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Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και 

των εκπαιδευτικών, η εξωστρέφεια της παιδείας και η 

διασύνδεση των σχολείων και των πανεπιστημίων με 

τη σύγχρονη οικονομική καθημερινότητα αποτελούν 

απόλυτη προτεραιότητα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Κερδίζοντας το στοίχημα της 

ενεργειακής μετάβασης

Η εκπαίδευση σε κοινό βηματισμό με

την κοινωνία και την οικονομία
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Οι νικητές του lockdown: Το top 20 των πλέον κερδοφόρων εισηγμένων

Μάθετε περισσότερα στο 210 32 88 000 και στο www.piraeusbank.gr• Τεχνογνωσία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης

• Χρηματοδοτικά εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες

• Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό συνεργάτη.

Το νέο μοντέλο τραπεζικής επιχειρήσεων σας προσφέρει: Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το αύριο 

κάθε επιχείρησης,  κάθε ιδέα μικρή ή μεγάλη

που θα την εξελίξει με το Business Banking Plus. 
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O κορωνοϊός ήρθε για να αποδείξει την ανάγκη ενός καλύτερου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδιασμού των συστημάτων υγείας. Αναδείχθηκε η συμπληρωματικότητα της δημόσιας και της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και οι προκλήσεις για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑΟι καλύτερες εισηγμένες
του 2020

Η κοινωνία, η πολιτική και το επιχειρείνέχουν ήδη περάσει σε μια νέα εποχή
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Χρηματιστήριο: Προβλέποντας το 2021-Η στάση των ξένων οίκων και τα «στοιχήματα»
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Δίνοντας έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση, 

προετοιμάζουμε δράσεις για την προώθηση νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι ιδίως η 

προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση 

στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INVESTOR’S GUIDE

Επενδυτικό ενδιαφέρον για 

εταιρείες που στοχεύουν στην 

κλιματική αλλαγή

Οι επόμενοι 18 μήνες είναι κρίσιμοι για τις

τράπεζες και το ελληνικό χρηματιστήριο
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Πράσινες Κατασκευές: Κερδίζουν έδαφος - Συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον
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Aπό το πρώην ξενοδοχείο Esperia στην 

οδό Σταδίου, που θα περιλαμβάνει 

πράσινο φίλτρο με κατακόρυφα φυτά 

στην πρόσοψη, μέχρι το πολύ φιλόδοξο project 

Importex, το μεγαλύτερο καινούργιο πράσινο 

κτηριακό συγκρότημα γραφείων που βρίσκεται 

αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη στη Λεωφόρο 

Συγγρού, οι πράσινες κατασκευές κερδίζουν 

έδαφος και στην Ελλάδα, με τους μεγαλύτε-

ρους «παίκτες» του εγχώριου real estate να 

έχουν ήδη τοποθετηθεί στη νέα πραγματικότη-

τα και να αυξάνουν μάλιστα το «αποτύπωμά» 

τους στην αγορά. 

Mάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ση-

μαντικό μέρος των νέων επενδύσεων που 

δρομολογούνται στην αγορά προορίζεται για 

τη μετατροπή παλιότερων ακινήτων σε όλες 

τις κατηγορίες –είτε πρόκειται για γραφεία είτε 

για ξενοδοχεία κ.ά.–, με προϋπολογισμούς 

δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακριβώς 

προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι 

συστάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη, με το 

σκεπτικό ότι αυτού του είδους τα έργα είναι 

απαραίτητα για την επόμενη μέρα μετά την 

πανδημική κρίση. 

Εξ ου και η ανάγκη να επιταχυνθεί «η υλο-

ποίηση δημόσιων επενδύσεων και η παροχή 

κινήτρων για ιδιωτικές δαπάνες για ενεργει-

ακή αναβάθμιση κατοικιών και επαγγελμα-

τικών κτηρίων, με σκοπό τη μείωση της κα-

τανάλωσης ενέργειας, του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος, και την αύξηση της αξίας των 

ακινήτων». 
Στο ίδιο μήκος κύματος για τον ρόλο που 

μπορούν να παίξουν οι πράσινες επενδύσεις 

στη μετά Covid-19 περίοδο είναι και οι προ-

βλέψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος για το 

μέλλον της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων 

στη χώρα μας, και δη την «επόμενη μέρα» της 

πανδημίας: Οι αναλυτές της ΤτΕ αναφέρουν 

ότι τα καινούργια ακίνητα, όπως και αυτά που 

έχουν πράσινα χαρακτηριστικά, είναι αυτά που 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

όσον αφορά τη ζήτηση από τους χρήστες.

πράσινες κατασκευές

[φάκελος]

Κερδίζουν 
έδαφος οι 
πράσινες
κατασκευές

Συγκεντρώνουν 
το μεγαλύτερο 
αγοραστικό
ενδιαφέρον

Το πράσινο Ελληνικό

Από τα πλέον εμβληματικά projects δεν μπορεί 

φυσικά να αποτελεί εξαίρεση η mega επένδυση 

του Ελληνικού από τη Lamda Development, η 

οποία, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει (καλώς 

εχόντων των πραγμάτων εντός του 2021), 

θα αποτελέσει και το μεγάλο ορόσημο για τη 

δημιουργία, σταδιακά, μιας πράσινης, αλλά και 

«έξυπνης», πόλης μέσα στην πόλη, με χαμη-

λότερο ενεργειακό αποτύπωμα και σύγχρονες 

τεχνολογίες, ώστε να επιτυγχάνονται και οι πε-

ριβαλλοντικοί στόχοι του έργου. 

Πέραν του Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολι-

κής έκτασης 2.000.000 τ.μ., της δημιουργίας 

επιπλέον 600.000 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου και δραστηριοτήτων, προσβάσιμων 

στο κοινό, καθώς και της βελτίωσης και ανα-

νέωσης του παραλιακού μετώπου, που αποτε-

λούν, σύμφωνα με την εταιρεία, τους κυρίαρ-

χους πυλώνες σχεδιασμού του έργου, κεντρικό 

ρόλο στην όλη επένδυση έχει η υιοθέτηση των 

πλέον σύγχρονων μοντέλων κατασκευής σε 

όλα τα κτήρια, τα εμπορικά κέντρα, τις κατοικί-

ες, τα γραφεία κ.τ.λ., που πρόκειται να υλοποι-

ηθούν ήδη από την πρώτη πενταετία ανάπτυξης 

του project. 
Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, «το έργο 

θα αποτελέσει μοντέλο αστικής ανάπλασης με 

κτήρια χαμηλού συντελεστή δόμησης κάτω του 

0,5 και χαμηλότερο συντελεστή κάλυψης, κάτω 

του 30%, με ένα αστικό σχέδιο σημαντικά πιο 

ήπιο με το τι ισχύει στους γειτονικούς δήμους, 

αλλά και σε όλη την Αττική, υιοθετώντας τις 

καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως. Βασική 

προϋπόθεση του έργου είναι η διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος, του τοπίου και του κλίματος, 

με σύγχρονες υποδομές σε όλα τα επίπεδα, 

έργα διαχείρισης βρόχινου νερού και υπόγειων 

υδάτων κ.ά.», όπως αναφέρει η εταιρεία. 

Αύξηση της αξίας των ακινήτων

Η νέα τάση πάντως των πράσινων κτηρίων έχει 

ήδη αρχίσει και αναμένεται να κυριαρχήσει και 

προσεχώς στη χώρα μας, με την πανδημία να 

λειτουργεί και εδώ ως επιταχυντής.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επεξεργά-

στηκε η γνωστή εταιρεία συμβούλων ακινήτων 

Arbitrage Real Estate, σε συνεργασία με την 

DCarbon, εταιρεία συμβούλων στον τομέα των 

υπηρεσιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

αειφορία, από τα οποία προκύπτει ότι αυτήν τη 

στιγμή στην Αθήνα, ειδικά για τον τομέα των 

γραφείων, περισσότερα από 375.500 τ.μ. ποι-

οτικών γραφειακών χώρων βρίσκονται αυτήν 

την περίοδο υπό κατασκευή ή έχουν πρόσφατα 

εισέλθει στην αγορά, ενώ όλα τα νέα, υψηλών 

προδιαγραφών, κτήρια γραφείων αναμένεται να 

λάβουν πράσινες πιστοποιήσεις. 

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από τα νούμερα 

διεθνών οργανισμών, όπως αυτά έχουν προ-

κύψει από τις διεθνείς έρευνες, τα πράσινα 

πιστοποιημένα κτήρια επιτυγχάνουν 10% πιο 

υψηλά ενοίκια από τα συμβατικά κτήρια, ενώ η 

εξοικονόμηση ενέργειας και νερού (επίσης σε 
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Oι πράσινες κατασκευές κερδίζουν έδαφος και στην Ελλάδα, με τους μεγαλύτερους «παίκτες» του εγχώριου real estate να έχουν ήδητοποθετηθεί στη νέα πραγματικότητα.
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Τον τελευταίο καιρό, παρατηρούμε 

μια σειρά από εντυπωσιακές εξαγο-

ρές και σημαντικές επενδύσεις στον 

τομέα των υπηρεσιών υγείας. Εσείς, 

που έχετε διανύσει μια τόσο μεγάλη 

διαδρομή στον χώρο, πώς βλέπετε τις 

εξελίξεις;
Γνωρίζετε πολύ καλά πως είμαι ένθερμος 

υποστηρικτής όλων των προσπαθειών που κα-

ταβάλλει η Ελλάδα για να προσελκύσει επεν-

δυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, γιατί πραγ-

ματικά πιστεύω στις προοπτικές της χώρας. 

Επομένως, κάθε κίνηση, κάθε πρωτοβουλία 

προς την κατεύθυνση αυτή είναι θετική. 

Θέλω όμως να σας επισημάνω κάτι που, κατά τη 

γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε 

για επενδύσεις με κεφάλαια από το εξωτερικό 

στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας δεν 

εννοούμε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις που 

στόχο έχουν τη γρήγορη αποεπένδυση και την 

αποκομιδή υπεραξιών. 

Επένδυση είναι μια τοποθέτηση με μακροχρό-

νια προοπτική –που σίγουρα ξεπερνά την πε-

νταετία– και η οποία στοχεύει στη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Οι βραχυπρό-

θεσμες τοποθετήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαί-

ων δημιουργούν πρόσκαιρη κινητικότητα στην 

αγορά, αλλά δεν αποφέρουν πολλαπλασιαστι-

κό όφελος στην ελληνική οικονομία. Το τι δε 

αφήνουν πίσω τους, πολλές φορές, όταν αποε-

πενδύουν, είναι αποστραγγισμένες επιχειρήσεις 

στα χέρια του επόμενου επενδυτή. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από στρατηγικές και 

μακροχρόνιες επενδύσεις, που δημιουργούν 

θέσεις εργασίας, παράγουν πλούτο και συμ-

βάλλουν στη δημιουργία σύγχρονων άμεσων 

και έμμεσων υποδομών για τη χώρα.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι όσο το ελληνικό 

κράτος εκσυγχρονίζεται και αποκτά φιλοεπεν-

δυτικό πρόσωπο, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα 

θα αυξάνονται σημαντικά στα επόμενα χρόνια.

Σε ποια κατάσταση θα βρουν την ελ-

ληνική οικονομία οι επενδυτές που θα 

θελήσουν να τοποθετηθούν τώρα;

Η χρονιά που πέρασε πήρε το χρώμα του 

πολέμου, της διαρκούς μάχης με τον κορωνοϊό. 

Η ύφεση στην ελληνική οικονομία θα ξεπερά-

σει το 10%, κατά τον ΟΟΣΑ, δεν αποκλείεται να 

προσεγγίσει το 12%. Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, 

πως στο διάστημα 2009-2021 η χώρα θα έχει 

χάσει κοντά στο 35% του ΑΕΠ της (από τα 

επίπεδα του 2008). Δεν υπάρχει τρόπος να 

παραβλέψει κανείς αυτήν την πρόκληση, και 

κανένα κλισέ περί μετατροπής της κρίσης σε 

ευκαιρία δεν μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική 

απάντηση. 

Είναι η στιγμή να γίνει αντιληπτό, από όλους, 

πως αν δεν γίνει εθνικό πρόταγμα να χτίσουμε 

μια ταχέως αναπτυσσόμενη, «παντός καιρού» 

οικονομία, θα χάσουμε οριστικά το τρένο και 

την ευκαιρία να εδραιωθούμε την επόμενη 

δεκαετία στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου 

γίγνεσθαι. Είμαστε μια μικρή χώρα σε εποχή 

μεγάλων ανακατατάξεων και ρευστότητας. 

Νέες παγκόσμιες δυνάμεις αναδεικνύονται, νέοι 

περιφερειακοί «παίκτες» εδραιώνονται και έτσι 

η πρόκληση εντείνεται, τόσο για την οικονομική 

μας ευρωστία και την κοινωνική και οικονομική 

πρόοδο όσο και για την ασφάλεια της χώρας 

μας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

Οι επενδυτές από το εξωτερικό θα βρουν μια 

Ελλάδα που θα προσπαθεί να ανακτήσει μια 

θέση ανάμεσα στους παγκόσμιους «πρωταθλη-

τές», που, παρά το μέγεθός της, όλοι σέβονται 

και υπολογίζουν.

Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και η 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα;

Είναι φανερό πως, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, 

πραγματοποιείται μια γρήγορη και πολυεπίπε-

δη αλλαγή της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Καταλύτης της αλλαγής στην πρώτη φάση έχει 

υπάρξει, αδιαμφισβήτητα, η κρίση του κορωνο-

ΐού, η οποία δεν μας άφησε ιδιαίτερα περιθώρια 

ανάκαμψης από την προηγηθείσα δεκαετή οι-

κονομική κρίση. 

Η πίεση για ψηφιοποίηση και τα σημαντικά 

άλματα προόδου που έχει επιτύχει η Πολιτεία 

στον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό, με αιχμή 

την τεχνοκρατική πολιτική ηγεσία του αρμόδιου 

υπουργείου, επιτάχυναν σημαντικά την ανα-

γκαία ψηφιακή μετάβαση τόσο στον δημόσιο 

τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην κοι-

νωνία και την επιχειρηματικότητα. 

Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι η οικονομική 

κρίση που προκάλεσε η πανδημία ανέδειξε τον 

ρόλο των εθνικών «πρωταθλητών» και των 

μεγάλων επιχειρήσεων.

Στον Χρήστο Ν. Κώνστα

Ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος είναι 

ένας άνθρωπος που ζει με ένταση 

το «σήμερα», αλλά βλέπει πάντοτε 

μακριά. Ανέλαβε τη βαριά ευθύνη της θέσης 

του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου 

Ιατρικού Αθηνών από τον ίδιο τον ιδρυτή και 

πατέρα του, Γιώργο Αποστολόπουλο, το 2003, 

οδηγώντας τον Όμιλο σε διαδοχικές επιτυχίες 

μέσα σε δύσκολες συγκυρίες. 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει σήμερα 

8 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απασχολεί πάνω 

από 3.300 εργαζομένους. Παράλληλα, δρα-

στηριοποιείται στη Ρουμανία από το 1996 

και σήμερα διαθέτει τέσσερα διαγνωστικά 

κέντρα. 

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος φοίτησε στο 

London School of Economics (LSE), όπου αρί-

στευσε στο Management (BSc). Είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρή-

σεων από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, 

ενώ ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2005, με άριστα.

Σήμερα, ο δρ Αποστολόπουλος, στα 48, είναι 

διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού 

Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης 

Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), μέλος του Advisory 

Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του 

LSE, ενώ τον Νοέμβριο εξελέγη πρόεδρος 

του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του 

LSE (HAALSE). 

Τον Οκτώβριο, του απονεμήθηκε το υψηλού 

συμβολισμού «Βραβείο Συνολικής Προσφο-

ράς» (Lifetime Achievement Award) του 

Βρετανικού Συμβουλίου. Να σημειωθεί πως 

το σημαίνον αυτό διεθνές βραβείο δίδεται για 

πρώτη φορά στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη 

διάκριση αποτελεί τη σημαντικότερη ανα-

γνώριση που απονέμει ο έγκριτος βρετανικός 

θεσμός σε αποφοίτους βρετανικών πανεπι-

στημίων, και ο δρ Αποστολόπουλος είναι ο 

πρώτος Έλληνας που το παραλαμβάνει.

Η κοινωνία,
η πολιτική 
και το
επιχειρείν 
έχουν ήδη 
περάσει
σε μια
νέα εποχή

συνέντευξη
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Η πρόκληση 
είναι να ενισχύ-
σουμε στρατηγικά 
τις επιχειρήσεις 
εκείνες που 
έχουν αποδείξει 
πως μπορούν να
λειτουργήσουν ως 
πυλώνες
σταθερότητας
και ανάπτυξης.

Βασίλης
Αποστολόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
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[αφιέρωμα]

συγκοινωνίες-υποδομές-logistics

Από την Έλενα Ερμείδου
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Όταν το παγκόσμιο εμπόριο πλήττεται,

πλήττονται και οι εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Έτσι, και στη χώρα μας, οι δείκτες κύκλου 

εργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας

δέχθηκαν τεράστια πίεση.

Δημιουργία κέντρων logistics σε 

συνύπαρξη με τη βιομηχανία

Σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονί-

κης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης 

με σιδηροδρομικές υποδομές

Δημιουργία υπηρεσιών εκχώρησης σε 

τρίτους των υπηρεσιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας του Δημοσίου, 3PL

Άμεση απεμπλοκή των υποδομών 

εμπορευματικών κέντρων εθνικής 

εμβέλειας Θριάσιο Ι & ΙΙ

Εκμετάλλευση μικρότερων λιμένων, 

με αξιοποίηση των λιμένων Βόλου, 

Πάτρας, Λαυρίου, Ηρακλείου, Ελευ-

σίνας με συγκεκριμένο στρατηγικό 

σχέδιο

Ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης 

και σηματοδότησης του σιδηρο-

δρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονί-

κη-Ειδομένη

Ανάπτυξη σταθμών κέντρων μετα-

ποίησης διερχόμενου φορτίου με 

συμμετοχή των επενδυτικών σχη-

μάτων

1

4

7

2

5

3

6

Επτά είναι τα «κλειδιά» για να «ξεκλειδώσει» η ελληνική οικονομία μετά το lockdown:

Η επανεκκίνηση 
της οικονομίας
με όχημα τα 
logistics και
οι εμπορευματικές 
μεταφορές Η Ελλάδα μπορεί να

μετουσιωθεί σε hub
των logistics

Πυλώνας ανάπτυξης

η Βόρεια Ελλάδα -

Στη Θεσσαλονίκη
στο επίκεντρο

Στη χώρα μας, η εφοδιαστική αλυσίδα το 2018 

είχε το 9,02% του ΑΕΠ, με τζίρο περίπου τα 

15-16 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, έχει αναδειχθεί σε 

έναν από τους τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης. Η 

Ελλάδα αποτελεί διαμετακομιστικό κόμβο για τις 

διεθνείς εμπορευματικές ροές από την Ανατολή 

προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτό 

της προσδίδει αδιαμφισβήτητο ουσιαστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση των νέων δικτύων, με στόχο 

τη συμμετοχή μας στον μετασχηματισμό των 

παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Αυτό που χρειάζεται είναι ουσιαστικές και 

θαρραλέες πολιτικές. Χρειάζεται ένα νέο, 

επικαιροποιημένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν ου-

σιαστική συμμετοχή στο μοντέλο ανάπτυξης, 

σύμφωνα με τις διαμορφούμενες ανάγκες 

τους και με επίκεντρο τη μικρομεσαία επιχει-

ρηματικότητα. 

Προσπαθώντας να τοποθετήσω μια ιεράρχη-

ση των πρώτων αναγκαίων σημείων άμεσης 

δράσης για την εφοδιαστική, θα έλεγα ότι είναι 

η εξής: 

συ
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δισ. ευρώ λιγότερες πωλήσεις και μείωση του 

όγκου πωλήσεων της τάξης του 25%*. 

Όταν το παγκόσμιο εμπόριο πλήττεται, πλήτ-

τονται και οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Έτσι, και 

στη χώρα μας, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι 

δείκτες κύκλου εργασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας δέχθηκαν τεράστια πίεση. 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών του δεύτερου 

τριμήνου 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2019 στις: 

Διανύουμε μια νέα εποχή κρίσης. Εξοικει-

ωμένοι πλήρως με την αίσθηση της κρίσης, 

ας δούμε πού στεκόμαστε συγκριτικά με το 

υπόλοιπο ευρωπαϊκό στερέωμα, στη δίνη της 

ύφεσης που, εκ των πραγμάτων, έχει πλήξει 

την παγκόσμια και κατ’ επέκταση την ελληνι-

κή οικονομία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα 

μας βρίσκεται στη χειρότερη μεταπολεμι-

κή ύφεση με 15,2%, πίσω από την Ισπανία 

(22,1%), τη Γαλλία (19%), την Ιταλία (17,3%) 

και την Πορτογαλία (16,3%). 

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η 

συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη βρί-

σκεται στο -10,1%, οι ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου στο -10,3%, οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών στο -32,1% ενώ οι δη-

μόσιες επενδύσεις (ΠΔΕ) παραμένουν στο 0%. 

Η πραγματική οικονομία καταγράφει μεγάλες 

απώλειες, με το εμπόριο στο -18,3% και με 

22 δισ. ευρώ χαμηλότερο τζίρο σε ετήσια 

βάση. Οι εξαγωγές στο εξάμηνο κατέγραψαν 

απώλειες -12,2%, με 2 δισ. ευρώ λιγότερα σε 

σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Η ανεργία 

από το 15,7% αυξήθηκε στο 17,2%, με πρό-

βλεψη να ξεπεράσει το 19%. Στο δίμηνο των 

εκπτώσεων, η μείωση ξεπέρασε το 18%, με 1 

• «Χερσαίες μεταφορές, κλάδος 49», πα-

ρουσίασε μείωση 29,7%, έναντι αύξησης 

2,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της 

αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς 

το 2018,

• «Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50», παρουσί-

ασε μείωση 38,6%, έναντι αύξησης 2,1% που 

σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοι-

χης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018,

• «Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51», 

παρουσίασε μείωση 84,8%, έναντι αύξησης 

16,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση 

της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 

προς το 2018.

• «Αποθηκεύσεις και υποστηρικτικές προς 

τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52», 

παρουσίασε μείωση 25,7%, έναντι αύξησης 

10,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση 

της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 

προς το 2018.

• Δημιουργία κέντρων logistics σε συνύπαρ-

ξη με τη βιομηχανία (επιχειρηματικά πάρκα), 

εκεί όπου ήδη βρίσκεται η επιχειρηματικότητα 

και όχι εκεί που θα οριστεί. 

• Άμεση απεμπλοκή των υποδομών εμπο-

ρευματικών κέντρων εθνικής εμβέλειας 

Θριάσιο Ι & ΙΙ ή άμεση επαναπροκήρυξη. 

• Ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης και 

σηματοδότησης του σιδηροδρομικού άξονα 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ειδομένη. 

• Σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης, 

Καβάλας και Αλεξανδρούπολης με σιδηρο-

δρομικές υποδομές.

• Αξιοποίηση των λιμένων Βόλου, Πάτρας, 

Λαυρίου, Ηρακλείου, Ελευσίνας με συγκεκρι-

μένο στρατηγικό σχέδιο και συγκεκριμένους 

επιχειρησιακούς ρόλους.

• Ανάπτυξη σταθμών (hubs) μεταποίησης δι-

ερχόμενου φορτίου με συμμετοχή των επεν-

δυτικών σχημάτων των κεντρικών λιμένων 

εισόδου διεθνών εμπορευματικών ροών, 

δηλαδή του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

• Outsourcing των υπηρεσιών εφοδιαστικής 

του δημόσιου τομέα σε τρίτους (3rd Party 

Logistics) παρόχους.

*Στοιχεία από το ΕΒΕΠ

Επανεκκίνηση της
οικονομίας με βάση την
εφοδιαστική αλυσίδα

Από τον Νίκο Ροδόπουλο, πρόεδρο της

Ελληνικής Εταιρείας Logistics
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Τ α αντανακλαστικά των επιχειρήσεων 

δοκιμάζει –αν μη τι άλλο– μία ακόμη 

κρίση, που, σε αντίθεση με προγε-

νέστερες, προέκυψε ξαφνικά, και σε μια 

περίοδο ανάκαμψης για την ελληνική οικο-

νομία μετά την πολυετή οικονομική κρίση. 

Σε αυτήν την περίπτωση, το «κάδρο» είναι 

πολύ μεγαλύτερο και οι όποιες προβλέ-

ψεις επιχειρούνται παρακινδυνευμένες. Τα 

επιχειρηματικά στελέχη σε όλο τον κόσμο 

αναθεωρούν τις στρατηγικές διαχείρισης 

κεφαλαίων, καθώς προετοιμάζονται για μια 

μακρά περίοδο βραδείας ανάκαμψης. 

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων επικε-

ντρώνονται στην αντιμετώπιση των άμεσων 

επιπτώσεων του κορωνοϊού στις αλυσίδες 

εφοδιασμού, στα έσοδα και στην κερδο-

φορία, ενώ ταυτόχρονα επανεξετάζουν την 

κατανομή κεφαλαίων και τα σχέδιά τους για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές μετά την κρίση. 

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην 22η 

έκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΥ, 

Global Capital Confidence Barometer 

(CCB22), που διεξήχθη την περίοδο από τις 

4 Φεβρουαρίου έως τις 26 Μαρτίου 2020, 

το 73% των ανώτατων στελεχών διεθνώς 

εκτιμούν ότι η πανδημία του Covid-19 θα 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια 

οικονομία. 
Περισσότεροι από τους μισούς (52%) ανα-

γκάζονται να αναπροσαρμόσουν τις επιχει-

ρησιακές λειτουργίες τους, καθώς διαπιστώ-

νουν την ευπάθεια της εφοδιαστικής τους 

αλυσίδας, ενώ το 54% των ερωτηθέντων 

αναμένουν μια μακρά περίοδο βραδείας ανά-

καμψης, η οποία θα επεκταθεί και το 2021. 

Σχεδόν τρεις από τους τέσσερις (73%) συμ-

μετέχοντες στην έρευνα, η οποία καταγρά-

φει τις απόψεις άνω των 2.900 ανώτατων στελεχών παγκοσμίως, 

περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, εκτιμούν ότι η πανδημία του 

Covid-19 θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, με 

τη μορφή διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και μειω-

μένης κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, τα στελέχη αντιδρούν στην κρίση 

προβαίνοντας σε αναθεωρήσεις των μοντέλων λειτουργίας των ορ-

γανισμών τους. Ο αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο ολοένα και περισσότερες επι-

χειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους σε πολλά μέρη του κόσμου 

έχει αναδείξει τις ευπάθειες των αλυσίδων εφοδιασμού πολλών εται-

ρειών, με πάνω από τις μισές (52%) να λαμβάνουν μέτρα για να αλ-

λάξουν τη δομή με την οποία δραστηριοποιούνται σήμερα και το 41% 

να επενδύουν στην επίσπευση της αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Καθώς το 49% των ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως 

αναφέρουν περιθώρια κέρδους ίδια ή και χαμηλότερα σε σχέση με 

πριν από δύο χρόνια, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (95%) 

προετοιμάζονται για περαιτέρω μείωση των περιθωρίων κερδοφο-

ρίας τους, ενώ η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται.

Προετοιμασία για όσα έπονταιΣύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, πολλές επιχειρήσεις (72%), υπό 

την πίεση των στόχων που είχαν θέσει ως προς τα έσοδα και την 

κερδοφορία, είχαν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες 

μετασχηματισμού.
Η πλειοψηφία των στελεχών (72%) σκοπεύουν, επίσης, να προβούν 

σε τακτικότερες αναθεωρήσεις στρατηγικών και χαρτοφυλακίων. 

Επιπροσθέτως, τα στελέχη αναφέρουν ότι, με την επιστροφή στην 

κανονικότητα, θα επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, σε αλλαγές 

στις επενδύσεις τους στην ψηφιακή τεχνολογία (43%), καθώς και 

στην ανακατανομή κεφαλαίων σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου 

τους (42%).
«Κλειδί» ο μετασχηματισμός μέσω συγχωνεύσεων 

και εξαγορών
Παρότι τα διοικητικά συμβούλια επικεντρώνονται σήμερα στην άνευ 

προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική κρίση, τα στελέχη επεξεργά-

ζονται παράλληλα και σχέδια για την επόμενη μέρα. Ενώ το 54% 

των ερωτηθέντων αναμένουν μια περίοδο βραδείας ανάκαμψης της 

οικονομικής δραστηριότητας, σε σχήμα “U”, η οποία θα επεκταθεί 

το 2021, το 38% προβλέπει ότι η ανάκαμψη και η επιστροφή στην 

κανονικότητα θα επέλθει στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 

(ανάκαμψη σε σχήμα “V”). Μόλις ένα 8% προβλέπει μια ανάκαμψη 

σχήματος “L”, δηλαδή μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, με την 

οικονομική δραστηριότητα να ανακάμπτει το 2022.

Καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει ανάκαμψη μεσο-

πρόθεσμα, η πρόθεση για υλοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών 

κατά τους επόμενους 12 μήνες παραμένει στα υψηλά επίπεδα (56%) 

που καταγράφονταν σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου συμ-

φωνιών. Ωστόσο, τα στελέχη παγκοσμίως αναφέρουν ότι, εξαιτίας 

του Covid-19, θα επικεντρωθούν περισσότερο στην επιχειρησιακή 

ανθεκτικότητα ενός στόχου, κατά την αξιολόγηση μιας συναλλαγής 

(38%), ενώ αναμένουν μείωση στις αποτιμήσεις (39%).

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομι-

κών Συμβούλων & Υποστήριξης Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, σημει-

ώνει: «Είναι βέβαιο ότι η επόμενη μέρα από την κρίση του Covid-19 

θα μας βρει όλους σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και επιχει-

ρηματικό περιβάλλον από αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Για να 

προσαρμοστούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνε-

ται, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επισπεύσουν τον μετασχηματισμό 

τους, αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο τους και αναπροσαρμό-

ζοντας την κατανομή των κεφαλαίων τους. Είναι επιτακτικότερο από 

ποτέ να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι επιλογές στρατηγικών 

συνεργασιών, συμπράξεων και συγχωνεύσεων και εξαγορών, ούτως 

ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις οικονομίες κλίμακος που 

θα τους παράσχουν πρόσβαση στην απαραίτητη χρηματοδότηση για 

την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους στη μετά-Covid εποχή. 

Συνεπώς, με την επάνοδο στην κανονικότητα, είναι πιθανό η δραστη-

ριότητα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές να ενταθεί, καθώς η εμπειρία 

από την περίοδο 2008-2012 δείχνει ότι το διάστημα της ανάκαμψης 

προσφέρεται για την απόκτηση αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων». 

Τι προβλέπουν για την κρίση στελέχη λιανεμπορίου 

και προμηθευτών
Κάνοντας focus στην εγχώρια αγορά και δη στον τομέα των σου-

περμάρκετ και των προμηθευτών τους –δεδομένου του ότι πρωτα-

γωνιστούν κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης αυτής δοκιμασίας–, 

βλέπουμε ότι αλλάζουν σημαντικά τις προτεραιότητές τους, εκτιμώ-

ντας ότι ο Covid-19 θα επηρεάζει την αγορά/οικονομία και το 2021. 

Στο πλαίσιο της κυλιόμενης Έρευνας Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG 

του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 

(ΙΕΛΚΑ), πραγματοποιήθηκε έκτακτη μέτρηση για την εξάπλωση του 

κορωνοϊού Covid-19, η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών 
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Πώς αντιμετωπίζουν την κρίση και τισχεδιάζουν για την επόμενη μέρα

Καταγράφεται παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για νέες επενδύσεις.
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Προγραμματισμένα Αφιερώματα 2021

Ιανουάριος/
Φεβρουάριος
(τ. 450) 

Μάρτιος/
Απρίλιος
(τ. 451)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 
 Investors Guide 2021
 Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 Πράσινες Κατασκευές & Οικολογικά Κτίρια
 Τηλεπικοινωνίες  5G

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2020
 Απολογισμός Coffee Business Awards
 Απολογισμός Greek Exports Forum & Awards

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 
 Αμοιβαία Κεφάλαια  Μία επένδυση με υψηλές αποδόσεις
 Εξαγωγές: Κορυφαίοι εξαγωγικοί κλάδοι και Επιχειρήσεις
 Digital Business Transformation
 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών (F&B)
 Πράσινη Χρηματοδότηση: Οι επενδύσεις στη νέα οικονομία
 Τυχερά Παίγνια

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός 2nd Occupational Insurance Services
 Απολογισμός 4th Auto Forum, με τίτλο: «Εξηλεκτρισμός»

Μάιος/
Ιούνιος
(τ. 452)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
 Smart Cities: Oι σύγχρονες πόλεις στο επίκεντρο της ανάπτυξης
 NPL: Το μέλλον της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων
 Iταλικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 Funding: Η νέα εποχή στη χρηματοδότηση
 Cyber Security: Ο κρίσιμος ρόλος του στην ψηφιακή εποχή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός NPL Summit
 Απολογισμός Digital Banking Forum
 Απολογισμός Coffee Business Forum
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συνέντευξη

 «Ευτύχησα να δωτα όνειρά μου να γίνονταιπραγματικότητα.

Τώρα, κάνω σχέδια…»
Ιδρυτής και Πρόεδρος,Πλαίσιο Computers

Γιώργος Γεράρδος

Στον Χρήστο Ν. Κώνστα

Η θεματολογία ξεκινά από τις μοτοσυκλέτες, το χρηματιστήριο, την πολιτι-
κή, και, αναπόφευκτα, καταλήγει στην πληροφορική.

Ο Γιώργος Γεράρδος παρακολούθησε την εξέλιξη της πληροφορικής στην 
Ελλάδα. Επωφελήθηκε από τη χρηματιστηριακή έκρηξη. Είδε τα καταστή-
ματά του να καίγονται από βόμβες μολότοφ στην οδό Στουρνάρη. Έμεινε 
όρθιος μέσα στην κρίση, παρουσιάζοντας ρεκόρ κερδοφορίας, όταν όλοι οι 
άλλοι έκρυβαν τα λεφτά και τα κέρδη τους στο μαξιλάρι. Άνοιξε το λογιστή-
ριο της επιχείρησής του για τους εργαζομένους όταν η κυβέρνηση έκλεινε 
τις τράπεζες και τα ATM με τα capital controls. 

Μια συζήτηση με τον Γιώργο Γεράρδο είναι μια πλούσια,
ευχάριστη και αναζωογονητική εμπειρία. 

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν αφηγείται μια διαρκή ιστορία επιτυχίας, ένα αέναο 
success story. Περιγράφει μια πορεία λογικής και συνεχούς προσπάθειας. 
Έχει πέσει κι έχει σηκωθεί πολλές φορές. Άντεξε τον ανταγωνισμό από το 
εξωτερικό. Δεν τον σταμάτησαν οι Dixons με την εξαγορά της «Κωτσόβο-
λος». Δεν λύγισε από την πίεση της γερμανικής Media Markt, δεν φοβήθηκε 
τη γαλλική Fnac, ούτε τον ανταγωνισμό από τη Saturn και την Electroworld. 
Ο Γιώργος Γεράρδος δεν είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Είναι ένας 
άνθρωπος που δούλεψε σκληρά, οραματίστηκε το μέλλον και κυκλοφορεί 
διαρκώς ανάμεσά μας για να «μυριστεί» την επόμενη καινούργια τάση της 
εποχής μας.
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Auditing:
Θεσμός άμεσα συνδεδεμένος 

με τις ανώνυμες εταιρείες

Από τον Γιώργο Καλούμενο

Το τελευταία χρόνια, ο καταιγισμός των 

εξελίξεων στο οικονομικό προσκήνιο 

έχει καταστήσει την ενασχόληση με το 

αντικείμενο της Ελεγκτικής επιτακτική. Ειδι-

κότερα, οικονομικά σκάνδαλα όπως αυτό της 

ενεργειακής εταιρείας Enron, το οποίο ουσια-

στικά προκάλεσε τη διάλυση της μίας εκ των 

πέντε μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών, της 

Arthur Andersen, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα 

εταιρείες, επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές να επι-

ζητούν τον ουσιαστικό έλεγχο της διαχείρισης 

της περιουσίας των ιδιωτικών και δημόσιων 

οικονομικών μονάδων. 

Η Ελεγκτική είναι ο κλάδος της Οικονομικής 

των Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων ο 

οποίος έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και δι-

ατύπωση αρχών, κανόνων και διαδικασιών 

για τη διενέργεια ελέγχου επί της οικονομικής 

διαχείρισης της περιουσίας των οικονομικών 

μονάδων.

Ας κατανοήσουμε όμως πλήρως τι είναι ο 

έλεγχος επί της οικονομικής διαχείρισης της 

περιουσίας των οικονομικών μονάδων. Ο 

ανωτέρω έλεγχος καλείται «διαχειριστικός 

ή λογιστικός έλεγχος». Όλες οι επιχειρήσεις 

ιδρύονται έχοντας έναν σκοπό ή διαφορετικά 

έναν λόγο ύπαρξης. Αν είναι ιδιωτικές, σκοπός 

είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αν είναι 

κρατικές, σκοπός είναι η κάλυψη των δημό-

σιων δαπανών, ενώ τέλος οι μη κυβερνητικοί 

(κερδοσκοπικοί) οργανισμοί σκοπό έχουν την 

κάλυψη των ευρύτερων κοινωνικών αναγκών. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών απαι-

τούνται επάρκεια σε κεφάλαια, διαχείριση 

αυτών, πρόσληψη προσωπικού, διενέργεια 

αγοράς και πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, 

λήψη δανείων και διάφορες άλλες επιχειρη-

ματικές δραστηριότητες. Η διενέργεια αυτών 

των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω 

συναλλαγών τις οποίες κάθε οικονομική οντό-

τητα έχει την υποχρέωση να αποτυπώνει στα 

λογιστικά της βιβλία.

Αντικείμενο λοιπόν της Ελεγκτικής είναι ο 

έλεγχος με τη διενέργεια συγκεκριμένων 

αρχών και μεθόδων που εφαρμόζονται από 

τον ελεγκτή για τα διατήρηση της ορθότητας 

των συναλλαγών και της συμμόρφωσης με το 

εκάστοτε θεσμικό και λογιστικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, θα γίνει μια σύντομη ιστορική 

επισκόπηση της εξέλιξης του θεσμού της 

Ελεγκτικής, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν οι 

αρχές που διέπουν την Ελεγκτική, η διάκριση 

των ελέγχων καθώς και το υποκείμενο του 

ελέγχου, ο ελεγκτής.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού 

τoυ auditing

Η Ελεγκτική, ως μέθοδος, και γενικότερα η δι-

ενέργεια ελέγχων έχουν τις ρίζες τους στην αρ-

χαιότητα. Συγκεκριμένα, η λέξη Auditing (αγ-

γλικός όρος για τη λέξη Ελεγκτική) προέρχεται 

από το λατινικό ρήμα “audire”, που σημαίνει 

«ακούω», αφού οι ελεγκτές του Ρωμαίου αυ-

τοκράτορα άκουγαν τους φορολογούμενους 

πολίτες να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με 

προφορικό τρόπο. 

Οι πρώτες όμως ιστορικές ενδείξεις για την 

ελεγκτική πρακτική προέρχονται από τη Βαβυ-

λώνα και την Αρχαία Αίγυπτο, όπου τηρούνταν 

υποτυπώδεις λογαριασμοί και στοιχειώδεις 

έλεγχοι για την απόδοση των φόρων ή για τη 

συγκομιδή των γεωργικών προϊόντων. Γενικό-

τερα, η ανάγκη για τη διενέργεια του ελέγχου 

εμφανίζεται από την πρώτη χρονιά της οικο-

νομικής ζωής του ανθρώπου και ειδικότερα 

από την περίοδο που ξεκινά να πραγματοποιεί 

συναλλαγές με ανταλλαγή αγαθών, ανθρώπων 

και, μετέπειτα, χρήματος.

Στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην 

Αθήνα, συγκροτήθηκαν δύο σώματα ελέγχου, 

το Συνέδριο των Λογιστών και ο Εύθυνος, των 

οποίων αρμοδιότητες ήταν ο λογαριασμών των 

αξιωματούχων που διαχειρίζονταν τη δημόσια 

περιουσία και γενικότερα τη διαχείριση των 

πόλεων και των ναών. 

Το πρώτο όμως επίσημο όργανο με αντικείμε-

νο την Ελεγκτική εμφανίζεται στη Βενετία το 

1581 και ονομάζεται «Ένωση Επαγγελματιών 

Ελεγκτών».

Ο όρος auditor (ελεγκτής) αναπτύχθηκε στη 

Μεγάλη Βρετανία, καθώς με τον νόμο του 

1862 αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαίο οι πλη-

ροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών να είναι αξιόπι-

στες και ορθά απεικονιζόμενες. Έτσι, η Αγγλία 

γίνεται η πατρίδα των ορκωτών λογιστών και 

του ελέγχου και μέχρι σήμερα διαθέτει τις πιο 

αναγνωρισμένες και επιτυχημένες πιστοποιή-

σεις για ορκωτούς λογιστές.

Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος που επήλθε 

στις αρχές του 20ού αιώνα είχε ως άμεσο απο-

τέλεσμα την αύξηση της μαζικής παραγωγής, 

τη μεγέθυνση των οικονομικών μονάδων και 

άλλες σημαντικές αλλαγές, όπως ο διαχωρι-

σμός της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση. Οι εξε-

λίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια να αλλάξει ο 

προσανατολισμός του ελέγχου, αλλά και την 

ανάπτυξη νέων αρχών, όπως αυτής του δεδου-

λευμένου.

Η εξέλιξη του θεσμού στην 

Ελλάδα

Η ιστορία του θεσμού του ελέγχου στην 

Ελλάδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον θεσμό 

των ανώνυμων εταιρειών, καθώς η αδυναμία 

διαχείρισης των ΑΕ στις αρχές του 20ού αιώνα 

κατέστησε την κρατική παρέμβαση στη Λογι-

στική και στην Ελεγκτική επιτακτική ανάγκη. Η 

πρώτη νομοθετική παρέμβαση ήταν αυτή του 

Ν. 1348/1918, ο οποίος ουσιαστικά οδήγησε 

όλες τις ανώνυμες εταιρείες υπό στενή κρατική 

παρακολούθηση. 

Ο νόμος όμως ο οποίος εισήγαγε τις διατάξεις 

για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσε-

ων, τη διανομή κερδών και κυρίως τον ορισμό 

των εξωτερικών ελεγκτών είναι ο νόμος περί 

ανωνύμων εταιρειών, ο N. 2190/1920. Ο συ-

γκεκριμένος νόμος συμπεριέλαβε όλες τις 

βασικές διατάξεις του νόμου 1348/1918 και 

ρύθμισε επιπλέον μια σειρά θεμάτων, όπως 

η σύσταση μιας ΑΕ, η γενική συνέλευση των 

μετόχων, η διοίκησή της, η σύνθεση του διοι-

κητικού της συμβουλίου κ.λπ.

Το άρθρο 36 του νόμου όρισε ότι ο ισολογισμός 

κάθε ανώνυμης εταιρείας πρέπει να ελέγχεται 

από τουλάχιστον δύο ελεγκτές, διοριζόμενους 

από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, 

ενώ το άρθρο 37 έδωσε στους ελεγκτές το δι-

καίωμα πρόσβασης στα βιβλία των εταιρειών 

και απαίτησε την κατάρτιση έκθεσης ελέγχου 

στην ετήσια γενική συνέλευση. 

Οι αδυναμίες του νόμου σχετικά με τον σαφή 

καθορισμό των προσόντων των ελεγκτών 

και ο έντονα οικογενειακός χαρακτήρας των 

εταιρειών είχαν ως αποτέλεσμα να μη διενερ-

γούνται ουσιαστικοί έλεγχοι. Η κατάσταση αυτή 

οδήγησε σε νέα κρατική παρέμβαση, με τον 

νόμο 5076/1931 επί Βενιζέλου πρωθυπουρ-

γού. Ο νόμος αυτός προέβλεπε τη δημιουργία 

του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, οι ελεγκτές 

του οποίου θα απολάμβαναν δημόσιο κύρος 

και όλη η λειτουργία του θεσμού θα τελούσε 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οι-

κονομίας. Η γερμανική κατοχή και ο εμφύλιος 

πόλεμος που ακολούθησαν καθυστέρησαν τη 

διαδικασία ίδρυσης.

Η τελική απόφαση ελήφθη στις 21 Απριλίου 

1955, με την οποία ψηφίστηκε στη Βουλή το 

Νομοθετικό Διάταγμα 3329/1955, με το οποίο 

γεννήθηκε το ελεγκτικό επάγγελμα στην 

Ελλάδα. Στο τέλος του έτους 1956, έγινε η 

επιλογή των πρώτων 10 ορκωτών λογιστών, 

9 βοηθών ορκωτών λογιστών και 9 δόκιμων.

Η μετάβαση από το ΣΟΛ στο 

ΣΟΕΛ

Ο ιδρυτικός νόμος του ΣΟΛ προέβλεπε τη 

σταδιακή μετατροπή του ΣΟΛ σε έναν αυ-

τοδιοικούμενο οργανισμό, με τη συμμετοχή 

περισσότερων ορκωτών λογιστών στο Επο-

πτικό Συμβούλιο (ΕΣ). Επίσης, με τον νόμο 

4107/1960 προβλέφθηκε σαφώς η προοπτι-

κή απελευθέρωσης του επαγγέλματος με την 

παροχή της δυνατότητας δημιουργίας ανεξάρ-

τητων γραφείων ορκωτών λογιστών. 

Η οριστική όμως απελευθέρωση του ελεγκτι-

κού επαγγέλματος θα έρθει τη δεκαετία του 

1990 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 

1991, όταν ψηφίστηκε ο νόμος 1969/1991, ο 

οποίος προέβλεπε την κατάργηση του ΣΟΛ και 

την ίδρυση της επαγγελματικής οργάνωσης, 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(ΣΟΕΛ). 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των αλλαγών που 

Ο όρος auditor (ελεγκτής) 

αναπτύχθηκε στη Μεγάλη 

Βρετανία, καθώς με τον νόμο 

του 1862 αναγνωρίζεται ότι 

είναι αναγκαίο οι πληροφορίες 

που περιέχονται στις οικονομι-

κές καταστάσεις των εταιρειών 

να είναι αξιόπιστες και ορθά 

απεικονιζόμενες.

θέμα
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Η πανδημία του Covid-19 καταπο-

ντίζει και τα διαφημιστικά έσοδα 

ανά τον κόσμο, με τις επιχειρή-

σεις όλων των κλάδων να ματαιώνουν 

την προβολή τους μέσω διαφήμισης, ενώ, 

στο πλαίσιο των νέων συνθηκών, παρατηρούμε 

ότι ακόμη και οι διαφημίσεις καταναλωτικών 

ειδών περιλαμβάνουν μηνύματα κοινωνικής 

ευθύνης. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου 

Κέντρου Διαφημιστικών Ερευνών (WARC), η 

παγκόσμια διαφημιστική αγορά θα συρρικνωθεί 

φέτος κατά 8,1% ή σχεδόν κατά 50 δισ. δολ., με 

το σύνολο των διαφημιστικών δαπανών παγκο-

σμίως στα 563 δισ. δολ., έναντι προηγούμενης 

πρόβλεψης για 612,6 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται να 

υποστούν παραδοσιακά διαφημιστικά 

μέσα, με τις δαπάνες τηλεοπτικής διαφήμισης 

να μειώνονται κατά 13,8% και τις καταχωρίσεις 

σε εφημερίδες κατά 19,5%. Οι διαφημίσεις σε 

κινηματογράφους αναμένεται να μειωθούν 

κατά 31,6%. 
Σημαντική προβλέπεται να είναι και η επιβρά-

δυνση των διαφημιστικών δαπανών στα social 

media, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 

αύξηση με ρυθμούς 9,8%, παρότι αρχικά ανα-

μενόταν να αυξηθούν κατά 20% φέτος.

Ανά κλάδους, τα κονδύλια διαφήμισης από 

εταιρείες μεταφορών και τουρισμού κα-

ταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση, ενώ 

ακολουθούν οι εταιρείες του κλάδου ψυχα-

γωγίας. Ακόμη και στον τομέα τροφίμων –που 

απολαμβάνει αύξηση του τζίρου και των online 

αγορών– οι διαφημιστικές δαπάνες προβλέ-

πεται να υποχωρήσουν κατά 7,7%, με τη μι-

κρότερη μείωση στις διαφημιστικές δαπάνες 

των φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών 

φροντίδας υγείας. 

Ανά περιοχή, η μεγαλύτερη πτώση διαφημιστι-

κών δαπανών αναμένεται στη Λατινική Αμερική 

(-20,7%), ενώ ακολουθούν η Αφρική και η 

Μέση Ανατολή. Ο μικρότερος αντίκτυπος προ-

βλέπεται για τη Β. Αμερική (-3,7%), ενώ στην 

Ευρώπη οι διαφημιστικές δαπάνες αναμένεται 

ότι φέτος θα υποστούν μείωση κατά 12,2%.

Το πλήγμα για τη διαφημιστική 

δαπάνη και ο νέος ρόλος

των brands
Η διαφημιστική δαπάνη στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο 

πλήγμα αναμένεται 

να υποστούν παραδο-

σιακά διαφημιστικά 

μέσα.

«Πρωταθλήτριες» οι

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

και η συμβολή στην αύξηση αυτή των ad hoc 

κονδυλίων προεκλογικών καμπανιών 

την περσινή χρονιά, που ανήλθαν συνολικά σε 

2,35 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, καλό είναι να σημειωθεί ότι το Video 

αθροίζει στο μερίδιό του 7,2% (4.677.473 

ευρώ) και έχει συμβάλει σημαντικά στη συνολι-

κή αύξηση σε σχέση με το 2018, κατά το οποίο 

η σχετική επένδυση ανήλθε σε 3.236.691 ευρώ 

(5,2%). 

Τα 64,6 εκατ. ευρώ που περιήλθαν στα ταμεία 

των ψηφιακών μέσων διοχετεύθηκαν από 21 

επιμέρους κατηγορίες διαφημιζομένων, 

με προεξάρχουσα αυτήν των Χρηματοοικονο-

μικών Υπηρεσιών, που δαπάνησαν 9,8 εκατ. 

ευρώ (15,18%) για τη διαδικτυακή προβολή 

τους. 
Ακολουθεί στη 2η θέση το Λιανεμπόριο με 

9,031 εκατ. ευρώ (13,98%), το οποίο αναρρι-

χάται από την 3η θέση, στην οποία βρισκόταν το 

2018. Τα ΜΜΕ και η Διασκέδαση επενδύουν 

6,4 εκατ. ευρώ (9,98%), οι Τηλεπικοινωνί-

ες 5,33 εκατ. ευρώ (8,26%), ενώ την πρώτη 

πεντάδα συμπληρώνει η κατηγορία των FMCG/

Προϊόντων Περιποίησης και ΜΗΣΥΦΑ με 4 

εκατ. ευρώ (6,20%). 

Έπονται στην 6η θέση η κατηγορία FMCG/

Τρόφιμα με 3,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο 5,50%, 

στην 7η τα Αυτοκίνητα-Μοτοσικλέτες με 

3,54 εκατ. ευρώ (5,49%), στην 8η τα Προϊό-

ντα Τεχνολογίας, Software/Ηλεκτρονικά 

Η πανδημία ήρθε να ανατρέψει και 

στη χώρα μας τη βελτίωση που κα-

τέγραψε η διαφημιστική δαπάνη 

κατά την περσινή χρονιά

Ειδικότερα, ενδείξεις βελτίωσης και ανάσχεσης 

της αρνητικής μεταβολής του προηγούμενου 

έτους αποτυπώνει το 2019 η Display διαφή-

μιση στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση 

της τάξεως του 4% έναντι του 2018, όταν η 

δαπάνη είχε αρνητικό πρόσημο (-3%) σε σχέση 

με το 2017. 
Σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, η Display 

δαπάνη επιστρέφει το 2019 στις επιδόσεις του 

2017, καθώς διαμορφώνεται στα 64,6 εκατ. 

ευρώ, έναντι 62,1 εκατ. ευρώ το 2018.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ετήσιο 

report Adex Hellas 2019, που εκδίδει ο IAB 

Hellas βάσει των στοιχείων που συλλέγει 

από τα μέλη του (ψηφιακούς εκδότες, media 

agencies και διαφημιστικά δίκτυα), η αυξητική 

αυτή τάση είναι ενθαρρυντική, δεδομένου του 

ότι η έρευνα αποτυπώνει τα διαφημιστικά έσοδα 

από 14 επιμέρους εκδότες (publishers) και 

δίκτυα (network), έναντι 16 μελών για την 

αντίστοιχη μελέτη του 2018. 

Πιο αναλυτικά, οι εκδότες και τα δίκτυα που 

παρείχαν στοιχεία στην έρευνα διαχειρίζονταν 

82 επιμέρους sites το 2019, έναντι 107 sites 

το 2018 και 125 το 2017. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκρι-

μένο report δεν εμπεριέχει τη διαφημιστική 

δαπάνη σε Programmatic, Google και 

social media, η οποία, αθροιζόμενη με το 

Display, παρέχει μια πιο πλήρη εικόνα της 

ψηφιακής επένδυσης στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

Αναλώσιμα με 2,8 εκατ. ευρώ (4,35%), στην 

9η η Πολιτική Διαφήμιση με 2,35 εκατ. ευρώ 

(3,65%) και στη 10η τα Αλκοολούχα Ποτά με 

2,3 εκατ. ευρώ (3,65%). 

Στη δεύτερη δεκάδα και στην 11η θέση τοπο-

θετούνται τα Ταξίδια και ο Τουρισμός με 2,1 

εκατ. ευρώ (3,28%), στη 12η τα Βοηθητικά 

Προγράμματα με 1,7 εκατ. ευρώ (2,71%), στη 

13η τα Μη αλκοολούχα Ποτά με 1,6 εκατ. 

ευρώ (2,48%), στη 14η θέση η Εκπαίδευση 

με 1,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο 2,31%, στη 15η 

η Βιομηχανία και οι Κατασκευές με 922.228 

ευρώ (1,43%), στη 16η το Business Service 

με 836.000 ευρώ (1,29%), στη 17η τα Καθα-

ριστικά με 568.134 ευρώ (0,88%), στη 18η οι 

Λευκές Συσκευές με 559.752 ευρώ (0,87%), 

στη 19η τα Έπιπλα και Είδη Διακόσμησης 

με 491.765 ευρώ (0,76%), στην 20ή το Real 

Estate με 244.900 ευρώ (0,38%) και στην 21η 

η Αγορά Εργασίας με 85.200 ευρώ (0,13%). 

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων 
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Ιούλιος/
Αύγουστος
(τ. 453)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης / Τιμώμενη Χώρα
 Έρευνα Τεχνολογία  Καινοτομία
 Το Λιανεμπόριο στη νέα εποχή
 Πράσινη Ενέργεια: Τα οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία
 Ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ελλάδα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός Hellenic Innovation Forum

Σεπτέμβριος/
Οκτώβριος
(τ. 454)

ΕΝΘΕΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 Φυσικό Αέριο  Πετρελαιοειδή
 Consulting: H σύγχρονη «βιομηχανία» επιχειρηματικών συμβούλων
 Τουρισμός: Σε τροχιά ανάκαμψης
 Συγκοινωνίες, Υποδομές, Logistics
 Τηλεπικοινωνίες: Οι εφαρμογές του 5G

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός Space Technology Forum
 Απολογισμός Greek Corporate Governance
 Απολογισμός Food & Beverages Awards

Νοέμβριος/
Δεκέμβριος
(τ. 455)

ΕΝΘΕΤΟ

GREEK HOSPITALITY GUIDE

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 Νικητές Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
 Αφιέρωμα ΕΚΕ  ESG
 Επενδύσεις που ξεχωρίζουν 

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον
 Πράσινα Καύσιμα  Μείωση ρύπων και αποτυπώματος άνθρακα
 Artificial Intelligence (A.I.) και Διαχείριση Δεδομένων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός Greek Investment Forum & Awards
 Απολογισμός Cyber Insurance
 Απολογισμός Coffee Business Awards

Αφιερώματα
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Μετά από μια δεκαετία κρίσης, κατά 

την οποία στο δημόσιο σύστημα 

ασφάλισης αυξήθηκαν τα προβλή-

ματα για την επάρκεια και τη βιωσιμότητά του, 

είναι φανερό ότι οι ασφαλιστικές ανάγκες των 

πολιτών έχουν μεγαλώσει. Η ασφαλιστική 

αγορά, συνεπώς, βρίσκεται μπροστά σε νέες 

προκλήσεις. Είναι έτοιμες οι ασφαλιστικές 

εταιρείες να απαντήσουν σε αυτές τις προ-

κλήσεις;

Πρώτα απ’ όλα, οφείλουμε να κάνουμε μια σωστή 

αποτίμηση των συνεπειών της κρίσης στην ίδια την 

αγορά μας, που παρέμεινε στάσιμη, χάνοντας όγκο 

παραγωγής κατ’ αναλογία του μειούμενου ΑΕΠ όλα 

Ο Γιάννης Καντώρος διευθύνει έναν μεγάλο Οργανισμό που στην Ελλάδα είναι συνώνυ-

μος με την ασφάλιση. Έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο των ασφαλίσεων, 

έχει περάσει όλους τους κρίσιμους σταθμούς και σήμερα διαθέτει μια ολοκληρωμένη 

και συγκροτημένη άποψη για τις εξελίξεις στον χώρο. 

Η τεχνολογία και οι νέες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα δημιουργούν ήδη ένα νέο 

σκηνικό όχι μόνο για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού χώρου, αλλά και, κυρίως, 

για τους πολίτες, που έχουν νέες, υψηλότερες απαιτήσεις. 

Η εξατομίκευση του ασφαλιστικού προϊόντος ώστε να καλύπτει καθολικά τις συγκε-

κριμένες ανάγκες του ασφαλισμένου πολίτη είναι μια πρόκληση στην οποία ο Γιάννης 

Καντώρος και η Interamerican είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν δυναμικά. 

Μια συζήτηση με τον Γιάννη Καντώρο στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ είναι πάντα μια ευκαιρία 

για δημιουργικό προβληματισμό…

αυτά τα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως δεν δείξαμε καλά 

αντανακλαστικά. 

Δεν θα μπορέσουμε οι ασφαλιστικές εταιρείες να 

μετατρέψουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες αν δεν 

διαβάσουμε το σύγχρονο περιβάλλον, δεν κατανοή-

σουμε τις μεταβολές που συντελούνται και δεν λει-

τουργήσουμε αποφασιστικά για την προσαρμογή μας. 

Πιστεύω πως η ετοιμότητα της ασφαλιστικής αγοράς 

για την ανταπόκρισή της στις προκλήσεις, στο παρόν 

και το μέλλον, θα κριθεί από τη δυνατότητα να δώσει 

λύσεις στους κρίσιμους τομείς ασφάλισης, που είναι 

η Υγεία, οι Συντάξεις και οι Καταστροφικοί Κίνδυνοι, 

αλλά είναι προφανές ότι αυτό θα γίνει, πλέον, με 

νέους όρους. Το σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι από 

τη μακροχρόνια κρίση η ασφαλιστική αγορά βγαίνει 

ωριμότερη, με συνείδηση των απαιτήσεων για τον 

ρόλο που θα κληθεί να επιτελέσει.

Τι έχει γίνει, λοιπόν, μέσα σ’ αυτό το διά-

στημα;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν κάνει σημαντικά 

βήματα στη διακυβέρνηση, στην αξιολόγηση των 

κινδύνων και τη διαχείριση των κεφαλαίων και, 

βέβαια, προσέχουν και έχουν βελτιώσει τη φερεγ-

γυότητά τους. Το πλαίσιο του Solvency II συνέ-

βαλε ώστε να ενισχυθεί κατά πολύ η αξιοπιστία 

των ασφαλιστικών εταιρειών και να δημιουργηθεί 

μια στερεά βάση εμπιστοσύνης στη σχέση τους με 

τους πελάτες. 

Έχουμε, σήμερα, μια σειρά κανονιστικών διατάξε-

ων για την προστασία των ασφαλισμένων, όπως 

η PRIIPS, η GDPR για τα προσωπικά δεδομένα και 

η IDD, που επεκτείνεται και με την εποπτεία των 

διαμεσολαβητών από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

δίνοντας τον τόνο της σοβαρότητας της ασφαλι-

στικής αγοράς. Αυτό το γεγονός οφείλουμε να 

το κάνουμε συνείδηση του καταναλωτή, για την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης του, και νομίζω πως 

δεν το τονίζουμε όσο πρέπει.

Η ελληνική πραγματικότητα, σήμερα, 

ευνοεί μια «άνοιξη» για την ιδιωτική 

ασφάλιση;

Στο νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής για την 

Γιάννης Καντώρος

Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican

Oι ασφαλιστικές εταιρείες 

είναι, πλέον, μέρος της

καθημερινότητας του πολίτη

Από τη μακροχρόνια κρίση η ασφα-

λιστική αγορά βγαίνει ωριμότερη, με 

συνείδηση των απαιτήσεων για τον 

ρόλο που θα κληθεί να επιτελέσει.

Στον Χρήστο Ν. Κώνστα

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, που συν-

δέεται με την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και 

την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

της χώρας, η αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις 

αποτελεί «κλειδί» και για την πορεία της ιδιωτι-

κής ασφάλισης. 

Ποια είναι η ασφαλιστική πραγματικότητα; Πε-

ρικοπές στις συντάξεις και στις παροχές υγείας, 

πολύ μικρό μέγεθος των κεφαλαιοποιητικών 

πυλώνων στο συνταξιοδοτικό σύστημα –μόλις 

4% ιδιωτική και 1% επαγγελματική–, ενώ στην 

Υγεία η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει το 3,9%, και 

το 34,3% αφορά σε πληρωμές “out of pocket”. 

Μέσω των μεταρρυθμίσεων, οι ασφαλιστικές 

εταιρείες μπορούν να μπουν στην εξίσωση ενός 

σχεδιασμού για την ελληνική οικονομία και τη 

βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η συμπληρω-

ματικότητα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο 

συνταξιοδοτικό σκέλος, με έμφαση στην κεφα-

λαιοποίηση του δεύτερου πυλώνα, που πρέπει 

να πάρει χαρακτήρα υποχρεωτικότητας, οι συ-

μπράξεις στην Υγεία και η φορολογική ενθάρ-

ρυνση της ασφάλισης παραμένουν ζητούμενα 

εδώ και χρόνια. 

Με αυτό τον τρόπο μόνο θα αυξηθεί το συνολικό 

μέγεθος της αγοράς μας και δεν θα έχουμε μια 

απλή αναδιανομή της ίδιας «πίτας». Η απόστασή 

μας είναι πολύ μεγάλη από τον μέσο όρο της ΕΕ, 

με το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο στην Ελλάδα 

να είναι στα 368 ευρώ όταν στην ΕΕ ανέρχεται 

στα 2.030 ευρώ, όπως φαίνεται στα στοιχεία της 

Eurostat (2017).

Είναι εύκολο όμως, με τα σημερινά οικονο-

μικά δεδομένα, για τους πολίτες να αγορά-

σουν ιδιωτική ασφάλιση;

Η αγοραστική δυνατότητα προκύπτει συνδυαστι-

κά. Προφανώς, μέσω του ελέγχου του κόστους 

θα πρέπει να πάμε σε φθηνότερη ασφάλιση, άρα 

και πιο ευέλικτη. Όμως, από την άλλη πλευρά, 

χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεσαία τάξη, που να 

ευημερεί, έχοντας καθοριστική σημασία για μια 

επιτυχημένη οικονομία και για μια συνεκτική 

κοινωνία, συντηρώντας την κατανάλωση και 

οδηγώντας μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην 

Εκπαίδευση, την Υγεία και τη Στέγαση. 

Δεν το λέω εγώ, το λέει ο ΟΟΣΑ. Τι συμβαίνει στη 

χώρα μας; Η μεσαία τάξη έχει υποστεί τεράστια 

συμπίεση, τα εισοδήματά της είναι από τα χα-

μηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών του 

ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα είναι περισσότερο εκτε-

θειμένη στον κίνδυνο της φτώχειας. 

Χρειάζονται, λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις ώστε να 

βρεθούν οι συνδυασμοί που θα αυξήσουν την 

αγοραστική δυνατότητα. Η βούληση είναι δεδο-

μένη. Άλλωστε, η έρευνα που διενεργήσαμε με 

το Interamerican Research Center έδειξε ότι οκτώ 

στους δέκα Έλληνες θα προτιμούσαν ό,τι πληρώ-

νουν για εισφορές να το πληρώνουν για ιδιωτική 

ασφάλιση, ενώ στο ίδιο ποσοστό δεν είναι ικανο-

ποιημένοι από τον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.
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Τ ο 2019, δεδομένου και του γενικότερου οικονομικού κλίματος στην Ευρώπη, της 

ανασφάλειας που προκαλεί το Brexit, της ανόδου άλλων ανταγωνιστικών προορι-

σμών της Μεσογείου, αλλά και της Τουρκίας, φαίνεται ότι θα κριθεί στις κρατήσεις 

της τελευταίας στιγμής. Πλέον, βέβαια, τα νούμερα –λίγο πάνω, λίγο κάτω–, στα επίπεδα που έχουν φθάσει, δεν 

«αποτελούν αυτοσκοπό για τον τουρισμό», όπως δηλώνουν οι τουριστικοί φορείς. Το μεγάλο 

ζητούμενο εφεξής, όπως τουλάχιστον επισημαίνουν άπαντες οι φορείς του κλάδου, δεν είναι 

το κυνήγι του ρεκόρ, αλλά ένα σχέδιο με ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας και σωστή διαχεί-

ριση των προορισμών, με επενδύσεις και αλλαγή νοοτροπιών. 
«Ακριβώς αυτό το μοντέλο θα καθορίσει και το μελλοντικό πρόσημο του τομέα», τονίζεται 

χαρακτηριστικά, ενώ στα θετικά για τον κλάδο θα πρέπει να προσμετρηθούν οι συνεχιζόμε-

νες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε μονάδες υψηλών προδιαγραφών από 

εγχώριους και ξένους επενδυτές. Οι δύο μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί της Ευρώπης, ΤUI και Thomas Cook, οι οποίοι δι-

ακινούν τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στη Μεσόγειο, είναι από αυτούς που «ποντάρουν» 

επενδυτικά στην Ελλάδα με νέες ιδιόκτητες μονάδες, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τα 

σκαμπανεβάσματα της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς και να ανεβάσουν τα περιθώρια 

κέρδους της. 

Ταυτόχρονα, ξενοδοχειακοί κολοσσοί, από τη Marriott μέχρι την Accor και τη Four Seasons, 

«βλέπουν» επίσης «πεδίο δόξης λαμπρό» στην ελληνική αγορά, όπου τα περιθώρια για 

επώνυμες αλυσίδες είναι ακόμη σημαντικά. Με αυτό φαίνεται ότι συμφωνούν και οι νεοει-

σερχόμενοι της αγοράς, μεταξύ των οποίων οι Ισραηλινοί της Fattal και των Brown Hotels, 

της Αngsana, της υπερπολυτελούς One & Only κ.ά. Πάντως, το κομμάτι στο οποίο έχει μακρύ δρόμο να διανύσει η χώρα μας είναι εκείνο των 

συμπληρωματικών μορφών τουρισμού, που θα συμβάλουν και στην άμβλυνση της εποχι-

κότητας του ελληνικού τουρισμού. Περισσότερα βήματα φαίνεται ότι έχουν γίνει στον τομέα 

του συνεδριακού τουρισμού, στον οποίο Αθήνα και Θεσσαλονίκη σαφώς έχουν κάνει βήματα 

μπροστά, ωστόσο ο δρόμος είναι ανοιχτός και για άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός 

ευεξίας, ο ιαματικός και ο ιατρικός τουρισμός, ο αθλητικός κ.λπ. 
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Τουρισμός:
Σε αναζήτηση νέουμοντέλου ανάπτυξης

Εντυπωσιακές επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία

Με τα 33 και πλέον εκατομμύρια των αφίξεων –περιλαμβανομένης και της 
κρουαζιέρας– και με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ το 2018, η 
Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 13η θέση των κορυφαίων προορισμών στον 
κόσμο, με τον ελληνικό τουρισμό να έχει εισέλθει στη φάση της ωριμότητας.

της Στεφανίας Σούκηstefaniasouki@gmail.com
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Συγκεκριμένα, μέσα στο 2018 η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε συνολικά 90 συνέ-δρια ενώσεων και Οργανισμών, με τον αριθμό των συνέδρων να φθάνει περίπου τις 37.000, σύμφωνα με την επίσημη Έκθεση. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε 65 εκατ. ευρώ δυναμικά έσοδα για την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο ότι ένας σύνεδρος που επισκέπτεται την πόλη δαπανά, κατά μέσο όρο, 1.760 ευρώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτήν, βάσει των στατιστικών στοιχείων της ICCA. Εξίσου εν-θαρρυντικό είναι το αποτέλεσμα του αυξανόμε-νου αριθμού συνεδρίων κατά τους μήνες εκτός της τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος-Μάρτιος), όπως καταγράφηκε την τελευταία διετία. Η Θεσσαλονίκη για το 2018 ανέβηκε κι αυτή στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη της αγοράς συνεδρίων, καταγράφοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ως συνεδριακός προορισμός 29 συνέ-δρια, με 5.770 συνέδρους συνολικά. Οι σύνεδροι που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη το 2018 δαπάνησαν συνολικά 10,15 εκατ. δολ. Στην παγκόσμια κατά-ταξη σημειώνει άνοδο 10 θέσεων, καθώς ανεβαί-νει στη θέση 93 παγκοσμίως και 53 στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, όπως σχολι-άζει το Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού Θεσσα-λονίκης (Thessaloniki Convention Bureau-TCB), η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των τελευταίων 10 χρόνων. Η μέση δαπάνη κάθε συνέδρου στη Θεσσαλονίκη για το 2018 ανέρχεται συνολικά σε 1.823 δολ. ανά συνέδριο, νούμερο που επιβεβαιώνει τα πολλαπλάσια οφέλη του συνεδριακού τουρισμού. Αρκεί να αναφερθεί ότι η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη που κατέγραψε συνολικά η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2018 στον ελληνικό τουρισμό 

▶ Η πορεία της αγοράς φέτος
Όσον αφορά στην πορεία της τουριστικής κίνησης φέτος, μια σειρά αστάθμητων παραγόντων και ζητημάτων θα παίξουν ρόλο στην τελική διαμόρ-φωση των βασικών φετινών και μελλοντικών τουριστικών μεγεθών, όπως για παράδειγμα η γενικότερη επιβράδυνση της οικονομίας στην ευρωζώνη, αλλά και ο ευρύτερος ανταγωνισμός από χώρες που προσφέρουν παρόμοιο προϊόν με την Ελλάδα, αλλά σε καλύτερες τιμές. «Παράλ-ληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τομέας έχει ολοκληρώσει ήδη 6 χρονιές ανόδου. Άρα, ακόμα και με βάση τα στατιστικά των διεθνών κύκλων, μια ενδεχόμενη σταθεροποίηση, ή και ελαφρά καθοδική τάση, δεν θα αποτελούσε έκπληξη. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και ως “διόρ-θωση” στα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέ-σματα», επισημαίνουν οι τουριστικοί φορείς. Το κρίσιμο ζήτημα, από εδώ και στο εξής, είναι η στρατηγική της ωριμότητας, που θα εξασφαλίσει επιτυχημένη πορεία στο μέλλον. Σε μια εκλογι-κή χρονιά, όπως είναι το 2019, μετά την κάλπη, τα 10 σημεία προβληματισμού του κλάδου που στηρίζει την ελληνική οικονομία και την απα-σχόληση –αν ληφθεί υπόψη ότι στην αιχμή του απασχολεί περίπου το 17% του συνόλου των ερ-γαζομένων και πάνω από το 40% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με άμεση (μόνο) συνεισφο-ρά στο ΑΕΠ στο 11,7% για το 2018– σχετίζονται καταρχάς με τις ανάγκες των ίδιων των προορι-σμών για κατοίκους και επισκέπτες: Επάρκεια σε ενέργεια και νερό, διαχείριση απορριμμάτων και, συνολικά, καθαριότητα των δημόσιων χώρων, εκσυγχρονισμός των υποδομών στα λιμάνια, δια-χείριση κυκλοφοριακών ζητημάτων, εξασφάλιση ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, αστυνόμευση, επαρκείς υπηρεσίες υγείας και ειδικά για τον οδικό τουρι-σμό (που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι πλέον του εισερχόμενου τουρισμού), ενίσχυση των τοπικών οδικών δικτύων και συνοριακών σταθμών. 

Σε επίπεδο γενικότερου πλαισίου, σε πρώτο πλάνο παραμένουν, σταθερά, τα θέματα της φο-ρολογίας, με ξεκάθαρο και ανταγωνιστικό, έναντι των υπόλοιπων αγορών της Μεσογείου, πλαίσιο, αλλά και το χωροταξικό, για τις νέες επενδύσεις, δύο θέματα τα οποία έχει χαρακτηρίσει «αιχμή του δόρατος» και η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στη στρατηγική της στον τουριστικό τομέα.

▶ Το ανεκμετάλλευτο «εργαλείο» του συνεδριακού τουρισμού
Κι επειδή, συχνά, η συζήτηση στρέφεται γύρω από τις νέες μορφές τουρισμού, που θα αμβλύνουν την εποχικότητα και θα ανοίξουν νέους δρόμους για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ο συνεδριακός τουρισμός φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος –ειδικά στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα– έναντι άλλων μορφών, όπως ο αθλητικός, ο ιατρικός, ο πολι-τιστικός, ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο τουρισμός ευεξίας κ.ά. Ωστόσο, και στην περί-πτωση αυτή, η ανάπτυξη του τομέα υπολείπεται της δυνητικής.

Η τελευταία έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος περιλαμβάνει επεξεργασμένα στοι-χεία για τον συνεδριακό τουρισμό στη χώρα μας, σύμφωνα με τα οποία, στην Ελλάδα, το 2017, η μέση ημερήσια δαπάνη ανά συνεδριακό επισκέ-πτη ήταν πενταπλάσια και πλέον του αντίστοιχου μεγέθους για τον τουρίστα αναψυχής, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι του συνεδριακού επισκέπτη ήταν σχεδόν δυόμισι φορές μεγαλύτερη αυτής του τουρίστα αναψυχής. Το 2017 η Ελλάδα φι-λοξένησε 50.082 συνέδρους, οι οποίοι ξόδεψαν 73,5 εκατ. ευρώ και διέμειναν, κατά μέσο όρο, 3,7 ημέρες. 
«Αν η Αθήνα είχε το μεγάλο συνεδριακό κέντρο που προβλεπόταν μεταολυμπιακά, η θέση της σήμερα στον διεθνή χάρτη των συνεδρίων θα ήταν πολύ ψηλότερα», σχολιάζουν οι τουριστι-κοί φορείς της χώρας, οι οποίοι βλέπουν μιαν ανεκμετάλλευτη πηγή εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος αντιμετωπίζει, διαχρονικά, το μεγάλο πρόβλημα της εποχικότητας. «Το 60% του τουριστικού τζίρου της Ελλάδας πραγματοποιείται σε 90 μέρες κι, επιπλέον, από τις 13 περιφέρειες της χώρας, το 85% του του-ριστικού τζίρου πραγματοποιείται στις 5. Άρα, ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ένα “εργαλείο” που μπορεί να δώσει λύσεις τόσο ως προς την άμβλυνση της εποχικότητας όσο και ως προς τη γεωγραφική διάχυση των εσόδων του τουρι-σμού» δηλώνει ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλι-κός. Ο τελευταίος, στη φάση που βρίσκεται τώρα ο ελληνικός τουρισμός, ζητεί ένα ολοκληρωμένο, στρατηγικό σχέδιο για τον κλάδο με ορίζοντα, τουλάχιστον, πενταετίας. 

Την έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην 

Ελλάδα, ώστε να είναι η χώρα σε θέση να διεκ-δικήσει συνέδρια μεγάλου μεγέθους –τα οποία παρεμπιπτόντως φιλοξενούν όλες οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα–, εντοπίζει και η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελ-ματιών Οργανωτών Συνεδρίων-HAPCO, κ. Ειρήνη Τόλη, τονίζοντας: «Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προχωρήσουμε με καινούργια τεχνολογία, να έχουμε την αρωγή του κράτους και των φορέων και, εν κατακλείδι, να κατανοήσουν οι κρατικοί φορείς τη σημασία των συνεδρίων για την Ελλάδα». 
Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι τουριστικοί φορείς, τουλάχιστον υπάρχει το Μέγαρο Μουσι-κής Αθηνών, το μοναδικό συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα, μεσαίου μεγέθους, που συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στη φιλοξενία διεθνών και ελληνικών συνεδρίων (με μέγιστο αριθμών συνέδρων 2.500-3.500 άτομα). Στα θετικά σημεία για τις προοπτικές του κλάδου στην Αθήνα προσμετράται το γεγονός ότι ο δια-γωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη για το πρώτο Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό περιλαμβάνει και τη δημιουργία του πρώτου μεγάλου συνεδριακού κέντρου της ελληνικής πρωτεύουσας, για πρώτη φορά μετά τις εξαγγελίες των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν προορίζονταν για τον ίδιο σκοπό οι εγκαταστάσεις του Ταε Κβο Ντο. 

Όπως προβλέπεται, στο Ελληνικό θα λειτουργή-σει συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας 12.000 τ.μ., ενώ στις ελάχιστες απαι-τήσεις και τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000 τ.μ. 

▶ Πιο ψηλά στα συνέδρια Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Παρά την έλλειψη ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου, η δυναμική των τελευταίων ετών των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας στον τουρισμό και η βελτίωση της ποιότητας των ξενοδοχειακών υποδομών έχουν ανεβάσει πιο ψηλά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στις διεθνείς λίστες διοργάνωσης συνεδρίων. Συνολικά το 2018, η Ελλάδα, με βάση τα στοι-χεία της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων και Συνα-ντήσεων International Congress & Convention Association-ICCA, βρίσκεται στην 25η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της αγοράς συνεδρίων, από την 31η το 2017, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Γερμανία και την Ισπανία να ηγού-νται της λίστας. Τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη καταλαμβάνουν η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη 14η θέση.

Η Αθήνα ανέβηκε δύο σκαλοπάτια πιο ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη προορισμών για συνέδρια ενώσεων και Οργανισμών για το 2018 και κατα-τάσσεται πλέον στη 16η θέση, από τη 18η, στην οποία βρισκόταν το 2017, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ICCA). Όπως μάλιστα επισημαί-νουν οι επιτελείς του This is Athens-Convention and Visitors Bureau (Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων), κατάφερε να καταγράψει αύξηση ύψους 11% στον αριθμό των συνεδρίων που φιλοξενήθηκαν στην πόλη μέσα στο 2018, την ίδια ώρα που 20 από τις κορυφαίες πόλεις στην αγορά της διοργάνωσης συνεδρίων παρουσίασαν πτωτικά ποσοστά, συγκριτικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έκθεσης.

Το μεγάλο ζητούμενο 

δεν είναι το κυνήγι του 

ρεκόρ, αλλά ένα σχέδιο 

με ορίζοντα τουλάχι-

στον πενταετίας.

Ο συνεδριακός τουρισμός φαίνεται ότι 

κερδίζει έδαφος, ειδικά στα δύο μεγάλα 

αστικά κέντρα.
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Στις σελίδες αυτές θα βρείτε τους τίτλους ειδήσεων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα στο  portal

▶▶▶ Η Λάμψα επενδύει περισ-σότερα από 22 εκατ. ευρώ για το King’s Palace στο ΣύνταγμαΕίναι μία από τις πολυαναμενόμενες ξενο-δοχειακές αφίξεις στην περιοχή του Συντάγ-ματος, που αναμένεται να δώσει μεγαλύτε-ρο «αέρα» πολυτέλειας στην «καρδιά» της ελληνικής πρωτεύουσας. Ο λόγος για το νέο 5 αστέρων King’s Palace του ομίλου Λάμψα, για το οποίο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτήν τη στιγμή οι εργασίες κατασκευής, με στόχο η νέα μονάδα να λειτουργήσει τον Απρίλιο του 2020 για την επόμενη θερινή σεζόν. 
Οι δυσκολίες για την ανακατασκευή του κτηρίου επί της οδού Κριεζώτου σε συνδυ-ασμό και με τις αυξημένες απαιτήσεις-προ-διαγραφές για τη μετατροπή του σε μονάδα 5 αστέρων έχουν ανεβάσει τον προϋπολο-γισμό σε επίπεδα άνω των 22 εκατ. ευρώ, έναντι του ποσού των 17-18 εκατ. ευρώ που υπολογιζόταν αρχικά. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Αλληλοβο-ηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργα-

ζομένων της ΑΤΕ και είχε μεν αρχικά χρήση ξενοδοχείου, ωστόσο στη συνέχεια φιλοξέ-νησε τα γραφεία της Αγροτικής Τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι για το King’s Palace ο όμιλος Λάμψα έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο της Accor προκειμένου η νέα μονάδα να λειτουργήσει υπό το brand ΜGallery.

▶▶▶ Ξεκίνησε το πιλοτικό 5G δίκτυο της Wind στην ΚαλαμάταΤο πρώτο πιλοτικό δίκτυο 5G της Wind στην Καλαμάτα ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουρ-γία του, με τους πολίτες και τους επισκέ-πτες της πόλης να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων της 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας. Το πιλοτικό δίκτυο της Wind καλύπτει την κεντρική πλατεία της πόλης και σημεία ενδι-αφέροντος όπως το Δημαρχείο, το Πνευματι-κό Κέντρο, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας κ.ά. Με 5G καλύπτεται πιλοτικά και το ξενο-δοχείο Filoxenia του ομίλου Grecotel στην παραλία της πόλης, εγκαινιάζοντας μια 

εντελώς νέα εμπειρία επικοινωνίας για τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.
▶▶▶ Νέο κατάστημα Starbucks στην πλατεία Συντάγματος, εντός του PublicΜε το άνοιγμα του καταστήματος αυτού, η οικογένεια των Starbucks, που δραστηρι-οποιείται στην Ελλάδα από το 2002, μεγα-λώνει, αποκτώντας ολοένα και περισσότερα καταστήματα σε κεντρικά σημεία αστικών πόλεων και δημοφιλείς τουριστικούς προ-ορισμούς της χώρας. Στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης, τα Starbucks, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 1 & πλατεία Συντάγματος, υποδέχονται αυτό το καλοκαίρι τους λάτρεις του καφέ και υπόσχονται να μοιραστούν μαζί τους το πάθος, την αγάπη, τη δεξιοτεχνία αλλά και την τεχνογνωσία τους γύρω από τον καφέ, προσφέροντας σε όλους τους πελάτες μο-ναδικές στιγμές απόλαυσης μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία καφέ. Το νέο κατάστημα Starbucks είναι μόλις 109 τ.μ. (ισόγειο και εξωτερικό καθιστικό) και αποτελεί ένα μικρό «διαμάντι» στην καρδιά της πόλης, καθώς έχει διακοσμηθεί με απόλυτο σεβασμό στο ιστορικό κτήριο της πλατείας Συντάγματος.

▶▶▶ Η Nürnberg Messe απορ-ροφά τη Forum ΑΕΟλοκληρώθηκε και επισήμως χθες η στρατηγική συμφωνία μεταξύ του εκθε-σιακού οργανισμού Nürnberg Messe και της Forum AE, της μεγαλύτερης εταιρείας διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα. Η εξαγορά της Forum ΑΕ από έναν από τους μεγαλύτερους εκθεσιακούς οργα-νισμούς της Γερμανίας αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της κραταιάς γερμανικής οικονομίας στο υγιές ελληνικό επιχειρείν, καθώς και στην τεράστια δυναμική του εκθεσιακού κλάδου της χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Forum AE, με την ένταξή της στο δίκτυο του Nürnberg Messe Group, αποτελεί τη μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία του γερμανικού κολοσσού σε πα-γκόσμιο επίπεδο. 

▶▶▶ Barilla Hellas: Επενδύ-σεις 4 εκατ. το 2019-Έτοιμα τα σχέδια για επέκταση του εργοστασίουΝέες επενδύσεις, ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ, θα υλοποιήσει η Barilla Hellas το 2019, για την κατασκευή νέας γραμμής καινοτόμου συστήματος συσκευασίας. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της εταιρείας έχει στα συρτάρια της έτοιμο σχέδιο για την επέκταση –με διπλασιασμό της παραγω-γής– του εργοστασίου στον Βόλο, μόλις η αύξηση της ζήτησης το επιβάλει. Εντός του 2018, ολοκληρώθηκε τετραε-τές επενδυτικό πλάνο (2015-2018), συ-νολικής δαπάνης 8,4 εκατ. ευρώ, για την τεχνολογική αναβάθμιση του εργοστασίου στη Θήβα, την παραγωγή νέων προϊόντων και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγκατάστασης, που κα-τέγραψε μείωση της τάξης του 3,8% όσον αφορά στις εκπομπές CO2 και μείωση της τάξης του 5% στην κατανάλωση νερού. Αντίστοιχα, ως συνέπεια του επενδυτικού προγράμματος, το 2018, ο μύλος στον Βόλο έγινε ο πρώτος μύλος στην Ελλάδα με πιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας, που αναμένεται να αποδώσει εξοικονόμηση άνω των 1.000 ΜWh τον χρόνο.
▶▶▶ Fraport: Σε δύο χρόνια έτοιμα τα 14 περιφερειακά αερο-δρόμια της Ελλάδας«Σε δύο καλοκαίρια θα είναι έτοιμα και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα», σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Fraport Greece, Αλεξάντερ Τσίνελ. «Νέοι χώροι check-in, νέα εστια-τόρια, καινούργια εμπορικά καταστήματα, νέα τέρμιναλ», είπε στη Welt αναφερόμε-νος στο τι αλλάζει στα αεροδρόμια. Σταδιακά, φέτος, ολοκληρώνονται τα έργα αναβάθμισης και επέκτασης στα αε-ροδρόμια της Σάμου, της Μυτιλήνης, της Ρόδου, της Σκιάθου, του Ακτίου και της Κεφαλονιάς. Το πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών θα ολοκληρωθεί το 2021 με την παράδοση των νέων αεροδρομίων σε Κω, Σαντο-

ρίνη, Μύκονο, Κέρκυρα, όπως και του «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
▶▶▶ Πρώτη η Ελλάδα για τους Βαλκάνιους τουρίστεςΗ Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Βαλκάνιων τουριστών, και δη των επισκεπτών από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Μάλιστα, αυτός είναι κι ένας από τους λόγους για τους οποίους παραμένει χαμηλά η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη στη χώρα μας, δεδομένου του ότι οι Βαλκάνιοι του-ρίστες, λόγω εισοδήματος, ξοδεύουν και λιγότερα.

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστι-τούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-κών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), τον μεγαλύτε-ρο όγκο τουριστών από τους Βαλκάνιους δέχεται η χώρα μας από τη Βουλγαρία: Από το σύνολο των 6 εκατομμυρίων Βουλγά-ρων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, πάνω από τους μισούς επισκέπτονται τη χώρα μας, ξεπερνώντας τα 3,1 εκατομμύρια. Για τους Βούλγαρους οι τρεις κορυφαίοι προορισμοί στην Ελλάδα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Αν. Μακεδονία και Θράκη και η Δυτική Μακεδονία. 

▶▶▶ Η Tetra Pak γίνεται η πρώτη εταιρεία συσκευασίας που παρουσιάζει χάρτινα κα-λαμάκια στην ΕυρώπηΗΗ Tetra Pak ανακοίνωσε πως πελάτες της στην Ευρώπη ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν χάρτινα καλαμάκια στις συσκευασίες της. Αυτή η κίνηση καθιστά την Tetra Pak την πρώτη εταιρεία χάρτινης συσκευασίας που θα παρέχει χάρτινα καλαμάκια για τις συ-σκευασίες της στην Ευρώπη. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δημοσιεύσει και να μοιρα-στεί τις καινοτομίες γύρω από τα χάρτινα καλαμάκια, καθώς και τις περαιτέρω εξελίξεις, στηρίζοντας έτσι τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων στα πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης. • • •

Intelligence,not just news.

Οι αλλαγές που φέρνει το σχήμα Public-Media Markt

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ

Από τις αρχές του 2019, δύο ήταν τα βασικά θέματα συζήτησης για όσους ασχολούνται με τον χώρο της λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών: οι συζητήσεις για τη «συνένωση» δυνάμεων των Public και Media Markt καθώς και η επικείμενη είσοδος του Πλαισίου στις «λευκές» ηλεκτρικές συ-σκευές.  Με τις δύο αυτές κινήσεις να έχουν ολοκληρωθεί, ο κλάδος βρίσκεται σε μια νέα φάση, με τρεις μεγάλους «παίκτες» (Κωτσό-βολο, Public-Media Markt, Πλαίσιο), οι οποίοι υπολογίζεται ότι ελέγχουν σχεδόν το 60-70% της συνολικής αγοράς, που εκτιμάται περίπου στα 2 δισ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και τα είδη ψυχαγωγίας και γραφείου. 

Στη νέα εταιρεία η πλευρά του ομίλου Olympia, που είναι ο μέτοχος των Public, θα έχει το 75% και θα ασκεί τη διοίκηση, και το υπόλοιπο 25% θα ανήκει στη γερμανική Media Saturn Holding, η οποία μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας βρήκε τη διέξοδο που αναζητούσε από την εμπλοκή της στην Ελλάδα, που δεν είχε πάει και πολύ καλά. Πρόκληση θα είναι και η διαχείριση 67 φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου οι επικαλύψεις είναι μικρές, αλλά είναι σίγουρα ενδιαφέρον το ότι υπάρχει πληθώρα formats καταστημάτων το εμβαδόν των οποίων κινείται από 100 έως 4.000 τ.μ.
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Δίνοντας έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση, 
προετοιμάζουμε δράσεις για την προώθηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι ιδίως η 

προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση 
στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INVESTOR’S GUIDEΕπενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που στοχεύουν στην κλιματική αλλαγή

Οι επόμενοι 18 μήνες είναι κρίσιμοι για τιςτράπεζες και το ελληνικό χρηματιστήριο
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Πράσινες Κατασκευές: Κερδίζουν έδαφος - Συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον
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Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής
ouzounis.k@ethosmedia.eu
210 998 48 64

Ράντω Μανώλογλου
Key Account Manager
manologlou.r@ethosmedia.eu
210 998 48 63

Χρήστος Κώνστας
Διευθυντής Σύνταξης
konstas.c@ethosmedia.eu
210 998 48 12

Κυρέλα Πέτρου
Αρχισυντάκτης
petrou.k@ethosmedia.eu
210 998 48 876

Δέσποινα Ροπόδη
Υποδοχή Διαφήμισης
Advertising Department
ropodi.d@ethosmedia.eu 
210 998 49 60

Βούλα Βασιλικού 
Υπεύθυνη Συνδρομών
vassilikou.p@ethosmedia.eu
210 998 49 08




