ προϊόντα, σε συνεργασία µε πάνω από 120 αναγνωρισµέ-
νους κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλη την 
Ελλάδα.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2015 – 2016): 
•  ∆ίπλα στους πρόσφυγες µε συνεχείς δωρεές προϊόντων. Η ΜΕΓΑ 

από το 2015 έχει ενώσει τις δυνάµεις της µε τις µεγαλύτερες ανθρω-
πιστικές οργανώσεις και υποστηρίζει τους πρόσφυγες µε συστη-
µατικές δωρεές προϊόντων προσωπικής υγιεινής.  Μέχρι σήµερα 
πάνω από 500.000 προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως βρεφικές 
πάνες Babylino Sensitive, µωροµάντηλα BabyCare, είδη γυναικείας 
υγιεινής EveryDay, αντιβακτηριδιακά µαντήλια Wet Hankies κ.ά.,  
έχουν διανεµηθεί από τους φορείς στους χώρους φιλοξενίας πα-
νελλαδικά, ενώ η εταιρεία δεσµεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια 
στήριξης για όσο διάστηµα χρειαστεί.

•  Στήριξη στις νέες µητέρες που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια, µέσα 
από το πρόγραµµα «Από την πρώτη µέρα δίπλα τους» σε συνεργα-
σία µε τον ∆ήµο Περιστερίου. Πιστεύοντας πως όλα τα παιδιά αξί-
ζουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνηµα της ζωής τους, η ΜΕΓΑ προσφέρει 
τις βρεφικές πάνες Babylino Sensitive για έναν ολόκληρο χρόνο και 
ένα «κουτί φροντίδας», µε είδη ρουχισµού και καθηµερινής περι-
ποίησης που χρειάζονται τα νεογέννητα για το πρώτο διάστηµα της 
ζωής τους. 

•  Κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των παιδιών των Παι-
δικών Χωριών SOS για τα έτη 2015 και 2016. 

•  Συνεισφορά στις πολύτεκνες οικογένειες που αντιµετωπίζουν δυ-
σκολίες µέσα από 4 συστηµατικές και συνεχείς δράσεις σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη όπως δωρεές προϊόντων, ειδικά προνόµια για νέες 
πολύτεκνες µητέρες, υποτροφίες σε αριστούχα παιδιά πολύτεκνων 
οικογενειών, υποστήριξη παιδιών δηµοτικού µε σχολικά είδη για τη 
νέα σχολική χρονιά. 

• Αγορά ενός σύγχρονου Υπερηχοτοµογράφου για το Γενικό Νοσοκο-
µείο Παίδων Πεντέλης.
•  Σίτιση 1200 άστεγων συµπολιτών µας που πλήττονται περισσότερο 

από την κρίση στο κέντρο της Αθήνας, αναλαµβάνοντας πλήρως τα 
έξοδα του γεύµατός τους, σε συνεργασία µε το ΚΥΑ∆Α του ∆ήµου 
Αθηναίων. 

•  Υλοποίηση της βραβευµένης πανελλαδικής κοινωνικής ενέργειας 
µε τίτλο «Γράµµα στη Νέα Γενιά». Μέσα από το πρόγραµµα δό-
θηκε ο λόγος στους ηλικιωµένους, ζητώντας τους να στείλουν µια 
συµβουλή για τους νέους, ενώ παράλληλα προσφέρθηκαν 25.000 
γεύµατα αγάπης σε άπορους ηλικιωµένους, σε συνεργασία µε την 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

•  Υλοποίηση µεγάλης πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης και 
πρόληψης για τη νόσο Alzheimer, µια κοινωνική δράση για την 
πρόληψη της υγείας των ηλικιωµένων, σε συνεργασία µε την  «Απο-
στολή».  Η εκστρατεία ταξιδεύει µε ειδική οµάδα επιστηµόνων σε 25 
πόλεις και ακριτικά νησιά της Ελλάδας πραγµατοποιώντας δωρεάν 
τεστ µνήµης, ενηµερωτικές οµιλίες στις κοινότητες  καθώς και εκ-
παιδευτικά σεµινάρια. 

•  Υλοποίηση βιωµατικών θεατρικών εργαστηρίων για 450 ηλικιωµέ-
νους στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενεργό γήρανση. Τα εργα-
στήρια στόχευαν στην εξάσκηση της µνήµης, στην οµαδικότητα και 
στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης, σε συνεργασία µε τις Λέσχες Φι-
λίας του ∆ήµου Αθηναίων και τα ΚΑΠΗ του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

•  ∆ηµιουργία του προγράµµατος Πρόληψη = Ζωή όπου η EveryDay 
καλύπτει δωρεάν τις προληπτικές εξετάσεις Τεστ Παπ και Υπέρηχου 
Μαστών σε 500 γυναίκες. Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να µετα-
δοθεί το µήνυµα της πρόληψης ως στάση ζωής για όλες τις γυναίκες, 
κινητοποιώντας τες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην πρόλη-
ψη της υγείας τους που συχνά παραµελούν κάτω από την πίεση των 
αυξηµένων υποχρεώσεων της καθηµερινότητας. 

Τέλος, κόντρα στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση της ελληνικής αγο-
ράς, η ΜΕΓΑ συνεχίζει τα επενδυτικά της πλάνα, δηµιουργεί νέες θέ-
σεις εργασίας, ενώ παράλληλα εντατικοποιεί τις προσπάθειες της για 
ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας µε ακόµη περισσότερες δράσεις και 
πρωτοβουλίες. 

www.megadis.gr
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Μ
πορεί η κυβέρνηση να αι-
σιοδοξεί ότι το «κλείσιµο» 
της αξιολόγησης της εφαρ-
µογής του νέου προγράµ-
µατος για την Ελλάδα από 
τους θεσµούς θα ανοίξει 

τον δρόµο τόσο για τη συζήτηση για το δηµόσιο χρέος 
της χώρας όσο και για την ανάπτυξη της οικονοµίας, 
ωστόσο η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση, µε τους µικροµεσαίους να συµπιέζονται όλο και 
περισσότερο και πολλές επιχειρήσεις να βρίσκονται 
ένα βήµα πριν από το «λουκέτο».

Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ
Συγκεκριµένα, η εξαµηνιαία αποτύπωση οικονοµι-
κού κλίµατος στις µικρές επιχειρήσεις που διεξήγαγε 
η εταιρεία Marc για λογαριασµό της ΓΣΕΒΕΕ µόνο 

θετικές εξελίξεις δεν προοιωνίζεται για τους µικρο-
µεσαίους επιχειρηµατίες της χώρας, αφού, µε βάση 
τα στοιχεία της έρευνας, τρεις στις τέσσερις επιχει-
ρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της οικονοµικής κατά-
στασής τους και ότι ο µέσος όρος µείωσης του κύκλου 
εργασιών κυµάνθηκε στο 20,6%, ενώ ο ισολογισµός 
του 2015 για το 43,1% των επιχειρήσεων αυτών, των 
µικρών και πολύ µικρών, κατέγραψε ζηµίες και σχε-
δόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις διαπίστωσαν και σε 
αυτό το εξάµηνο µείωση της ζήτησης κατά 63,4% και 
των παραγγελιών κατά 69,7%.

Αποεπένδυση
Ταυτόχρονα, σκοτεινιάζοντας ακόµα περισσότερο την 
εικόνα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι επίσης τρεις στις 
τέσσερις επιχειρήσεις δήλωσαν επιδείνωση του δεί-
κτη ρευστότητας και ως φυσικό επακόλουθο ο δείκτης 

αποεπένδυσης παραµένει σε υψηλά επίπεδα, µε µόλις 
το 3,4% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι θα προβεί 
σε νέες επενδύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόλις το 
9,4% των ερωτηθέντων αναµένει βελτίωση για την πο-
ρεία της επιχείρησής του, ενώ το 61,2% αναµένει επι-
δείνωση. Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 52,2% θεωρούν 
πολύ πιθανό τον κίνδυνο του «λουκέτου», εκ των ο-
ποίων άµεσο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας το επό-
µενο εξάµηνο αντιµετωπίζει το 18,1%. Από τα στοι-
χεία αυτά προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις το επόµενο 
εξάµηνο θα είναι κατά 21.000 λιγότερες, µείωση που 
θα αφορά κυρίως τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ενώ ο 
κίνδυνος απώλειας 40.000 έως 45.000 θέσεων συνολι-
κής απασχόλησης είναι κάτι περισσότερο από ορατός.

Βάρη, κι άλλα βάρη…
Στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνεται ότι το 
κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η συσσώρευση φο-
ρολογικών υποχρεώσεων και το απόθεµα χρεών που 
δηµιουργήθηκε σε συνδυασµό µε τα τρέχοντα υψηλά 
φορολογικά βάρη. Σχεδόν 40% των επιχειρήσεων που 
συµµετείχαν στην έρευνα αναµένεται να µην είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορο-
λογικές υποχρεώσεις τους για το 2016 και αυτό βε-
βαίως δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι 50,3% των 
µικρών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει δηµόσιο 
έργο έχουν «λαµβάνειν» από δοµές του ∆ηµοσίου 
(τοπικές-περιφερειακές αρχές, νοσοκοµεία, σχολεία, 
στρατός, βρεφονηπιακοί σταθµοί κ.λπ.).
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

αφιέρωµα //  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αντιµε-
τωπίζει δυναµικά τις προκλήσεις των 
καιρών και διαγράφει θετική πορεία. 

Το 2015 η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών αποβλήτων  ανήλθε σε 48,441 τόνους, 
υπερκαλύπτοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά 
τον εθνικό στόχο των 44,000 τόνων, µετά από 
τρίχρονη περίοδο ύφεσης λόγω της οικονο-
µικής κρίσης.  Οι ποσότητες των ηλεκτρικών 
συσκευών που συλλέχθηκαν και ανακυ-
κλώθηκαν σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 
8% σε σύγκριση µε το 2014. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται τόσο σε µικρή ανάκαµψη της ελλη-
νικής αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών, όσο και στον µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό, την τεχνογνωσία και τη συλλογική 
δουλειά της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και 
του δικτύου των συνεργατών της. 
Ειδικότερα, ιδιαίτερα αυξηµένη παρουσιά-
στηκε η συλλογή των λευκών συσκευών. Η 
κατηγορία αυτή  εκπροσωπεί το 63% των συ-
σκευών προς ανακύκλωση και το 2015 πα-
ρουσίασε αύξηση 12%. Η ανακύκλωση των 
µικρών οικιακών συσκευών παρουσίασε, 
επίσης, πρόοδο, µε αύξηση των συλλεγµένων 
µικροσυσκευών κατά 6%. 
Σηµαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσµατα 
συλλογής έπαιξε η ανάπτυξη του δικτύου 
των κάδων ανακύκλωσης συσκευών και λα-
µπτήρων, σε καταστήµατα λιανικής,  δήµους, 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. Μέχρι το τέλος 
του 2015 η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είχε 
αναπτύξει περισσότερα από 12.000 σηµεία 
συλλογής πανελλαδικά. 
Καταλυτική είναι και η συµβολή των ολοκλη-
ρωµένων προγραµµάτων επικοινωνίας που 
πραγµατοποιεί η εταιρεία. Το 2015 συνεχίστη-

κε δυναµικά η εκστρατεία ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στα ΜΜΕ, µε παράλληλες 
δράσεις ανακύκλωσης σε κεντρικά σηµεία 
πόλεων σε όλη την Ελλάδα και ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις για τη σωστή διαχείριση των πα-
λιών ηλεκτρικών συσκευών µας. 
Η συλλογή είναι το πρώτο σηµαντικό κοµµάτι 

της δραστηριότητας της Ανακύκλωση Συ-
σκευών ΑΕ, το οποίο δε θα είχε αξία χωρίς 
την περιβαλλοντικά σωστή επεξεργασία των 
παλιών συσκευών.  Το έργο αυτό αναλαµβά-
νει ένα δίκτυο οκτώ κατάλληλα αδειοδοτηµέ-
νων µονάδων επεξεργασίας, σε κοµβικά ση-
µεία της χώρας. Αποτέλεσµα της επεξεργασί-
ας των παλιών συσκευών είναι η αποµόνωση 
των βλαβερών για το περιβάλλον ουσιών 
που αυτές περιέχουν και η επανένταξη των 
αξιοποιήσιµων υλικών τους, όπως µέταλλα, 
πλαστικό, γυαλί, στην παραγωγή νέων προϊ-
όντων.  Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πραγµατικά 
ποσοστά αξιοποίησης ανά κατηγορία ηλεκτρι-
κών συσκευών είναι όλα τα χρόνια υψηλό-
τερα από τους στόχους που τίθενται από την 
ευρωπαϊκή οδηγία.
Οι οικονοµικοί πόροι για τη συλλογή, µε-
ταφορά, επεξεργασία και  αξιοποίηση των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, 
καθώς και για τη λειτουργία της Ανακύκλωση 
Συσκευών ΑΕ προέρχονται από τις εισφορές 
των συµβεβληµένων στο σύστηµα  παρα-
γωγών και εισαγωγέων, σύµφωνα µε την 
αρχή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Με την Ανακύκλωση 
Συσκευών ΑΕ είναι σήµερα συµβεβληµένες 
πάνω από 1.800 επιχειρήσεις των κλάδων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

Πάνω από τον εθνικό στόχο  
η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και το 2015
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Μ
ε αλλαγές στις λεπτές ισορ-
ροπίες του 45µελούς διοικη-
τικού συµβουλίου της ΓΣΕΕ 
ολοκληρώθηκε την περα-
σµένη Κυριακή στη Ρόδο 
το 36ο Συνέδριο της συνο-

µοσπονδίας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από εντάσεις 
µεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων παρατάξεων, 
αρκετό παρασκήνιο πριν από την κρίσιµη ψηφοφορία, 
αλλά και µε τη βαριά σκιά, τόσο της διαπραγµάτευσης 
της κυβέρνησης µε τους δανειστές όσο και του προσφυ-
γικού, να είναι πανταχού παρούσα στις εργασίες του.

Πρώτη η ΠΑΣΚΕ, στα δύο η ∆ΑΚΕ
Όσον αφορά την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας 
διοίκησης της ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΚΕ παρέµεινε πρώτη 
δύναµη, ακολουθούµενη από τη ∆ΑΣ (η οποία πρό-
σκειται στο ΠΑΜΕ) και τη ∆ΑΚΕ. Πιο αναλυτικά, η 
ΠΑΣΚΕ έχασε µία έδρα (15 έναντι 16, 119 ψήφοι από 
146, ποσοστό 32,33% από 34,52%) σε σχέση µε το 
2013, η ∆ΑΣ διατήρησε τον αριθµό των εδρών της (10 

αλλά µε 83 ψήφους έναντι 94, ποσοστό 22,55% από 
22,22%), η ∆ΑΚΕ ήρθε τρίτη µε απώλειες σε έδρες 
και ψήφους (8 από 11 και 67 ψήφοι έναντι 103, ποσο-
στό 18,2% από 24,35%), την τέταρτη θέση κατέλαβε 
η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση µε 53 ψήφους και 7 
έδρες (από 44 ψήφους και 5 έδρες ως Αυτόνοµη Πα-
ρέµβαση, ποσοστό 14,4% από 10,4%), ωστόσο εδώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το νέο σχήµα ενισχύθηκε 
και από την πλειοψηφία των στελεχών του ΕΜΕΙΣ 
που ακολούθησε τον Νίκο Φωτόπουλο στη συνεργα-
σία αυτή. Στην πέµπτη θέση βρέθηκε η «νέα» ∆ΑΚΕ 
µε 31 ψήφους και 4 έδρες (ποσοστό 8,42%) και τελευ-
ταία παράταξη που εκλέγει µέλος στη διοίκηση της 
ΓΣΕΕ είναι το ΕΜΕΙΣ µε επικεφαλής τη Σταυρούλα 
Σαλουφάκου, που έλαβε 9 ψήφους και µία έδρα (από 
32 ψήφους και 3 έδρες, µε το ποσοστό να διαµορφώ-
νεται στο 2,44% από 7,57%). Τέλος, η Αγωνιστική Τα-
ξική Ενότητα έλαβε 6 ψήφους και καµία έδρα. Συνο-
λικά, ψήφισαν 370 αντιπρόσωποι και βρέθηκαν 368 
έγκυρα ψηφοδέλτια, έναντι 423 εγκύρων στις προη-
γούµενες εκλογές.
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ΝΕΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 
ΣΤΗ ΓΣΕΕ

Η H&M ΚΑΙ Η M.I.A. ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ  
1.000 ΤΟΝΟΥΣ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ WORLD RECYCLE WEEK ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΕΩΣ ΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Η H&M ενώνει τις δυνάµεις της µε τη µουσικό και τρα-
γουδίστρια M.I.A. για τη νέα παγκόσµια πρωτοβουλία 
της H&M, το World Recycle Week, και παρουσιάζει 
ένα νέο µουσικό βίντεο κι ένα φιλόδοξο παγκόσµιο 

πρόγραµµα Garment Collecting (Συγκέντρωσης Ρούχων). Στη 
διάρκεια αυτής της εβδοµάδας, η H&M επιδιώκει να συγκεντρώ-
σει 1.000 τόνους ανεπιθύµητων ή µεταχειρισµένων ρούχων από 
τους πελάτες της σε όλο τον κόσµο στα περισσότερα από 3.600 
καταστήµατα της εταιρείας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί µέρος 
του στόχου της H&M να δηµιουργήσει έναν κλειστό κύκλο ανα-
τροφοδότησης στη µόδα, ανακυκλώνοντας ανεπιθύµητα ρούχα, 
για να κατασκευάζει ανακυκλωµένες υφαντουργικές ίνες για 
καινούργια προϊόντα. Για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, η 
M.I.A. δηµιούργησε ένα νέο µουσικό βίντεο αποκλειστικά για 
την H&M που υπογραµµίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
ρούχων που καταλήγουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής ανά 
τον κόσµο. Το βίντεο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 11 
Απριλίου στο hm.com.

Το πρόγραµµα Garment Collecting της H&M είναι απλό και µπορεί να 
έχει σηµαντική επίδραση. Από το 2013, οι πελάτες καλούνται να φέρουν 
οποιαδήποτε ανεπιθύµητα και µεταχειρισµένα ρούχα και υφάσµατα, 
οποιασδήποτε µάρκας και σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της H&M. Με αυτή τους την κίνηση, οι πελάτες διασφαλίζουν 
ότι λιγότερα ρούχα θα καταλήξουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής και, 
ως αντάλλαγµα, λαµβάνουν κουπόνια τα οποία εξαργυρώνουν στην 
H&M. Από το 2013, όταν η H&M λάνσαρε για πρώτη φορά το πρόγραµµα 
Garment Collecting, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 

25.000 τόνους ρούχων, ενώ πριν από δύο χρόνια η H&M παρουσίασε τα 
πρώτα καινούργια ρούχα που κατασκευάστηκαν από ανακυκλωµένες 
υφαντουργικές ίνες, ένα σηµαντικό βήµα για την κατασκευή προϊόντων 
µόδας από ανακυκλωµένα απορρίµµατα πρώτων υλών.

Για να σηµατοδοτήσει το πρώτο World Recycle Week, η H&M σκοπεύει 
να συγκεντρώσει περισσότερα υφάσµατα από ποτέ, µέσω της συνεχούς 
πρωτοβουλίας της Garment Collecting. Παράλληλα µε το βίντεο της 
M.I.A., bloggers και πρόσωπα που εµφανίζονται στο βίντεο θα γυρί-
σουν τα δικά τους βίντεο "rehaul", στα οποία θα δείχνουν τα κοµµάτια 

που ανακυκλώνουν µέσω του προγράµµατος H&M Garment 
Collecting στη διάρκεια του World Recycle Week - το "rehaul" 
είναι το αντίθετο των βίντεο "haul", στα οποία οι bloggers δεί-
χνουν τα κοµµάτια που αγόρασαν πρόσφατα. ∆ηµιουργήστε τα 
δικά σας βίντεο χρησιµοποιώντας το hashtag #HMrehaul, φέρτε 
τα ρούχα σε οποιοδήποτε κατάστηµα της H&M και γίνετε µέρος 
ενός παγκόσµιου κινήµατος στη µόδα, για να κάνετε το Garment 
Collecting να αποτελέσει ένα φυσικό κοµµάτι της ζωής των ρού-
χων. 

Το πρόγραµµα Close the Loop (προϊόντα µόδας από ανακυ-
κλωµένα απορρίµµατα πρώτων υλών) αποτελεί µια κεντρική 
δέσµευση των Conscious Actions της H&M µε στόχο την αει-
φορία. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας κλειστός κύκλος 
ανατροφοδότησης υλικών υφαντουργίας, ώστε να µπορούν να 
επαναχρησιµοποιούνται και να ανακυκλώνονται τα ανεπιθύµη-
τα ρούχα, για να κατασκευάζονται ολοκαίνουργιες υφαντουργι-
κές ίνες για καινούργια προϊόντα. Ο µακροπρόθεσµος στόχος 

είναι να µην καταλήγει κανένα ρούχο σε χώρους υγειονοµικής ταφής, 
καθώς και να εξοικονοµούνται φυσικοί πόροι. Ανακυκλώνοντας µόνο 
ένα T-shirt, µπορούν να εξοικονοµηθούν 2.100 λίτρα νερού – φαντα-
στείτε τον αντίκτυπο των 1.000 τόνων ρούχων που θα συγκεντρωθούν 
στη διάρκεια του World Recycle Week. Όλα τα υφάσµατα είναι καλοδε-
χούµενα – µονές κάλτσες, παλιές πετσέτες, τρύπια ρούχα – και τίποτα 
δεν είναι υπερβολικά φθαρµένο, φορεµένο ή χρησιµοποιηµένο για να 
αποκτήσει δεύτερη ζωή. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα Garment Collecting 
και Close the Loop, επισκεφτείτε το www.hm.com/garmentcollecting
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Κατευθείαν στα βαθιά
Η συγκρότηση νέου προεδρείου της ΓΣΕΕ αναµένε-
ται να χρειαστεί κάποιο διάστηµα, δεδοµένου ότι το 
ΠΑΜΕ αρνείται να συµµετάσχει σε αυτό, πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις θα κληθούν να 
συζητήσουν και να διαπραγµατευτούν µεταξύ τους για 
τις θέσεις στο προεδρείο της συνοµοσπονδίας. Εξαι-
ρώντας κάποια πολύ µεγάλη έκπληξη, ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ αναµένεται να προέρχεται από την ΠΑΣΚΕ (το 
πιθανότερο είναι ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έχει 
και νέα θητεία), ο γενικός γραµµατέας από τη ∆ΑΚΕ 
και ο αντιπρόεδρος της συνοµοσπονδίας από την Ενω-
τική Αγωνιστική Κίνηση. Πάντως, οι διαδικασίες συ-
γκρότησης της νέας διοίκησης της ΓΣΕΕ σε σώµα ανα-
µένεται να µπουν στο περιθώριο για κάποιο –µικρό– 
διάστηµα, καθώς το διοικητικό συµβούλιο καλείται 
να συνεδριάσει άµεσα και να αποφασίσει σχετικά µε 
την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµ-
βασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Η προηγούµενη σύµβαση 
λήγει στις 31 Μαρτίου 2016 και στόχος είναι η ταχεία 
υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ, ώστε να διασωθεί το επίδοµα 
γάµου, καθώς και ορισµένες θεσµικές πρόνοιες για τους 
εργαζόµενους, υπό το βάρος και των πιέσεων των δα-
νειστών προς την κυβέρνηση για νέες απορρυθµίσεις 
στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, 
η ΓΣΕΕ αναµένεται να θέσει εκ νέου στο υπουργείο 
Εργασίας και στις εργοδοτικές οργανώσεις τα πάγια 
αιτήµατά της για επαναφορά του κατώτατου µισθού 
στα προ µνηµονίων επίπεδα, καθώς και για θεσµοθέ-
τηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων.

Πυρά κατά της κυβέρνησης
Λίγες µέρες νωρίτερα, κηρύσσοντας την έναρξη του 
36ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της συνοµο-
σπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος είχε ασκήσει οξεία 
κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «η κυβέρνηση που προεκλογικά έταζε τα πάντα 
στους πάντες, τώρα, µε µια νέα δραµατοποιηµένη θε-
ατρική παράσταση δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης, 
διαχειρίζεται επικοινωνιακά τα µεγάλα ζητήµατα της 
χώρας, των ανθρώπων του µόχθου, των ανθρώπων 
που παράγουν. […] Ασφαλιστικό, φορολογικό, εργα-
σιακά, εθνικός πλούτος και πόσα άλλα βρίσκονται 
στην “κλίνη του Προκρούστη”» και προσθέτοντας 
ότι «πρόκειται για µια κυβέρνηση που εν µια νυκτί 
µετέτρεψε το “όχι” του δηµοψηφίσµατος που η ίδια 
προκάλεσε σε “ναι” και οδήγησε σε ένα τρίτο επαχθές 

µνηµόνιο, του οποίου έχει την ευθύνη και ιδιοκτησία. 
Μια κυβέρνηση που επαγγέλλεται αριστερή ιδεολο-
γία πράττει αυτά που δεν έχουν καµία σχέση µε την 
Αριστερά». O κ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε επίσης 
σε χώρες που κατόρθωσαν να βγουν από τα µνηµόνια 
(Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος), υπογραµµίζοντας 
ότι «παρά την επιτήρηση που περιορίζει την ελευθε-
ρία στην άσκηση πολιτικής, οι χώρες αυτές βρίσκουν 
τον δικό τους βηµατισµό. ∆υστυχώς, η Ελλάδα παρα-
µένει δέσµια του “ζουρλοµανδύα” –όπως έχει ονοµα-
στεί– του µνηµονίου, παρά τα “ψεύτικα τα λόγια τα µε-
γάλα” των σηµερινών κυβερνώντων, που θα τo καταρ-
γούσαν µε έναν νόµο και ένα άρθρο. Kαι, δυστυχώς, 
η Ευρώπη ιδεοληπτικά εµµένει στην πολιτική της α-
έναης λιτότητας που εντείνει τη φτώχεια, τους εθνικι-
σµούς και τους ανταγωνισµούς».

Η ΓΣΕΕ για το προσφυγικό

Όπως προαναφέρθηκε, το προσφυγικό «χρωµάτισε» έντονα τις εργασίες του συνεδρίου της ΓΣΕΕ. Αναφερόµενος στο ζήτηµα, ο 
κ. Παναγόπουλος σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για την επιτοµή της ανθρωπιστικής κρίσης, που ήρθε µέσα στο σπίτι 
µας για να µας θυµίσει πως τα προηγούµενα χρόνια ο όρος αυτός στην Ελλάδα µε επιπόλαιο τρόπο κακοποιήθηκε στο όνοµα 

κοµµατικών επιδιώξεων και σκοπιµοτήτων», επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι «παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη οι-
κονοµικής στήριξης από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι πολιτικά κρίσιµο ζήτηµα η µη σύγχυση του θέµατος του χρέους και του διεθνούς 
δανεισµού της χώρας µε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες για την αντιµετώπιση του προσφυγικού». Όσον αφορά τις θέσεις του συνδικαλι-
στικού κινήµατος για το προσφυγικό, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τόνισε µεταξύ άλλων ότι προτάσσει «την προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και αξιοπρέπειας στην αντιµετώπιση των προσφυγικών ροών. Αυτό σηµαίνει διάσωση, όπως και υποδοχή και φιλοξενία µε σεβασµό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια». Επίσης, έκανε λόγο για απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες διεθνούς προστα-
σίας και παροχής ασύλου στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., αλλά και για άµεση εφαρµογή σταθερού και συνεκτι-
κού προγράµµατος µετεγκατάστασης (relocation) από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τα κράτη-µέλη της Ένωσης.

Εξαιρώντας 
κάποια πολύ 
µεγάλη έκπληξη, 
ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ αναµένεται 
να προέρχεται 
από την ΠΑΣΚΕ 
ο γ. γ. γραµµατέας 
από τη ∆ΑΚΕ και 
ο αντιπρόεδρος 
από την Ενωτική 
Αγωνιστική 
Κίνηση.
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Εντυπωσιακή κερδοφορία κατέγραψε η 
ΙΝΤERAMERICAN κατά το 2015, µε κέρδη 
προ φόρων 41,9 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία οφείλεται, πέρα από την παραγω-
γικότητα των δραστηριοτήτων σε ένα δύσκολο και 
ασταθές περιβάλλον, στην καλύτερη διαχείριση 
και τις λιγότερες ζηµίες. Αυξηµένη είναι και η φε-
ρεγγυότητα των εταιρειών της INTERAMERICAN, 
µε την εταιρεία Ζωής να παρουσιάζει δείκτη 207% 
(αύξηση 44%) και την εταιρεία Ζηµιών 377% (αύ-
ξηση 8%).
Στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τα συνο-
λικά µεικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα συγκρα-
τήθηκαν στο ικανοποιητικό επίπεδο των 341 
εκατ. προσεγγίζοντας το στόχο του έτους, παρά 
την εύλογη κάµψη στον κλάδο Ζωής και ει-
δικότερα στα επενδυτικά-αποταµιευτικά (unit 
linked) προϊόντα, λόγω της εφαρµογής των 
capital controls. Με βάση το συνολικό χαρτο-
φυλάκιο και τα προσωρινά στοιχεία της ασφαλι-
στικής αγοράς για το 2015 (ΕΑΕΕ), το µερίδιο α-
γοράς της INTERAMERICAN εκτιµάται στο 9,5%. 
Ειδικότερα, ο οργανισµός παρουσίασε αυξηµένη 
νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις Υγείας, καθώς 
και στις εκτός Οχηµάτων ασφαλίσεις Ζηµιών. 
Στον κλάδο Οχηµάτων αύξησε τον ασφαλισµένο 
στόλο κατά 12.000, φθάνοντας τα 511.000 συµ-
βόλαια, ενώ η Βοήθεια (οδική και άµεση ιατρική) 
έφθασε στα 1,1 εκατ. συµβόλαια.
Λειτουργικά, η INTERAMERICAN βελτίωσε το 
combined ratio τόσο στις Γενικές (84,4%) όσο 

και στην Υγεία (96,9%), ενώ η άριστη προετοιµα-
σία-ετοιµότητα για το Solvency II και η εφαρµογή 
του µερικού εσωτερικού µοντέλου στην εταιρεία 
Ζηµιών -η µοναδική έως σήµερα εγκεκριµένη 
από την Εποπτική Αρχή στην Ελλάδα- θέτει τον 
οργανισµό σε τροχιά ενισχυµένης προστασίας 
των πελατών του.

Αποτελέσματα (εκατ. €) 2015
Κέρδη προ φόρων 41,9
Επαναλαμβανόμενα κέρδη 25,8
Μεικτά εγγεγρ. ασφάλιστρα 341

Ο στρατηγικός προσανατολισµός
Στρατηγικά, η INTERAMERICAN στηρίζει τον ε-
πιχειρησιακό σχεδιασµό της για την τριετία 2016-
2018 στους άξονες της ανάπτυξης:
του ψηφιακού περιβάλλοντος, µε στόχο να είναι 
ο απόλυτος “ψηφιακός ασφαλιστής” της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς µέσα στην επόµενη 
πενταετία, 
της καινοτοµίας, µε εφαρµογή νέων ιδεών σε 
λειτουργίες και προϊόντα και 
της αντίληψης “lean”, µε τη διαµόρφωση κουλ-
τούρας και πρακτικών σε κάθε διοικητικό τοµέα, 
ώστε να δηµιουργείται και να αποδίδεται συνε-
χώς αξία στην εταιρεία, τους εργαζόµενους, τους 
συνεργάτες πωλήσεων και τους πελάτες.
“Η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και 
του αποτελέσµατος, που προκύπτει από τον 
συνδυασµό της δυναµικής αξιοποίησης της 

ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτοµίας, α-
νοίγει νέους δρόµους για τη INTERAMERICAN. 
Βρισκόµαστε σε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
φάση, κατά την οποία θέλουµε να προηγη-
θούµε των εξελίξεων που φέρνουν οι ταχύτα-
τες µεταβολές στο οικονοµικό, κοινωνικό και 
ασφαλιστικό περιβάλλον. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, είναι σηµαντικό ότι θεµελιώνονται οι 
προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη σε βάθος 
χρόνου. Τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται 
και τα έργα που υλοποιούνται, καθιστούν τον 
οργανισµό  ισχυρό και ανταγωνιστικό σε ηγε-

Τα κεντρικά 
γραφεία της 
INTERAMERICAN

Ο Γ. Κώτσαλος, 
διευθύνων 

σύµβουλος Οµίλου 
INTERAMERICAN. 

τικό επίπεδο στην ασφαλιστική αγορά“ επιση-
µαίνει ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύµ-
βουλος της INTERAMERICAN.
Στον τοµέα της διανοµής εξελίσσεται, ήδη, το 
φιλόδοξο σχέδιο “Genesis”, που χαρακτηρίζε-
ται από επενδύσεις και πολλαπλή υποστήριξη, 
για τον διπλασιασµό των συνεργατών του ε-
ταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency. Παράλ-
ληλα, αναπτύσσεται γενικότερη υποστήριξη της 
πολυκαναλικής διανοµής, µε ενίσχυση του δι-
κτύου Βrokers και των απευθείας πωλήσεων 
της Αnytime, η οποία έκλεισε το 2015 µε 258.157 
συµβόλαια (αύξηση 15% έναντι του 2014).


