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Μπορεί  
η κρίση να μας έχει  

χτυπήσει βίαια,  
ωστόσο δεν είναι  

ικανή να διαγράψει  
μυαλά και αξίες!

Κ & Α  

EDITORIAL
 to now us better

λίγους μήνες μετά το πρώτο μας Πολυ-
συνέδριο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ» στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του 
ka-business.gr, πιστή στη φιλοσοφία 
και το κοινό της και γνωρίζοντας πως η 
ανάπτυξη δεν είναι μία απλή λέξη, αλλά 
μία διαρκής προσπάθεια δημιουργίας 
δράσεων και πρωτοβουλιών και εκτός 
ελ ληνικών συνόρων, διοργάνωσε το 
δεύτερο Συνέδριο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στην Κύπρο. Θέλοντας 
να αναδείξει την Ελληνική Επιχειρημα-
τικότητα αλλά και να παρουσιάσει την 
οικονομική δυναμική της Κύπρου, μέσα 
από εισηγήσεις ανθρώπων της αγοράς 
και των επενδύσεων, έκανε μία στάση στη 
Λευκωσία, με θέμα «Κυπριακές - Ελλη-
νικές Επενδυτικές Ευκαιρίες. Κύπρος: 
Κόμβος Μέσης Ανατολής».

Η ΓEΩΓPAΦIKH θέση της Κύπρου 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που 
αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων 
-Ευρώπη, Ασία και Αφρική- δημιουργεί 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
ίδρυση ενός ιδανικού κέντρου επιχειρή-
σεων και όχι μόνο.

Η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων 
επενδυτών στην Κύπρο χρονολογείται 
από το 1975, όταν η Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου και η Κυβέρνηση συνεργάστη-
καν σε μια προσπάθεια να κάνουν την 
Κύπρο γνωστή, όχι μόνο για την υψηλή 

ποιότητα του τουριστικού της προϊόντος, 
αλλά και για τα φορολογικά και άλλα 
οφέλη, που θα μπορούσαν να εκμεταλ-
λευτούν πιθανοί επενδυτές. 

Έτσι η Κύπρος, εδώ και περισσότερο 
από 30 χρόνια, παρουσιάζεται ως ένας 
ελκυστικός και ιδανικός προορισμός για 
Διεθνείς Εταιρείες. Τα οφέλη και τα πλεο-
νεκτήματα της περιοχής, τα οποία παρου-
σιάστηκαν στο Συνέδριο, περιγράφονται 
από ανθρώπους της αγοράς, στο αφιέ-
ρωμα που ακολουθεί για την Κυπριακή 
επιχειρηματικότητα.

Το γεγονός ότι παρά την κρίση και 
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 
το ka-business.gr διοργάνωσε το δεύτερο 
Συνέδριο εκτός ελληνικών συνόρων, από 
μόνο του αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο 
επίτευγμα, το οποίο συνδυασμένο με την 
εκτίμηση, που εισπράττουμε καθημερι-
νά από εσάς μέσα από την ηλεκτρονική 
εφημερίδα, τα συνέδρια και το περιοδικό 
μας, δυναμώνει το αίσθημα της ευθύνης 
απέναντί σας. Στόχος μας είναι να συνε-
χίσουμε να παρουσιάζουμε ειδήσεις και 
να αναδεικνύουμε την ελληνική επιχει-
ρηματικότητα, τώρα πια και μέσα από 
τις δικές μας δράσεις και πρωτοβουλίες, 
που αναπτύσσουμε, όπως είναι η διοργά-
νωση των Συνεδρίων μας. Στις δύσκολες 
εποχές, που διανύουμε, η δημιουργία και 
η προβολή των καλών ειδήσεων δημι-
ουργεί καλή ψυχολογία, κάτι που έχου-
με χάσει το τελευταίο διάστημα λόγω τις 
οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα 
μας. Η ψυχολογία της αγοράς χρειάζε-
ται καλά παραδείγματα, έχει ανάγκη να 
ακούει επιτυχημένες επιχειρηματικές 
συνταγές -όπως αυτές που παρουσιάστη-
καν στο Συνέδριό μας- κάποιες από τις 
οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο τεύχος, 
που κρατάτε στα χέρια σας.

Στόχος μας είναι να μείνουμε πιστοί 
στο όραμά μας. Να συνεχίσουμε, δηλα-
δή, να προβάλουμε και να δημιουργούμε 
καλές ειδήσεις. Διότι και η δημοσιογρα-
φία πέρασε σε μία άλλη διάσταση, αυτή 
της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!

Η ψυχολογία  
της αγοράς  

χρειάζεται καλά  
παραδείγματα

...Ραλλιώ Λεπίδου 
[ Δημοσιογράφος -  

Δημιουργός του www.ka-business.gr ]
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Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού είναι «πολύ-
πλοκο». Στο επίκεντρο του ρόλου 
που πρέπει να διαδραματίσει το 
Υπουργείο για το μέλλον της Κύπρου 
βρίσκονται θέματα ανάπτυξης και 
επενδύσεων, ιδιαίτερα σε μια περίο-
δο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Ποιες δράσεις πρέπει να αναπτυ-
χθούν ως προτεραιότητες;

Σήμερα, τόσο το κυπριακό όσο και 
το Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, 
αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλή-
σεις, αριθμός των οποίων συνδέονται 
σαν συγκοινωνούντα δοχεία, και συνε-
πώς αλληλοεπηρεάζονται. Η διεθνής 
οικονομική κρίση, ο περιορισμός των 
πόρων, η περιβαλλοντική ρύπανση και οι 
κλιματικές αλλαγές, καθώς και η σταδι-
ακή γήρανση του πληθυσμού, αποτε-
λούν ουσιαστικές προκλήσεις που έχου-
με κληθεί να αντιμετωπίσουμε με μέτρα 
οικονομικής ανάπτυξης, με βραχυπρό-
θεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό 
προγραμματισμό και με όραμα.

Όσον αφορά τους τομείς που άπτο-
νται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
μου προχωρήσαμε σε μια ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων μας, όπως την προσέλ-
κυση νέων επενδύσεων και την προώθη-
ση της καινοτομίας για να μπορέσουμε να 

δώσουμε ώθηση σε νέες μεθόδους παρα-
γωγής, σε καινούριους τομείς ανάπτυξης 
και σε νέα προϊόντα. Στις προτεραιότητες 
μας περιλαμβάνονται, επίσης, ο εμπλου-
τισμός του τουριστικού μας προϊόντος με 
την ανάπτυξη ελκυστικών τουριστικών 
έργων όπως μαρίνες, γκολφ, κ.ά, αλλά 
και η αντιμετώπιση της εποχικότητας 
του τουριστικού μας προϊόντος με την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
Αναμφίβολα, όμως, η πρόσφατη ανακά-
λυψη μεγάλης ποσότητας φυσικού αερί-
ου εντός της Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης της Κύπρου δημιουργεί νέες 
προοπτικές για μεγάλη και μακρόχρονη 
οικονομική ανάπτυξη, όπως άρχισε ήδη 
να διαπιστώνεται μετά και την προσέλ-
κυση νέων επενδύσεων σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας μας. 

Η Κύπρος έχει βρεθεί στο επίκε-
ντρο μεγάλου ενδιαφέροντος σε 
θέματα ενέργειας. Πόσο εύκολο 
είναι αυτό και ποιοι οι στόχοι του 
Υπουργείου σε θέματα ενέργειας;

Με τά τα θε τ ικ ά α πο τ ε λ έ σμα -
τα που είχαμε από την πρώτη ερευνη-
τική γεώτρηση που πραγματοποιήθη-
κε στο τεμάχιο 12 εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ, η Κυπριακή Κυβέρνηση προχώ-
ρησε στο επόμενο βήμα, ανακοινώνο-
ντας στις 11 Φεβρουαρίου 2012 τον 2ο 

Γύρο Αδειοδότησης, ο οποίος λήγει στις 
11 Μαϊου 2012. Οι επιβεβαιωμένες, μαζί 
με τις αναμενόμενες νέες ανακαλύψεις 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην 
κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, 
αλλά και αυτών που βρίσκονται στον 
ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου, είναι δυνατό να 
καταστήσουν την περιοχή έναν αξιόπιστο 
ενεργειακό τροφοδότη για την Ευρώπη.

Η Κυβέρνηση μας έχει καθορίσει ως 
σαφή στρατηγικό στόχο τη μετατροπή 
της χώρας μας σε περιφερειακό ενεργει-
ακό κέντρο για συγκέντρωση, επεξεργα-
σία, διέλευση ή και διαμετακόμιση ενερ-
γειακών πόρων από τη γύρω περιοχή στις 
ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Κάτι 
τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τη δημιουργία 
των αναγκαίων υποδομών, όπως είναι η 
κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών μετα-
φοράς υδρογονανθράκων, η κατασκευή 
στην Κύπρο τερματικού υγροποίησης του 
φυσικού αερίου, αλλά και τερματικών 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Ποια πιστεύετε πως είναι η 
μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο 
ανάπτυξης και επενδύσεων για την 
Κύπρο αυτή την περίοδο;

Κατά την άποψή μου, η μεγαλύτε-
ρη πρόκληση σε επίπεδο ανάπτυξης και 
επενδύσεων για την Κύπρο, αυτή την 

«Μετατροπή της χώρας μας 
σε περιφερειακό ενεργειακό 
κέντρο»

Νεοκλής Σιλυκιώτης  
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας 
& Τουρισμού της Κύπρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στη Ραλλιώ Λεπίδου
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περίοδο, είναι η ανάκτηση της εμπι-
στοσύνης των αγορών για το Τραπε-
ζικό Σύστημα και την Κυπριακή Οικο-
νομία γενικότερα. Ως γνωστό, οι συνέ-
πειες από την διεθνή οικονομική κρίση 
δεν αφήνουν περιθώρια για γρήγορους 
ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο για την οικο-
νομία της Κύπρου, όσο και για τις οικο-
νομίες πολλών άλλων χωρών. Εφόσον 
όμως οι αναπτυξιακοί μηχανισμοί της 
Κύπρου είναι σε ετοιμότητα, και λόγω 
των σημαντικών εξελίξεων και της προό-
δου που έχει επιτευχθεί στον τομέα του 
φυσικού αερίου, ελπίζω ότι οι οποιοδή-
ποτε περιορισμοί θα ξεπεραστούν, ώστε 
να περάσουμε και πάλι σε φάση γρήγο-
ρης ανάπτυξης. 

Το θέμα του 2 ο υ Συ νε δρίου 
«Καινοτομία & Ανάπτυξη» που 
θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο 
αφορά τις Κυπριακές - Ελληνικές 
Επενδυτικές Ευκαιρίες: Κύπρος- 
Κόμβος Μέσης Ανατολής. Ποιες 
εκτιμάτε ότι είναι οι ευκαιρίες αυτές 
και σε ποιους τομείς;

Υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας 
στη διέλευση φυσικού αερίου, ηλεκτρι-
κής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών προς 
τις Ευρωπαϊκές Αγορές μέσω Κύπρου-
Ελλάδας. Ο τομέας του φυσικού αερίου 
αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και 
άλλων αλληλένδετων ή συναφών τομέ-
ων ανάπτυξης, όπως ο Τραπεζικός και 

Χρηματοοικονομικός Τομέας, ο Τομέας 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-
νωνιών, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 
η Ναυτιλία. Αυτή τη στιγμή, εντός των 
πλαισίων αυτών, προωθούνται, μετα-
ξύ άλλων, και συγκεκριμένες προτάσεις 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθη-
σης Επενδύσεων, στον τομέα της Επιστή-
μης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομί-
ας, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τη θεματο-
λογία του Συνεδρίου σας.

Τ ι περιθώρια σ υ νεργασ ίας 
πιστεύετε ότι υπάρχουν μεταξύ της 
Κύπρου και της Ελλάδας;

Πέραν των παραδοσιακών, άριστων, 
συνεργασιών μεταξύ της Κύπρου και της 
Ελλάδας, κατά την άποψή μου, υπάρ-
χει περιθώριο ώστε οι σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών να αναπτυχθούν ακόμα 
περισσότερο. 

Στον τομέα του τουρισμού, οι εθνικοί 
Οργανισμοί τουρισμού των δύο χωρών, 
ΚΟΤ και ΕΟΤ, συνεργάζονται ήδη αρμο-
νικά σε διάφορα επίπεδα και για πολλά 
θέματα. Ένας μεγάλος και κοινός στόχος 
που βρίσκεται υπό μελέτη είναι η κατάρ-
τιση και υλοποίηση κοινών προγραμ-
μάτων για προσέλκυση τουρισμού από 
μακρινούς προορισμούς. Όσον αφορά στο 
επίπεδο των πολιτών/ τουριστών, η επιθυ-
μία επισκέψεων των Κυπρίων στη Ελλά-
δα και αντίστροφα είναι εμφανέστατη. 
Η Ελλάδα αποτελεί σταθερά την κύρια 
επιλογή για τους Κύπριους που επιθυ-
μούν να κάνουν διακοπές εκτός Κύπρου. 
Όπως επίσης και για τους Ελλαδίτες, η 
Κύπρος βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο 
των επιλογών τους, γεγονός που φαίνε-
ται από το ότι η οικονομική κρίση δεν 
επηρέασε ουσιαστικά τις αφίξεις Ελλα-
διτών τουριστών στο νησί.

Πέραν των πιο πάνω, πιστεύω ότι η 
δημιουργία νέων χώρων ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής, σε όλη την ακτογραμ-
μή της ελεύθερης Κύπρου, θα εξασφα-
λίσει την εύκολη διακίνηση σκαφών 
αναψυχής μεταξύ των δύο χωρών και 
θα αναπτύξει τον μεταξύ τους ναυτικό 
τουρισμό. 

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των 
επενδύσεων, του εμπορίου και της 
επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευ-
χθεί ενδυνάμωση της υφιστάμενης 
συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, 
κυρίως λόγω της αξιοποίησης των 
ευκαιριών που διανοίγονται στον 
τομέα της ενέργειας; 

η μεγαλύτερη  
πρόκληση σε επίπεδο 

ανάπτυξης και  
επενδύσεων για την 

Κύπρο, αυτή την  
περίοδο, είναι η ανά-

κτηση της εμπιστοσύ-
νης των αγορών  
για το Τραπεζικό  
Σύστημα και την  

Κυπριακή Οικονομία 
γενικότερα
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Επίσης, υπάρχουν ουσιαστικά περι-
θώρια συνεργασίας και στον γεωγραφικό 
περίγυρο των δυο χωρών μας. Κύπρος και 
Ελλάδα, διαθέτουν λόγω της γεωπολιτι-
κής τους θέσης σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
από κοινού για να διασφαλιστεί η συμμε-
τοχή τους στην οικονομική δραστηριότη-
τα της περιοχής και για να ανταπεξέλθουν 
στον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Συγκε-
κριμένα, για τους Κύπριους επιχειρημα-
τίες, η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ καλό 
εφαλτήριο για διείσ-
δυση των κυπριακών 
επιχειρήσεων στα 
Βαλκάνια και στην 
Κεντρική Ευρώπη, 
ενώ ταυτόχρονα, 
γ ια τους Ελ λαδί-
τες επιχειρηματίες, 
η Κύπρος προσφέ-
ρει πρόσβαση στις 
αγορές των χωρών 
της Μέσης Ανατο-
λής, τ ης Βόρειας 
Αφρικ ής και των 
Αραβικών χωρών 
γενικότερα.

Πώς ενθαρρύ-
νει το Υπουργείο 
τέ τοιου ε ίδους 
συνεργασίες;

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας και Τουρισμού ενθαρρύνει συνεχώς 
συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών, μέσω 
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το 
οποίο υλοποιείται με το Κυπριακό Εμπο-
ρικό Κέντρο Αθηνών, όπου ενισχύεται η 
προσπάθεια για την προώθηση των προϊ-
όντων και υπηρεσιών. Το σχέδιο αυτό 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμε-
τοχή σε εκθέσεις, την οργάνωση ημερί-
δων και σεμιναρίων και τη διερεύνη-
ση νέων αγορών, τη διοργάνωση συνα-
ντήσεων μεταξύ του Κυπριακού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
(ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και των μελών τους, 
με τους αντίστοιχους Επιχειρηματικούς 
Οργανισμούς της Ελλάδας και των μελών 
τους. Η υποστήριξη επίσης συνεδρίων 
όπως το δικό σας, δημιουργεί καινοτό-
μα θεματικά πλαίσια συνεργασίας και 
φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις και οργα-
νισμούς από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποί-
οι μπορούν να αναλάβουν δραστηριότη-
τα στις κοινές αναπτυξιακές κατευθύν-
σεις που παρουσιάζονται.

Επιπρόσθετα, σημειώνω ενδεικτικά 
το μνημόνιο συνεργασί-
ας που έχει υπογράψει 
ο Κυπριακός Οργανι-
σμός Προώθησης Επεν-
δύσεων με τον αντίστοι-
χο Ελληνικό Οργανισμό 
«Επενδύστε στην Ελλά-
δα – Invest in Greece», 
στο οποίο προβλέπο-
νται, μεταξύ άλ λων, 
διοργανώσεις επενδυ-
τικής θεματολογίας και 
στις δύο χώρες, εκδη-
λώσεις που στοχεύουν 
σε τομείς προτεραιότη-
τας, ανταλλαγή πληρο-
φοριών και τεχνογνω-
σίας και συνεργασία σε 
διεθνή θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Ποιες νέες δράσεις πρέπει να 
αναπτυχθούν ώστε να αντεπεξέλ-
θει το Υπουργείο στην ανάληψη της 
προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.;

Ενόψει της μεγάλης εμπλοκής του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού σε Ευρωπαϊκά θέματα, λόγω 
κυρίως της σημασίας και του μεγάλου 
εύρους των εργασιών του, θα προεδρεύω 
κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προε-
δρίας τριών συνθέσεων του Συμβουλί-
ου Υπουργών και, συγκεκριμένα, του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Εμπορικών 
Σχέσεων και του Συμβουλίου Υπουργών 

Ενέργειας. Επιπλέον, θα συμμετέχω σε 
σειρά άλλων εκδηλώσεων που θα διορ-
γανώσουμε ως Υπουργείο για την προώ-
θηση στόχων και δράσεων της Ε.Ε.

Για την αποτελεσματική προώθη-
ση των στόχων του Υπουργείου μου στα 
επιμέρους θέματα δεν υπάρχει εφησυ-
χασμός ούτε στιγμή. Έχουμε οργανώσει 
κατάλληλα το Υπουργείο και στελεχώσα-
με τις ομάδες εργασίας με ικανά στελέ-
χη τα οποία παρακολουθούν ανελλιπώς 
και επεξεργάζονται συνεχώς τα θέματα 
που θα κληθούμε να χειριστούμε. Επίσης, 
βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με 
όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τους 
εταίρους μας, και έχουμε αρχίσει εδώ και 
καιρό τις επαφές μας με τις αντίστοιχες 
ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γραμ-
ματεία του Συμβουλίου για να έχουμε μια 
κοινή προσέγγιση στα διάφορα θέματα, 
κυρίως σε αυτά που ως Προεδρία, ή/ και 
ως Τρίο, έχουμε ιεραρχήσει ως τα πιο 
σημαντικά, ούτως ώστε να μπορέσου-
με να τα ολοκληρώσουμε με επιτυχία. 

Ποιο πιστεύετε ότ ι είναι το 
μέλλον της Κύπρου στους πιο πάνω 
τομείς;

Όπως έχω ήδη εξηγήσει, στον τομέα 
της ενέργειας, για παράδειγμα, και ειδικά 
του φυσικού αερίου, οι προοπτικές είναι 
εξαιρετικά ευοίωνες, διαμορφώνοντας 
ταυτόχρονα και νέα δεδομένα για την 
προσέλκυση νέων μεγάλων επενδύσεων. 
Όσον δε αφορά στον τουρισμό, η Κύπρος 
μπορεί να εξελιχτεί σε ένα πανέμορφο, 
ποιοτικό προορισμό, που θα προσφέρει 
στον κάθε επισκέπτη πολλές εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού με έργα υψηλών 
προδιαγραφών: χώρων ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής, μαρίνων, γκολφ, 
θεματικών πάρκων. Είναι αυτά τα δεδο-
μένα που με κάνουν να πιστεύω ειλικρι-
νά ότι η Κύπρος και το σύνολο του λαού 
της μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον.

Το Υπουργείο  
Εμπορίου, Βιομηχανί-

ας και Τουρισμού  
ενθαρρύνει συνεχώς 
συνεργασίες μεταξύ 

των δύο χωρών, μέσω 
ενός ολοκληρωμένου 

σχεδίου δράσης,  
το οποίο υλοποιείται 

με το Κυπριακό  
Εμπορικό Κέντρο 

Αθηνών
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Tι δράσεις αναπτύσσει η Πρεσβεία 
προκειμένου να αναδείξει την 
επιχειρηματικότητα της Κύπρου; 

Η «προίκα» των διμερών εμπορικών 
συναλλαγών εκτιμάται στο ποσό των 1,5 
δισ. ευρώ ετησίως. Oι εμπορικές συναλ-
λαγές μας είναι πολύ σημαντικές για την 
κυπριακή αγορά των 803 και πλέον χιλιά-
δων κατοίκων και καθιστούν την Ελλάδα 
κυριότερο προμηθευτή της Κύπρου από 
όλες τις άλλες χώρες και τη Κύπρο τέταρ-
το εμπορικό εταίρο μας μετά τη Γερμανία, 
Ιταλία και Τουρκία. Εκατό τουλάχιστον 
μεγάλες ελληνικές εταιρείες είναι εγκα-
τεστημένες στο νησί και πολλές άλλες τις 
ακολουθούν τη τελευταία διετία. Είναι 
φυσικό, λοιπόν, να επιθυμούμε όχι μόνο 
τη διαφύλαξη αυτής της «προίκας», αλλά 
και την ανάπτυξή της. 

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Κύπρο 
αναπτύσσει διάφορες δράσεις για να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η επιχειρηματι-
κή συνεργασία Κύπρου - Ελλάδος στις 
δύο αγορές, και ενδεχομένως στη γειτονι-
κή μας περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο ρόλος 
μας, μέσω του Γραφείου Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας, 
είναι να ενισχύονται οι ελληνικές εξαγω-
γές στη Κύπρο ή τουλάχιστον να διατη-
ρούνται στο υψηλό τους επίπεδο κατά 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που 

γνωρίζει και η Κύπρος από το 2009, να 
προσελκύσουμε κυπριακές επενδύσεις 
και τουρίστες στην Ελλάδα, να είμαστε 
στο πλευρό των ελληνικών συμφερό-
ντων εταιρειών, που έχουν επενδύσει και 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο κλπ. 
Με λίγα λόγια να προβάλουμε τα προϊ-
όντα, τις υπηρεσίες, την επιχειρηματι-
κότητα και να ενισχύσουμε, στο πλαίσιο 
του εφικτού, το τουριστικό και επενδυ-
τικό προϊόν της Ελλάδας.

Τι περιθώρια συνεργασίας υπάρ-
χουν -σε επιχειρηματικό επίπεδο- 
μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και σε 
ποιους τομείς;

Υπάρχουν πάντοτε πολλά περιθώ-
ρια συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου.

Η κυπριακή αγορά μπορεί να είναι 
περιορισμένη, από άποψη πληθυσμιακών 
μεγεθών, είναι, όμως, λάθος, σύμφωνα με 
αναλύσεις του Γραφείου Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας 
μας, να γίνεται τέτοιου είδους προσέγ-
γιση όσον αφορά στην κυπριακή περί-
πτωση. Διότι, αφενός η Κύπρος κατόρ-
θωσε να γίνει την τελευταία εικοσαετία 
ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο 
όπου το ενεργητικό του τοπικού τραπεζι-
κού συστήματος είναι 7-8 φορές πολλα-
πλάσιο του ΑΕΠ της χώρας, αφετέρου, 

στον καθαρά εμπορικό τομέα, οι ετήσιες 
επανεξαγωγές της χώρας ανταγωνίζονται 
τις εξαγωγές της, αποδεικνύοντας ότι η 
Κύπρος έχει μετατραπεί σε ένα περιφε-
ρειακό κόμβο διαμετακομιστικού εμπο-
ρίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, όπως είναι γεγονός ότι είναι ένα 
σημαντικό περιφερειακό κέντρο ναυτι-
λιακής διαχείρισης. 

Υπενθυμίζω την επιτυχημένη τριμε-
ρή επιχειρηματική αποστολή (Έλληνες, 
Κύπριοι και Άραβες) το έτος 2011 με χορη-
γό τον όμιλο Eurobank στη Λευκωσία.

Επίσης, εάν ληφθεί υπόψη και ο 
τουριστικός τομέας, τότε η τοπική αγορά 
των 803 και πλέον χιλιάδων κατοίκων 
σχεδόν τριπλασιάζεται για το μεγαλύτε-
ρο μέρος του χρόνου, λόγω της επίσκε-
ψης των ξένων τουριστών. 

Στον τομέα της ενέργειας εύγλωττο 
παράδειγμα αποτελεί το έργο «EuroAsia 
Interconnector», που στοχεύει στη 
διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ 
και την Ελλάδα μέσω υποθαλάσσιου 
ηλεκτρικού καλωδίου και κατ’ επέκτα-
ση στη σύνδεση του νησιού με το πανευ-
ρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Το έργο έχει 
προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ και δυνα-
τότητα μεταφοράς ενέργειας συνολικής 
ισχύος 2.000 ΜW, ενώ τα συμβαλλόμε-
να μέρη είναι η ΔΕΗ-Quantum Energy 

Υπάρχουν πολλά περιθώρια 
συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου
Βασίλειος Παπαϊωάννου  
Πρέσβης Ελλάδος στην Κύπρο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στη Ραλλιώ Λεπίδου

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος
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Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

από την Κύπρο, η ΔΕΗ από την Ελλάδα 
και θεσμικοί φορείς του Ισραήλ.

Επίσης, δυνατότητες περαιτέρω 
αναπτύξεως της διμερούς μας επιχει-
ρηματικής συνεργασίας παρέχονται και 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλά-
δα- Κύπρος». Το Πρόγραμμα αυτό αφορά 
στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
των δύο χωρών για την περίοδο 2007 - 
2013, στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊ-
κή Εδαφική Συνεργασία» για την ενίσχυ-
ση της αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. Στην 
περιοχή αυτή οι μεταφορές είναι ελλι-
πείς και οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, γνωστά ως ΤΕΝ, 
χρήζουν άμεσης ανάπτυξης. Ενδεικτικά 
αναφέρω ότι στο πλαίσιο του ανωτέρω 
Προγράμματος εντάσσεται μεταξύ άλλων 
και το έργο «Ηλιοθερμική Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Νερού». Το έργο ξεκίνη-
σε το 2011, θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια 
και πραγματεύεται την τεχνολογική λύση 
της συμπαραγωγής αφυδατωμένου νερού 
και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώ-
ντας την ηλιοθερμική μέθοδο αποκομι-
δής ηλιακής ενέργειας. Το έργο σκοπεύ-
ει να προσφέρει λύση στα προβλήματα 
λειψυδρίας και ενεργειακών αναγκών σε 
περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας και της 
Κύπρου. Επιπλέον, αναφέρω και τους μη 
παραδοσιακούς κλάδους της νανοτεχνο-
λογίας ή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ), για τους οποίους υπάρχουν 
ήδη κοινές δράσεις και συνέργειες. 

Ποια είναι τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα για κάποιον,  
που θέλει να επενδύσει στην Κύπρο;
Εδώ και δύο-τρεις δεκαετίες η Κύπρος υιοθέτησε ένα πολύ 
ελκυστικό, σταθερό φορολογικό σύστημα για τους ξένους επενδυτές, 
με χαμηλό εταιρικό φόρο, ισχυρό τραπεζικό σύστημα που από 
μόνο του αντιπροσωπεύει 7-8 φορές το ΑΕΠ της Κύπρου, διεθνών 
προδιαγραφών υπηρεσίες, λογιστικές, νομικές, συμβουλευτικές, 
ασφαλιστικές, ναυτιλιακές κλπ. Επίσης η ύπαρξη 45 διμερών 
συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Κύπρου και 
αντίστοιχου αριθμού κρατών, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα, 
δημιούργησε ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ξένες 
εταιρείες. Οι υποδομές είναι εξαίρετες, όπως οι τηλεπικοινωνίες, 
οι οδικοί άξονες, τα λιμάνια και αεροδρόμια. Η Κύπρος, επίσης , 
κατόρθωσε να καθιερωθεί σαν τουριστικός προορισμός επί πολλά 
χρόνια επωφελούμενη του καλού κλίματος επί 8-9 μήνες το χρόνο. 

Περισσότερες από 100 ελλαδικών συμφερόντων 
εταιρείες, μη αμελητέου μεγέθους, 
δραστηριοποιούνται για χρόνια στην Κύπρο 
και καλύπτουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, 
στους κλάδους των δομικών υλικών, του 
ασφαλιστικού και χρηματοπιστωτικού 
τομέα, των πετρελαιοειδών-ενέργειας, του 
κτηματομεσιτικού και τουριστικού κλάδου, 
των τροφίμων-ποτών, επίπλου, φαρμάκων 
και υπηρεσιών υγείας, τυχερών παιχνιδιών-
προγνωστικών ποδοσφαίρου, ένδυσης-
υπόδησης, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Πολλές επίσης πολυεθνικές εταιρείες, που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπου έχουν 
εγκαταστήσει το περιφερειακό τους κέντρο, 
έρχονται στη μικρή αγορά της Κύπρου μέσω 
Ελλάδας. Η επιλογή τους αυτή είναι αυστηρά 
οικονομική. Αν δεν έρχονταν μέσω Ελλάδας, το 

κόστος δραστηριοποιήσεως τους στη Κύπρο (πχ ‘’ logistics’’ κλπ) θα 
ήταν απαγορευτικό για την παρουσία τους στην εντόπια αγορά.
Ενδεικτικά, από τις εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους 
διαφόρους κλάδους, σημειώνω την παρουσία σημαντικών ελλαδικών 
συμφερόντων επιχειρήσεων όπως ΕΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, 
JUMBO, ALUMIL, CARREFOUR, ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, ALAPIS, ΦΟΥΡΛΗΣ, 
LEROY MERLIN, PUBLIC, ΝΑΚΑΣ, MODA BAGNO, DORAL, RIDENCO, 
GERMANOS, VIVARTIA, 3E, GOODYS κ.ά. Αναφέρω, επίσης, ότι οι 
5 - 6 ελληνικών συμφερόντων τράπεζες κάλυψαν, κατά το έτος 2011, το 
10,12% των καταθέσεων και το 14,43% των χορηγήσεων του κυπριακού 
τραπεζικού συστήματος παρά τη δυσμενή συγκυρία. 
Σύμφωνα με αναλύσεις του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας μας, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί μια 
φυσική προέκταση της ελληνικής αγοράς παρά τη μείωση της εντόπιας 
ζήτησης κατά το έτος 2011, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα του Μαρί. Οι 
ελλαδικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει ή διαχειρίζονται γνωστά 
«brand names» ενισχύουν τη παρουσία τους στην κυπριακή αγορά 
μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης ή «franchise». Αναφέρομαι 
κυρίως σε εταιρίες ψυχαγωγίας, εστίασης και καφέ, ακόμη και 
ένδυσης - υπόδησης, δηλαδή στον τομέα που φαίνεται να έχει πληγεί 
περισσότερο από πολλούς άλλους.

Εδώ και δύο-τρεις  
δεκαετίες η Κύπρος 
υιοθέτησε ένα πολύ 
ελκυστικό, σταθερό 

φορολογικό σύστημα 
για τους ξένους  

επενδυτές
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Το 2012 ξεκίνησε δύσκολα για την 
επιχειρηματική κοινότητα της Ελλά-
δας. Πώς σχολιάζετε την οικονομι-
κή κρίση στην Ελλάδα; Εκτιμάτε ότι 
μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο;

Όντως, το 2012 προβάλλει μπροστά 
μας ως μια δύσκολη χρονιά για την οικο-
νομία. Τα όσα συνέβησαν το 2010 και το 
2011 δημιούργησαν μεγάλες πληγές, οι 
οποίες τώρα πρέπει να επουλωθούν για 
να ξεφύγουμε από την ύφεση.

Ειδικά για την Ελλάδα, η κατάσταση 
είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού η οικο-
νομία παρουσιάζει μεγάλη ύφεση, με το 
ρυθμό ανάπτυξης να βρίσκεται στο -6,5% 
του ΑΕΠ, τις επιχειρήσεις πολύ τραυμα-
τισμένες από τις επιπτώσεις της κρίσης 
και τα νοικοκυριά εξαντλημένα από τα 
πολλά μέτρα λιτότητας που λήφθηκαν. Τα 
αρνητικά δεδομένα της Ελλάδας έχουν 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την 
Κύπρο, αφού οι δύο οικονομίες λειτουρ-
γούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Ιδιαί-
τεροι επηρεασμοί έχουν σημειωθεί στις 
κυπριακές τράπεζες που επένδυσαν σε 
ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, ενώ 
πολλές κυπριακές επιχειρήσεις με έδρα 
και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα στις δραστηριότητες τους.

Ελπίζουμε, τώρα, με τη συμφωνία 

της δανειακής σύμβασης των €130 δισ. και τη διευθέτηση της ανταλλαγής ομολό-
γων (PSI), η Ελλάδα να μπορέσει να διαχειριστεί την κρίση χρέους και να στραφεί 
προς την ανάπτυξη.

Τι πολιτική θα ακολουθήσει το ΚΕΒΕ στην αντιμετώπιση των όποιων 
οικονομικών προβλημάτων προκύψουν;

Το ΚΕΒΕ έχει ως πάγια πολιτική του την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και 
τη βελτίωση του κλίματος για τις επιχειρήσεις. Μέσα απ’ αυτόν τον άξονα πολιτικής 
προσπαθεί για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Λόγω της παρατεταμένης κρίσης, το ΚΕΒΕ 
ανέλαβε σωρεία πρωτοβουλιών προς αυτές τις κατευθύνσεις. Σήμερα είμαστε στη 
φάση, μετά τα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν, όπου οφείλουμε να δώσουμε 
έμφαση στην ανάπτυξη. Το ΚΕΒΕ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις στην κυβέρ-
νηση και αναμένουμε τις αποφάσεις της. 

Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το ΚΕΒΕ προκειμένου να αναδείξει τις 
Κυπριακές επενδυτικές ευκαιρίες;

Το ΚΕΒΕ είναι πρωτεργάτης στην προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της 
Κύπρου. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-
ρικό, προσπαθούμε να προβάλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου για 
να προσελκύσει ξένες επιχειρήσεις και ξένες επενδύσεις. Με στόχο τη μετατροπή 
της Κύπρου σε Περιφερειακό Κέντρο Ξένων Επενδύσεων, το ΚΕΒΕ πρωτοστατεί 
στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού θεσμικού πλαισίου για τις ξένες επενδύσεις, ενώ 
οργανώνει σωρεία αποστολών στο εξωτερικό, όπου προβάλλεται η Κυπριακή Οικο-
νομία. Ακόμα, το ΚΕΒΕ οργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Κυπρίων 
και ξένων επιχειρηματιών για συνεργασίες και κοινοπραξίες.

Πόσα μέλη έχετε; Και πως τα στηρίζετε;
Τα μέλη του ΚΕΒΕ ξεπερνούν τις 8.000 και προέρχονται απ’ όλους τους τομείς 

επιχειρηματικής δράσης. Σήμερα, το ΚΕΒΕ είναι ο μαζικότερος φορέας του ιδιωτι-
κού τομέα της Κύπρου με μεγάλη συνεισφορά στην ανάπτυξη της Κυπριακής Οικο-
νομίας. Το ΚΕΒΕ, σε στενή συνεργασία με τα Τοπικά Επιμελητήρια, βοηθά τα μέγι-
στα τα μέλη του τόσο σε θέματα πολιτικής, όσο και στα επιμέρους προβλήματα τους. 

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για κάποιον που θέλει να 
επενδύσει στην Κύπρο;

Η Κύπρος, αν και μικρή χώρα, διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κατ’ 
αρχάς η γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής είναι 
μοναδική για περιφερειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, το πολύ 
καλό νομικό και φορολογικό της σύστημα και οι υψηλού επιπέδου επαγγελματι-
κές υπηρεσίες που προσφέρει το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της λειτουργούν 
θετικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ακόμα, η ύπαρξη στην Κύπρο πολύ 
καλών υποδομών (τηλεπικοινωνίες, αεροσυγκοινωνίες, λιμάνια, κλπ) καθώς και το 
καλό κλίμα, η ασφάλεια και οι πολλές επιλογές ψυχαγωγίας λειτουργούν ευεργε-
τικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σ’ όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το ότι η Κύπρος είναι πλήρες 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, γεγονός που λειτουργεί ελκυ-
στικά για επιχειρήσεις εκτός των χωρών της Ευρώπης.

Γενικά, η Κύπρος διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα στο οπλοστάσιο της και αυτά 

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
__ Το ΚΕΒΕ καθοδηγεί τους ξένους επιχειρηματίες, ώστε να έρθουν  
  σε επαφή με την ανάλογη υπηρεσία του κράτους

Φειδίας Πηλείδης 
[ πρόεδρος Κυπριακού Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ]

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α
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έχουν εντοπιστεί και αξιοποιούνται ήδη 
από ξένους επενδυτές.

Πώς μπορεί το ΚΕΒΕ να στηρίξει 
έναν επιχειρηματία από το εξωτε-
ρικό που θέλει να επενδύσει στην 
Κύπρο; 

Στο ΚΕΒΕ καταφθάνουν καθημερι-
νά δεκάδες αιτήσεις ενδιαφέροντος από 
ξένους που θέλουν είτε να αποκτήσουν 
έδρα, είτε να συνεργαστούν με κυπρια-
κές επιχειρήσεις. Το ΚΕΒΕ, ανάλογα με το 
αίτημα, καθοδηγεί τους ξένους επιχειρη-
ματίες, ώστε να έρθουν σε επαφή με την 

ανάλογη υπηρεσία του κράτους, είτε με 
ομοειδείς επιχειρήσεις, είτε άλλως πως. 
Η βοήθεια, που προσφέρει το ΚΕΒΕ, είναι 
μεγάλη, αφού λειτουργεί ως ο προθάλα-
μος των ξένων επιχειρηματιών για διείσ-
δυσή τους στην κυπριακή αγορά. Επίσης, 
μέσω των Επιχειρηματικών Συνδέσμων 
που διαθέτει με ξένες χώρες, βοηθά τους 
ξένους επιχειρηματίες στη δράση τους 
στην Κύπρο.Σημειώνεται ότι οι ξένες 
επιχειρήσεις που έρχονται στην Κύπρο 
εγγράφονται ως μέλη του ΚΕΒΕ.

Ποιοι κ λάδοι παρουσιάζουν 
υψηλές αποδόσεις στις εμπορικές 
τους συναλλαγές στην περιοχή σας;

Ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών 
της Κύπρου αντιπροσωπεύει περίπου το 

80% του ΑΕΠ της χώρας, οπότε η δράση 
σ’ αυτόν τον τομέα συγκεντρώνει και τις 
μεγαλύτερες συναλλαγές. Φυσικά, υπάρ-
χουν δυνατότητες και στην βιομηχανία 
και στη γεωργία, αλλά εκεί είναι μικρό-
τερες. Ως βασικοί πυλώνες της οικονο-
μίας της Κύπρου μπορούν να θεωρηθούν 
οι επενδύσεις, τα χρηματοοικονομικά, 
ο τουρισμός, τα ακίνητα (τώρα είναι σε 
κάμψη), το εμπόριο, κλπ. Μετά την ανεύ-
ρεση φυσικού αερίου, μεγάλες προοπτι-
κές εμφανίζει και ο τομέας της ενέργει-
ας, ο οποίος αναμένεται να διαδραμα-

τίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα 
χρόνια για την οικονομία της Κύπρου.

Ποιες είναι οι προκλήσεις και 
οι προτεραιότητες μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον της διεθνούς οικονο-
μίας;

Οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες 
της Κύπρου είναι πολλές. Σε πρώτη φάση 
πρέπει να ξεφύγουμε από την ύφεση και 
να επανέλθουμε σε αναπτυξιακή τροχιά. 
Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να συνε-
χιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση, να 
προωθηθούν αναπτυξιακά μέτρα και να 
γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
στο θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας. 

Σημαντικός παράγοντας για επανα-
φορά της ανάπτυξης είναι η ομαλοποίηση 

της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρω-
ζώνη και η επίλυση της κρίσης χρέους 
στην Ελλάδα.

Πώς αντιμετωπίζετε το μέλλον 
της Κυπριακής Επιχειρηματικό-
τητας;

Η Κύπρος διαθέτει ένα πολύ δυνα-
μικό ιδιωτικό τομέα. Οι Κύπριοι επιχει-
ρηματίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν 
να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες συνθή-
κες. Το οικονομικό θαύμα που έγινε μετά 
την τουρκική εισβολή του 1974 αποτε-
λεί τρανή απόδειξη των ικανοτήτων και 

των δεξιοτήτων του Κύπριου επιχειρημα-
τία. Επίσης, η εξωστρέφεια της κυπρι-
ακής οικονομίας στηρίζεται πάνω στη 
δράση και την επινοητικότητα του Κύπρι-
ου επιχειρηματία. 

Ακόμα και τώρα, με την κρίση, ο 
επιχειρηματίας της Κύπρου αναζητά 
νέες ευκαιρίες και προετοιμάζεται για 
την επόμενη μέρα. Άρα, η επιχειρηματι-
κότητα της Κύπρου διαθέτει τις υποδομές 
και τις προϋποθέσεις για νέες επιτυχίες. 
Εμείς ως ΚΕΒΕ στηρίζουμε την επιχειρη-
ματικότητα, γιατί είναι ο μόνος δρόμος 
για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, νέες 
θέσεις εργασίας και να προσελκύσουμε 
ξένες επενδύσεις. 

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

Ο ευρύτερος  
τομέας των υπηρεσιών 

της Κύπρου 
 αντιπροσωπεύει  
περίπου το 80%  

του ΑΕΠ της χώρας

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Η προαγωγή, η επέκταση και η ενθάρρυνση των οικονομικών, εμπορικών και γενι-
κότερα επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, αποτελούν 
τον κυριότερο πυλώνα στήριξης και συνεχούς ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών. Οι σχέσεις αυτές ενισχύονται ταυτόχρονα από τους άρρηκτους εθνικούς 
δεσμούς των δύο χωρών και τις ιστορικές καταβολές των δύο λαών.

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του 
Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στην Κύπρο με απώτερο σκοπό να προωθήσει και υλοποιήσει τους στόχους αυτούς.

Τα μέλη του Συνδέσμου είναι άτομα 
ή εταιρείες ιδιωτικού δικαίου και άλλες 
νομικές οντότητες της Κύπρου και της 
Ελλάδας, οι οποίες έχουν αξιοσημείωτη 
επιχειρηματική συμβολή στην κυπριακή 
και την ελληνική επιχειρηματική κοινό-
τητα. Ο Σύνδεσμος όλα αυτά τα χρόνια, 
από την ίδρυση του, έχει αναπτύξει με 
την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, 
τον εκάστοτε Πρέσβη και ιδιαιτέρα με 
το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας μια 
στενή και αμφίδρομη σχέση αλληλοστή-
ριξης.

Στα πλαίσια αυτά ο Σύνδεσμος 
αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα με 
την υποβολή προτάσεων αναφορικά με 
τους τρόπους και τα μέσα που θα συντε-
λέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσε-
ων. Πραγματοποιεί, επίσης, συσκέψεις 
μεταξύ επισήμων εκπροσώπων των δύο χώρων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εν γένει οικονομικής συνεργασίας.

Ο Σύνδεσμος διερευνά, επίσης, και παρουσιάζει στις αγορές της Κύπρου και της 
Ελλάδας τις δυναμικές πτυχές της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας αντίστοιχα, 
με έμφαση στις ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη, όχι μόνο μεταξύ των δύο 
χωρών αλλά και προς τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη, 
τα Βαλκάνια και άλλους προορισμούς. Οι προσπάθειες αυτές επεκτείνονται και σε 
άλλους τομείς, που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για κοινές δράσεις, όπως 
είναι ο τομέας της ενέργειας, οι επενδύσεις στην οικιστική ανάπτυξη και επίσης σε 
συνεργασίες, που αφορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, τον τουρισμό, την έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη και βεβαίως το εμπόριο.

Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται σήμερα ο ελληνισμός και παρά τα 
σοβαρά προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η παγκόσμια οικονομική κρίση, η Ελλάδα 
και η Κύπρος συνεχίζουν μαζί την πορεία τους, όπως αυτό προστάζει η συνείδηση, 
το κάλεσμα μια κοινής ιστορίας και πολιτισμού καθώς επίσης και οι κοινοί στόχοι.

Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας
__ Ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των Ελληνοκυπριακών  

Διμερών Σχέσεων

Ο Σύνδεσμος  
αναδεικνύει τις  
επιχειρηματικές  

ευκαιρίες Κύπρου -  
Ελλάδας προς τη  
Μέση Ανατολή,  

τη Βόρεια Αφρική,  
την Ανατολική Ευρώπη, 

τα Βαλκάνια  
και άλλους  

προορισμούς

Κ & Α  

ΑΡΘΡΟ
Αφιέρωμα Κύπρος

Χρήστος Πετσίδης 
[ Διευθυντής Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-
Ελλάδας ]
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Με την ανάληψη της Προεδρίας του 
Παγκύπριου Οργανισμού Προσέλ-
κυσης Επενδύσεων, ποιες θα είναι 
οι προτεραιότητες σας προκειμένου 
η Κύπρος να καταστεί ελκυστικότε-
ρος προορισμός επενδύσεων στον 
χρηματοοικονομικό τομέα;

Ο ρόλος του CIPA είναι η προώθηση 
της Κύπρου στο εξωτερικό, η συνηγορία 
για την προώθηση και υλοποίηση μέτρων 
και έργων με σκοπό την αναβάθμιση του 
επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίμα-
τος, καθώς και η υποστήριξη επενδυτών. 
Ο CIPA επίσης διευκολύνει ξένους επεν-
δυτές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να 
επενδύσουν στη Κύπρο, καθώς επίσης 
συντονίζει με επιτυχία τις επισκέψεις 
των διάφορων εκπροσώπων των επιχει-
ρήσεων και ομάδων επενδυτών από το 
εξωτερικό στη Κύπρο. Για την άριστη 
αξιοποίηση των περιορισμένων διαθέ-
σιμων πόρων, ο CIPA επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένους τομείς όπως: 
α) Xρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 
τα επενδυτικά ταμεία, β) Nαυτιλία, γ) 
Eνέργεια – η εκμετάλλευση κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων εντός της Κυπρι-
ακής ΑΟΖ, δ) Iατρικός τουρισμός, ε) Εται-
ρείες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποι-
ήσουν την Κύπρο ως Κέντρο Διοικητικής 
Μέριμνας, Κέντρο Διοίκησης και Διαμο-
νής, Κέντρο Εξυπηρέτησης, κ.α. 

Τι περιθώρια ανάπτυξης δράσεων έχει ο Οργανισμός -εν μέσω οικο-
νομικής κρίσης- προκειμένου να επιτελέσει με μεγαλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα το έργο του;

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την κυβέρνηση και το επιχειρηματικό 
κόσμο της Κύπρου είναι η εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς. 
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υιοθέτησε τα απαιτούμενα οικονομικά 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την παράτα-
ση της οικονομικής σταθερότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και την 
δημιουργία νέων ευκαιριών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η υιοθέτηση 
δραστικών περιοριστικών μέτρων για την μείωση του δημόσιου χρέους είναι ουσι-
αστική προϋπόθεση για επιτυχία. 

Σε σχέση με την Ελλάδα τι περιθώρια συνεργασίας υπάρχουν και σε 
ποιους τομείς;

Είναι φανερό ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα επηρεάζει και την Κύπρο. 
Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης συνδέουν τις εξελίξεις στην Ελλάδα με την οικονομία 
της Κύπρου κυρίως ένεκα της δραστηριοποίησης των μεγάλων κυπριακών τραπεζών 
στην Ελλάδα και της έκθεσης τους στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Λόγω του 
μικρού μεγέθους, πιστεύουμε ότι η Κύπρος μπορεί να διαχειριστεί πιο εύκολα την 
κρίση.  Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, είναι σημαντικό να προσδιορίσου-
με ευκαιρίες για ανάπτυξη και συνεργασία στη διέλευση φυσικού αερίου, ηλεκτρικής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών προς τις Ευρωπαϊκές Αγορές μέσω Κύπρου-Ελλάδας, 
οι οποίες θα αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη και στις δυο χώρες. Πιστεύουμε ότι 
οι Κυβερνήσεις μας συνεργάζονται στενά σε αυτό τον τομέα. Ο τομέας του φυσικού 
αερίου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και άλλων συναφών τομέων. Σχετικά με 
τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόσφατα ο Οργανισμός μας 
υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον αντίστοιχο Ελληνικό Φορέα. 

Ποιες είναι οι προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων υπό το φώς των 
ερευνών για το φυσικό αέριο; Υπάρχει ενδιαφέρον από χώρες που να 
αφορά στον τομέα της ενέργειας;

Η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ συνε-
πάγεται τη διενέργεια τεράστιας για τα Κυπριακά δεδομένα επένδυσης από ξένους 
επενδυτές. Ο τομέας αυτός θα κυριαρχήσει για τα επόμενα χρόνια στο επενδυτι-
κό σκηνικό στην Κύπρο και προβλέπεται ότι θα αποφέρει τις περισσότερες ευκαι-
ρίες ανάπτυξης. Είναι σημαντικό όπως ετοιμασθεί και υλοποιηθεί ένας στρατηγι-
κός σχεδιασμός που θα θέσει τις βάσεις για την μακρόπνοη και βιώσιμη ανάπτυ-
ξη της οικονομίας.  Πολλές εταιρείες επέδειξαν ενδιαφέρον για τον δεύτερο κύκλο 
αδειοδότησης όπως Ισραήλ, ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Οι προοπτικές που ανοίγονται 
στον τομέα της ενέργειας και ειδικά του φυσικού αερίου, φαίνονται πολύ θετικές.

Ποια είναι η πρόβλεψη σας για το 2012; Θα μπορέσει η Κύπρος να εξέλ-
θει της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα; 
Πιστεύω ότι το 2012 θα είναι πολύ δύσκολο για την οικονομία μας όμως η Κυβέρ-
νηση της Κύπρου λαμβάνει ήδη τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση του δημοσι-
ονομικού ελλείμματος, την επικράτηση της σταθερότητας της οικονομίας και την 
δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
__ Το φυσικό αέριο μεταμορφώνει την Κύπρο  
      σε στρατηγικό κέντρο ενέργειας για την περιοχή

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης 
[ Πρόεδρος Κυπριακού Οργανισμού  
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) ]

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr



16 __ KAINOTOMIA & ANAΠTΥΞΗ

Ποιες δράσεις αναπτύσσει ο ΚΟΤ 
για να προσελκύσει περισσότερους 
τουρίστες από το εξωτερικό;

Η προσέλκυση τουριστών από το 
εξωτερικό αποτελεί βασικό πυλώνα των 
ενεργειών και δραστηριοτήτων μας και 
αυτό αντικατοπτρίζεται και στα κονδύλια 
που διατίθενται προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Ο ΚΟΤ δραστηριοποιείται σε πολλά 
επίπεδα και με ποικίλους τρόπους για 
να επιτευχθεί η προώθηση της χώρας 
μας και η προσέλκυση τουρισμού από 
διάφορες αγορές του εξωτερικού, κυρίως 
Ευρωπαϊκές. Ενδεικτικά να αναφέρω την 
υλοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών 
υπό το πετυχημένο μας σλόγκαν “Cyprus 
in your Heart”, την εντατική πραγματο-
ποίηση επαφών με οργανωτές ταξιδιών 
και αεροπορικές εταιρείες, που στοχεύ-
ουν στην ενίσχυση της συνεργασίας μας 
μαζί τους, τη φιλοξενία στην Κύπρο ξένων 
τουριστικών πρακτόρων και δημοσιο-
γράφων, την υλοποίηση προγραμμάτων 
δημοσίων σχέσεων από τα Γραφεία του 
ΚΟΤ εξωτερικού, που περιλαμβάνουν τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και 
τη συμμετοχή μας σε τουριστικές εκθέ-
σεις σε διάφορες χώρες.

Πώς αντιμετωπίζει ο ΚΟΤ την 
οικονομική κατάσταση στον διεθνή 
χώρο και πόσο αυτή έχει επηρεάσει 
την τουριστική κίνηση της Κύπρου;

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε 
αρνητικά τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς συμπεριλαμβανομένου, 
όπως ήταν αναμενόμενο, και του νησιού μας. Τα δημοσιονομικά προβλήματα και 
τα προβλήματα των εθνικών οικονομιών σημαντικών χωρών πηγών τουρισμού για 
την Κύπρο όπως και η συνεπαγόμενη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα για διακο-
πές στα νοικοκυριά της Ευρώπης είχε δυστυχώς επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα 
της Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Με ικανοποίηση όμως παρατηρήσαμε ότι το 2011 
πετύχαμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο στις τουριστικές αφίξεις μας 
(αύξηση 10.1%) , όσο και στα έσοδα από τον τουρισμό (αύξηση 12.5%). Βεβαίως, τα 
περσινά αποτελέσματα δεν είναι άσχετα με την πολιτική αστάθεια που επικράτη-
σε σε ανταγωνιστικούς μας προορισμούς, όμως ένας κύριος λόγος επίτευξής τους 
είναι και οι δικές μας συντονισμένες ενέργειες, ιδίως στους τομείς της βελτίωσης 
της προσβασιμότητας της Κύπρου και της ενίσχυσης των συνεργασιών μας με σημα-
ντικούς οργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού.

Τι μηνύματα δέχεστε από τις μεγάλες αγορές του Εξωτερικού;
Τα μηνύματα που δεχόμαστε από το εξωτερικό είναι ότι το 2012 είναι μια ακόμα 

ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό. Η παγκόσμια οικονομική κρίση συνε-
χίζει να δημιουργεί προβλήματα στον τουριστικό τομέα και ο διεθνής ανταγωνι-
σμός μεταξύ των τουριστικών προορισμών εντείνεται συνεχώς. Σίγουρα η κατά-
σταση μάς προβληματίζει και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή. 
Η δική μας δέσμευση είναι ότι και φέτος θα εργαστούμε πολύ σκληρά, για να αξιο-
ποιήσουμε τους πόρους μας όσο καλύτερα γίνεται για την επίτευξη των καλυτέρων 
δυνατών αποτελεσμάτων.

Τι σας κάνει και είστε αισιόδοξος πως μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα; 
Η οικονομική κρίση δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Τα πράγματα σύντομα 

θα βελτιωθούν. Όσον αφορά την αισιοδοξία μου, αυτή πηγάζει από τη γνώση μου 
για τις ικανότητες και τη μεγάλη θέληση των συνεργατών μου στον ΚΟΤ αλλά και 
όλων των εμπλεκόμενων στον τουριστικό τομέα. Ο Κυπριακός τουρισμός είναι πολύ 
δυνατός και ανθεκτικός και αυτό αποδείχθηκε επανειλημμένα.

Σε ποιες αγορές δίνετε μεγαλύτερο βάρος για τη τουριστική σας προβολή;
Το μεγαλύτερο βάρος μας, ιδιαίτερα φέτος με την αισθητή μείωση των κονδυλί-

ων μας για προώθηση και προβολή, πέφτει στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, 
της Ρωσίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας. Όμως, ιδιαίτερα σημαντικές για μας 
είναι και οι αγορές της Ελλάδας, των Αραβικών Χωρών και της κεντρικής Ευρώπης.

Εκτιμάτε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών με την Ελλάδα και σε 
ποιους τομείς; 

Όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στον τουρισμό επιδιώκουμε και μελετού-
με ενδεχόμενα συνεργασιών με μια αδελφική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Υπάρ-
χει μια αρκετά ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ ΚΟΤ και ΕΟΤ και το ενδεχόμε-
νο κατάρτισης κοινών προγραμμάτων για προσέλκυση τουρισμού από μακρινούς 
προορισμούς μελετάται.

Όσον αφορά τον τουρισμό από και προς τις δύο χώρες, άξιο αναφοράς είναι το 
γεγονός ότι εδώ και η χρόνια η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη επιλογή για τον κύπριο 
τουρίστα αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του εξερχόμενου τουρισμού μας επιλέγει 
Ελλάδα, ενώ για τους Ελλαδίτες η Κύπρος αποτελεί επίσης αγαπητό προορισμό. 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
__ “Cyprus in your Heart”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Αλέκος Ορουντιώτης 
[ Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ]

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Κ & Α  

ΑΡΘΡΟ
Αφιέρωμα Κύπρος

1/2 Ιστορικό της εξέλιξης της καινο-
τομίας στην Κύπρο

Η Κύπρος, ως μέλος της Ε.Ε., αναγνω-
ρίζει τη σημασία της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας και είναι 
σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση 
της επιστημονικής βάσης στην Κύπρο. Το 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο του εργατι-
κού δυναμικού στην Κύπρο και το υψηλό 
επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού 
επιτρέπουν την ανάμειξη σε προγράμ-
ματα έρευνας, καινοτομίας και επιχει-
ρηματικότητας.

Η απόδοση της Κύπρου στην καινο-
τομία έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια σε σύγκριση με το μέσο όρο 
της Ε.Ε. και οι επιδόσεις της αναμένεται 
να συγκλίνουν με το μέσο όρο της Ε.Ε. 
σε περίπου 10 χρόνια, αν συνεχιστούν 
οι σημερινές τάσεις. Η Κύπρος βρίσκε-
ται άνω του μέσου όρου της αποδοτικό-
τητας στην μετατροπή της καινοτομίας 
σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά επί 
του παρόντος, βρίσκεται κάτω του μέσου 
όρου πρακτικής αξιοποίησης των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας.

2/2 Η συνεργασία Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

Μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια των εμπλεκόμενων φορέων καθώς 
και την οικονομική στήριξη μέσω της χρηματοδότησης της Ε.Ε., η συνεργασία μετα-
ξύ της ακαδημαϊκής έρευνας, των επιχειρήσεων και του κράτους μπορεί να δημιουρ-
γήσει μηχανισμούς για την προώθηση της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μίας μέσο - μακροπρόθεσμης στρα-
τηγικής καινοτομίας με στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών ακαδημίας και επιχει-
ρήσεων εκατέρωθεν, την ευαισθητοποίηση και την εισαγωγή και ανάπτυξη δράσε-
ων, μέτρων, εργαλείων και των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην ανάπτυ-
ξη της καινοτομίας και την τεχνολογίας στην Κύπρο, τα έξι δημόσια και ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια του νησιού, ένωσαν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο ενός προγράμμα-
τος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρω-
τικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Συγκεκριμένα, το Έργο αφορά στην ανάπτυξη, 
εγκατάσταση και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης 
με τις Επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τις έξι Πανεπι-
στήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Έργο 
άρχισε επίσημα τον Ιούνιο του 2009 και συντονίζε-
ται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι βασικοί στρα-
τηγικοί στόχοι του Έργου είναι:

•  Η δημιουργία ενός πρότυπου δικτύου Γραφείων Διασύνδεσης του ακαδημαϊκού 
και του επιχειρηματικού κόσμου.

•  Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της καινοτομίας των Πανε-
πιστημίων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

•  Η ενίσχυση της απασχόλησης των φοιτητών και των αποφοίτων που θα προκύ-
ψει από την επαφή τους με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

•  Η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με στόχο την γεφύρωση του χάσματος μετα-
ξύ του ακαδημαϊκού χώρου, της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων.

•  Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία 
με άλλες οντότητες που στηρίζουν τεχνολογικά καινοτόμες επιχειρήσεις στην 
Κύπρο.
Με την ολοκλήρωση του Έργου στις αρχές του 2015 και μέσα από έντεκα κύρια 

παραδοτέα του, αναμένεται να δημιουργήσουν τη βάση και να χρησιμεύσουν ως 
εργαλεία ανάπτυξης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα, τη 
δημιουργία και την προώθηση μιας «Ενιαίας Κουλτούρας Καινοτομίας», να ενισχύ-
σουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και να συμβάλουν στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται ότι το Έργο θα συμβάλει στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των δεξιοτήτων και 
της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες για δεξιότητες. Η  Κύπρος, ως μια μικρή 
χώρα, με ένα εθνικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για την εφαρ-
μογή ανάλογων πρακτικών ανά περιφέρεια στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργασία Πανεπιστημίων με Επιχειρήσεις  
ως πηγή ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας: 
__ ένα Κυπριακό Μοντέλο

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης 
[ Μαθηματικός, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Έρευνας & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου,Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Συντονιστών ERASMUS & Πρόεδρος της Κυπριακής 
Μαθηματικής Εταιρείας ]

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Αμέτρητες έρευνες έχουν δείξει 
πως η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί την 
μοναδική διέξοδο από την οικονο-
μική κρίση. Ο Σύνδεσμος της Καινο-
τομίας τι δράσεις αναπτύσσει για να 
αναδείξει αυτό το στοιχείο;

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων Έρευνας και Καινοτομίας έχει ως 
βασικό του στόχο την προώθηση της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτομίας στις κυπριακές επιχειρή-
σεις. Ο ΚΣΕΕΚ παρέχει μια ποικιλόμορ-
φη στήριξη στις Επιχειρήσεις - μέλη σε 
θέματα που άπτονται στους τομείς που 
επικεντρώνει τη δραστηριότητα του. Ο 
ΚΣΕΕΚ εκπροσωπεί τον επιχειρηματικό 
κόσμο σε διάφορες επιτροπές του Υπουρ-
γείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρι-
σμού, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-
νας, ενώ φροντίζει με τις επαφές, που έχει 
με διάφορα σώματα και υπηρεσίες της 
πολιτείας, να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ερευνητικών και καινοτομικών δραστη-
ριοτήτων στις επιχειρήσεις.

Πότε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και τι συνεργασίες έχει συνάψει 
μέχρι σήμερα;

Ο ΚΣΕΕΚ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Μετέχει επίσης, με τον Πρόεδρο του, 
στην Επιτροπή Δημόσιου Διαλόγου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, ένα σώμα 
στο οποίο συζητούνται όλα τα νέα προγράμματα έρευνας. Επίσης βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανί-
ας & Τουρισμού που έχει κάτω από την αρμοδιότητλα της τα θέματα Καινοτομίας.

Πόσα μέλη έχει και από ποιους κλάδους προέρχονται;
Ο ΚΣΕΕΚ είναι ενταγμένος στο Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο (ΚΕΒΕ) και έχει σήμερα 30 μέλη. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΣΕΕΚ, ως 
μέλος μπορεί να εγγραφεί μια επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιεί 
δαπάνες σε Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) τουλάχιστον 100,000 ευρώ 
ετησίως ή ποσό που αναλογεί τουλάχιστον στο 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
της επιχείρησης. Τα μέλη προέρχονται από τους διάφορους κλάδους όπως: Βιοτε-
χνολογία, Μικροηλεκτρονική, Νευροεπιστήμες, Παιγνίδια, Πληροφορική, 

Η Καινοτομία και η Έρευνα για να αποδώσουν χρειάζονται χρήματα. 
Τι τύχη μπορούν να έχουν εν μέσω οικονομικής κρίσης;

Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι η σημασία και η εστίαση στην Καινοτομία 
δεν είναι μια τοπική προτεραιότητα. Αντίθετα την άποψη αυτή, για την πρωτεύου-
σα σημασία της Καινοτομίας στην ανάπτυξη, τη συμμερίζεται και η ίδια η Ευρω-
παϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό δύο μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα βρίσκονται 
ενώπιον μας. Από τη μια το Ορίζοντας 2020 (πρόγραμμα - πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία) με 80ΔΕ€ και από την άλλη το 
COSME (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) 
με 2,5ΔΕ€ προϋπολογισμό, παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες στήριξης της Καινοτο-
μικής δραστηριότητας. Στα ποσά αυτά αναμένεται να προστεθούν και τα αναπτυξι-
ακά προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν κάτω από τα διαρθρωτικά ταμεία 
στην Κύπρο (ΕΤΠΑ). Εδώ επικεντρώνεται και η μεγάλη προσπάθεια του ΚΣΕΕΚ να 
ευαισθητοποιήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις και να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες αυτές που βρίσκονται σύντομα ενώπιον τους.

Από πού χρηματοδοτούνται οι δράσεις του Συνδέσμου και τι προσω-
πικό διαθέτει;

Ο ΚΣΕΕΚ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τις συνδρομές των μελών, ενώ έχουν 
γίνει σκέψεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. εκθέσεων) αλλά και εκδόσεων, 

Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Έρευνας & Καινοτομίας 
__ Υπάρχουν τεράστια περιθώρια συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας 
και της Κύπρου σε θέματα καινοτομίας

Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης 
[ Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

Στόχος είναι να δοθεί βήμα έκφρασης  
στις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν  
την ανάπτυξη και ειδικότερα την έρευνα  

και την καινοτομία. Αυτό που λείπει
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Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

μέσα από τα οποίες αναμένονται πρόσθε-
τα έσοδα για το Σύνδεσμο. Σε μέγιστο 
βαθμό όμως ο ΚΣΕΕΚ στηρίζεται στην 
εθελοντική δουλειά των μελών του. Οι 
εργασίες του συνδέσμου υποστηρίζο-
νται από τις υπηρεσίες ενός γραμματέα 
καθώς και όλης της υποδομής του ΚΕΒΕ.

Ποιος είναι ο απολογισμός του 
έργου του Συνδέσμου Καινοτομίας 
της Κύπρου μέχρι σήμερα;

Ο ΚΣΕΕΚ έχει καταφέρει να εδραι-
ωθεί η σημασία της Καινοτομίας στην 
ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσε-
ων με σειρά υπομνημάτων με τις θέσεις 
προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Όπως προαναφέρθηκε μετέχει σε διάφο-
ρες επιτροπές όπου καταθέτει τις απόψεις 
του.

Τι περιθώρια συνεργασίας υπάρ-
χουν με αντίστοιχους φορείς, ιδρύ-
ματα και κέντρα της Ελλάδας, όπως 
για παράδειγμα το ΕΚΕΤΑ, η Ζώνη 
Καινοτομίας;

Τεράστιες. Θεωρούμε ότι η σύνδε-
ση της Κύπρου με την υπόλοιπη Ελλά-
δα και οι συνεργασία μας με αντίστοι-
χες πρωτοβουλίες είναι σημαντική και 
μπορεί να αποβεί ουσιαστικά επωφελής 
ένθεν και ένθεν. Στο πλαίσιο αυτό χαιρε-
τίζουμε τις προσπάθειες του περιοδικού 
σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και 
ευελπιστούμε η αρχή αυτή να αποτελέ-
σει πρόδρομο μελλοντικών συνεργασι-
ών σε πανελλήνια κλίμακα.

Τι προσδοκίες μπορεί κανείς  
να έχει από τον Σύνδεσμο  
Καινοτομίας της Κύπρου;

Ο ΚΣΕΕΚ έχει βάλει μια σειρά από στόχους τους 
οποίους σιγά-σιγά 
υλοποιεί. Κύριος, όμως, στόχος είναι να δοθεί 
βήμα έκφρασης στις επιχειρήσεις σε θέματα 
που αφορούν στην ανάπτυξη και ειδικότερα 
την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό που λείπει 
(όχι μόνο στην Κύπρο) είναι η δυνατή φωνή των 
επιχειρήσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η 
παρουσία των επιχειρήσεων μέσω του ΚΣΕΕΚ 
θα μπορεί να εκφράσει και να τεκμηριώσει 
την άποψη για την εφαρμοσμένη διάσταση της 
έρευνας και της καινοτομίας, που σε τελική 
ανάλυση είναι και το κομμάτι που οδηγεί στην 
πρόοδο, την ανάπτυξη και την οικονομική 
ευρωστία.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και καινοτομίας 

είναι μια νέα γενιά επιχειρήσεων στην Κύπρο χωρίς προϊστορία. Κατ’ 
επέκταση το όλο σύστημα στήριξης μέχρι τώρα των επιχειρήσεων 
από την Κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς έχει στηθεί με βάση 
των γενικών αναγκών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν υφιστάμενες 
εργασίες, πελατολόγιο, υποδομή και των οποίων οι διαθέσιμοι πόροι 
δεν είναι αντίστοιχοι με τις επιχειρήσεις καινοτομίας, οι οποίες 
επενδύουν μεγάλα ποσά στην έρευνα και αναλαμβάνουν τεράστια 
ρίσκα για να δημιουργήσουν προϊόντα διεθνούς εμβέλειας. Ως 
εκ τούτου, ένας από τους βασικότερους στόχους του Συνδέσμου 
είναι η ευαισθητοποίηση αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις για τη 
διαφορετικότητα των εταιρειών μας και την ανάγκη στήριξής μας με 
εξειδικευμένα σχέδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της καινοτομίας, 

 Αυτό που λείπει  
(όχι μόνο στην Κύπρο) 
είναι η δυνατή φωνή 

των επιχειρήσεων  
στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα -εν 
μέσω οικονομικής κρίσης- το ΧΑΚ; 
έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση η κερδοφορία του;

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε πληγεί 
από μία μεγάλη οικονομική κρίση και 
η μία χώρα με την οποία έχουμε πολύ 
στενούς δεσμούς, η Ελλάδα, έχει πληγεί 
από ακόμη μεγαλύτερη κρίση και οπωσ-
δήποτε αυτό επηρέασε με τη σειρά του 
και την Κυπριακή οικονομία.

Το Χρηματιστήριο βασικά αντανακλά 
τα αποτελέσματα των εταιρειών οι οποί-
ες είναι εισηγμένες σ’ αυτό και οι πλεί-
στες εταιρείες, όπως ορθά έχετε αναφέ-
ρει, έχουν αντιμετωπίσει και έχουν δεχθεί 
τα προβλήματα από την κρίση. Εμείς, 
ως Χρηματιστήριο, προσπαθούμε να 
διαφοροποιήσουμε το είδος των προϊό-
ντων τα οποία εισάγουμε, να αναβαθμί-
σουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας και 
να βοηθήσουμε τις εισηγμένες εταιρεί-
ες. Για παράδειγμα, έχουμε εισάγει από 
το 2010 τη ΝΕΑ Αγορά, τη λεγόμενη Μη 
Ρυθμιζόμενη Αγορά, η οποία απευθύνε-
ται κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, ενώ έχουμε πρόσθετα εξαγγείλει 
και διάφορα άλλα αναπτυξιακά προγράμ-
ματα, τα οποία ελπίζουμε να περιορίζουν 
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
σε μας.

Επίσης προγραμματίζουμε να εισάγουμε προσεχώς τα Πιστοποιητικά Παρα-
στατικά Μετοχών (GDR’s), ενώ αναμένουμε την ολοκλήρωση της νομοθεσίας για 
να γίνει ανάλογη δραστηριοποίηση και στα αμοιβαία κεφάλαια.

Πώς βλέπετε το ενδιαφέρον Ελληνικών Εταιρειών να εισέλθουν στο ΧΑΚ;
Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Πρέπει κατ’ αρχήν να τονιστεί ότι για εμάς το ενδι-

αφέρον εταιρειών από την Ελλάδα να εισαχθούν κοντά μας είναι καλοδεχούμε-
νο. Όντως, έχουν ήδη εγγραφεί τέτοιες εταιρείες στο ΧΑΚ και συζητούμε το ενδε-
χόμενο αυτό και με άλλες εταιρείες. Πρέπει να πω ότι θέλουμε αυτές οι εταιρείες 
να μας βλέπουν ως φυσιολογικούς συνεργάτες, όταν μας προσεγγίσουν. Οι εται-
ρείες αυτές θα αντιληφθούν πόσο καλοδεχούμενες είναι και όλοι οι συνάδελφοι 
θα τις χειριστούν με την ανάλογη προσοχή. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς 
στο ΧΑΚ ακολουθούμε πιστά την υπάρχουσα Νομοθεσία και με κανένα τρόπο δεν 
είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, αλλά καθημερινά εφαρμόζου-
με πρωτοβουλίες που μειώνουν κάθετα και ριζικά τη γραφειοκρατία.

Επίσης έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας να είναι ιδιαίτερα φιλικό σε εται-
ρείες που θέλουν να εγγραφούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τους παρέ-
χουμε κάθε στήριξη και βοήθεια στη διαδικασία αυτή.

Πόσες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για ποιους λόγους 
επιλέγουν το ΧΑΚ και όχι το ΧΑ;

Μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω εταιρείες από την Ελλάδα: Focus 
Financial Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, 
Phone Marketing S.A., International Life Α.Ε.Γ.Α. 

Επίσης έχει εγγραφεί και ένας Ειδικός Σύμβουλος Εισαγωγής από την Ελλάδα. 
Θα πρέπει να σας πω ότι με κανένα τρόπο δεν θα ήθελα να συγκρίνω το ΧΑΚ με 

το ΧΑ, ούτε να σχολιάσω τους λόγους που μία εταιρεία ελκύεται είτε στο ένα είτε 
στο άλλο Χρηματιστήριο. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να ερωτηθούν οι εταιρείες 
αυτές. Για μας το ΧΑ είναι ένα πολύ στενός και πολύτιμος συνεργάτης. Από τη δική 
μας πλευρά ό,τι κάνουμε το συζητάμε με το ΧΑ και πιστεύουμε πολύ στις συνέργει-
ες που μπορεί να προκύπτουν από στενή και ειλικρινή συνεργασία.

Σε ποιους κλάδους δραστηριοποιούνται και τι μεγέθους είναι αυτές 
οι εταιρείες;

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται και το μέγεθος των εταιρειών που 
έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο είναι ως ακολούθως: Όνομα εταιρείας - Κλάδος 
-Μέγεθος (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία)
1/3.  Focus Financial Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομι-

κών Υπηρεσιών Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες €11.830.000 
(1.690.000 Χ €7,00)

2/3.  Phone Marketing S.A. Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 
€5.512.063 (1.574.875 Χ €3,50)

3/3.  International Life Α.Ε.Γ.Α Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών €21.834.895 
(8.057.157 Χ €2,71)

Γιατί κάποιος να επενδύσει σήμερα στο ΧΑΚ; Ποια θα είναι τα οφέλη;
Εμείς στο ΧΑΚ έχουμε εξαγγείλει και δημόσια ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμ-

μα, αφού μελετήσαμε με λεπτομέρεια τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην 
Κύπρο αλλά και τις οικονομίες και ανάγκες άλλων χωρών της περιοχής. 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
__ Η συνεργασία μεταξύ των Χρηματιστηρίων Αθηνών  
  και Κύπρου είναι για μας ύψιστη και πρώτη προτεραιότητα

Νώντας Κλ. Μεταξάς 
[ Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου  
Αξιών Κύπρου ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στη Ραλλιώ Λεπίδου

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος
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Αυτό το πρόγραμμα, πέραν της εισα-
γωγής του θεσμού των Πιστοποιητικών 
Παραστατικών Μετοχών (GDR’s), που 
έχουμε ήδη προαναφέρει, περιλαμβά-
νει και τη δραστηριοποίηση μας σε θέμα-
τα εγγραφής Συλλογικών Επενδυτικών 
Σχεδίων (Funds) στο ΧΑΚ. Την περίο-
δο αυτή δρομολογούνται προς υιοθέ-
τηση ορισμένες νομοθετικές αλλαγές, 
που θα προωθήσουν άμεσα το θέμα των 
σχεδίων αυτών (funds). Επίσης προω-
θείται η δραστηριοποίηση του ΧΑΚ σε 
μια νέα αγορά, αυτήν της ενέργειας, ως 
εκπλειστηριαστή δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου (ρύπων), για 
λογαριασμό του αρμόδιου Υπουργείου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσφα-
τα έχουμε εισάγει το θεσμό του Ειδικού 
Διαπραγματευτή, που στόχο έχει την 
αύξηση της ρευστότητας στην Αγορά 
του ΧΑΚ και ταυτόχρονα προωθούνται 
κι άλλα βοηθητικά εργαλεία προς αποτε-
λεσματικότερη υλοποίηση του στόχου 
αυτού, όπως π.χ. οι λογαριασμοί συλλο-
γικών επενδύσεων (omnibus accounts), 
ο δανεισμός αξιών και η διενέργεια ανοι-
κτών πωλήσεων. Οι προτάσεις του ΧΑΚ 
για τα θέματα αυτά βρίσκονται ενώπιον 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για έγκρι-
ση, πριν την εισαγωγή τους. Επιπλέον το 
ΧΑΚ έχει τροποποιήσει τη Νομοθεσία του 
και έχει πλέον την ευχέρεια να αναλαμ-
βάνει και να τηρεί μητρώα μη εισηγμέ-
νων εταιρειών. 

Σημειώνεται ότι το ΧΑΚ βρίσκεται 
στα τελικά στάδια εισαγωγής μηχανι-
σμού κεντρικής αποθήκευσης ρυθμιζόμε-
νων πληροφοριών (Officially Appointed 
Mechanism for the Storage of Regulated 
Information - OAM) που στόχο έχει την 
πλήρη ομοιογενοποίηση - τυποποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πληροφο-
ριών που αφορούν εκδότες, των οποί-
ων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, 
μέσω της ηλεκτρονικής παραλαβής των 
ανακοινώσεων τους. Επίσης, μέχρι το 
τέλος του 2012 προωθείται η υλοποίη-
ση του στόχου διενέργειας του χρημα-
τικού διακανονισμού των συναλλαγών 
του ΧΑΚ στο Target 2. 

Επιπρόσθετα το ΧΑΚ σκοπεύει να 
προβεί σε αναβάθμιση των εταιρικών 
δραστηριοτήτων που παρέχει με εκσυγ-
χρονισμό της μεθόδου διανομής μερι-
σμάτων κι’ άλλων χρηματικών διανο-
μών. Πρόσθετα εξετάζεται και το ενδε-
χόμενο δημιουργίας Πολυμερούς Μηχα-
νισμού Διαπραγμάτευσης (Multilateral 
Trading Facility - MTF), όπως επίσης και 
η ανάπτυξη του θεσμού των διαπραγμα-
τεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF’s).

Πώς εξελίσσεται η πορεία της 
συμμετοχής των επενδυτών από το 
εξωτερικό στο ΧΑΚ και πόσο επηρε-
άζει η οικονομική κρίση που έχει 
ξεσπάσει;

Αυτή είναι μία ερώτηση που είναι 
δύσκολο να σχολιαστεί από τη δική μας 
πλευρά. Εμείς, εκείνο το οποίο προσπα-
θούμε να κάνουμε είναι να δείχνουμε 
στους ξένους επενδυτές πόσο καλοδε-
χούμενοι είναι, να περιορίζουμε συνεχώς 
τη γραφειοκρατία και οποιαδήποτε άλλα 
εμπόδια μπορεί να υπάρξουν. Επίσης με 
την εισαγωγή νέων προϊόντων προσπα-
θούμε να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις 
πιο ελκυστικές. Η συμμετοχή ξένων επεν-
δυτών σε εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ 
έχει τον τελευταίο χρόνο σχεδόν διπλα-
σιαστεί και ανέρχεται σήμερα στο 23,2%. 

Πού αποδίδετε τη μεγαλύτερη 
ελκυστικότητα του ΧΑΚ στο εξωτερικό;

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο αριθμό 
παραγόντων, στο βαθμό, βεβαίως, που 
υπάρχει. Κατ’ αρχήν να μιλήσουμε για 
παράγοντες που προέρχονται από το ίδιο 
το Χρηματιστήριο. Έχουμε μία πολύ ελκυ-
στική τιμολογιακή πολιτική. Έχουμε ένα 
σύστημα εισαγωγής εταιρειών που είναι 

πολύ εύκολο και κατανοητό σε ξένους 
επενδυτές και επίσης η γραφειοκρατία 
μας συνεχώς περιορίζεται. Τα στελέ-
χη μας έχουν εκπαιδευτεί να βοηθούν 
οποιονδήποτε συναλλάσσεται μαζί μας.

Όσον αφορά παράγοντες εξωγενείς 
προς το Χρηματιστήριο, πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι η Κύπρος έχει ένα πολύ ελκυ-
στικό φορολογικό σύστημα, όχι μόνον 
όσον αφορά στο ύψος της φορολογίας, 
αλλά και στον τρόπο που εφαρμόζεται. 
Η διαδικασία για τους ξένους είναι πολύ 
κατανοητή και απλοποιείται συνεχώς 
και πάνω απ’ όλα πρέπει να τονίσουμε 
πόσο το νομικό σύστημα της Κύπρου είναι 
προσιτό, αντιληπτό και εφαρμόζεται με 
υποδειγματικό τρόπο, κάτι που εκτιμάται 
ιδιαίτερα κι από τους ξένους. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει θεσμούς, οι οποίοι είναι 
ευρύτερα αποδεκτοί, κάτι το οποίο πιθα-
νόν να αποτελεί εξαίρεση για μία χώρα, 
η οποία βρίσκεται μέσα στην καρδιά της 
Μέσης Ανατολής. Κι αυτό επίσης εκτιμά-
ται από τους ξένους.

Πώς βλέπετε τη συνεργασία μετα-
ξύ ΧΑ και ΧΑΚ;

Η συνεργασία μεταξύ των Χρηματι-
στηρίων Αθηνών και Κύπρου είναι για μας 
ύψιστη και πρώτη προτεραιότητα και το 
αποδείξαμε στην πράξη. Είχε, ως γνωστό, 
υπογραφεί η συμφωνία της Κοινής Πλατ-
φόρμας, η οποία έχει πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα για την Κυπριακή πλευρά.

Αυτή η συμφωνία έχει λήξει στο τέλος 
του περασμένου χρόνου και βρισκόμαστε 
ήδη σε διαβούλευση με το Χρηματιστήριο 
Αθηνών για βελτίωση της, προς αμοιβαίο 
όφελος. Πρέπει να πω ότι προχωρούμε 
μέσα σε πολύ θετικό κλίμα. Όμως ορισμέ-
νες φορές έχουμε σημαντικά προβλήμα-
τα, όχι από το Χρηματιστήριο Αθηνών, 
αλλά από άλλους φορείς από τους οποί-
ους βρίσκαμε κλειστές πόρτες, όπως π.χ. 
απαγόρευση ανοίγματος margin accounts 
για αγορά μετοχών που είναι εισηγμέ-
νες στην Κύπρο, γεγονός που αποκλείει 
μεγάλο αριθμό επενδυτών να επενδύουν 
στην Κυπριακή αγορά. Έχουμε ισχυρό-
τατες ενδείξεις ότι το όλο θέμα προχω-
ρεί επιτέλους προς επίλυση.

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κύπρος

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Πόσα χρόνια μετράει η εται-
ρεία και ποιο είναι το πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της;

Η εταιρία ENGINO.NET 
LTD ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό 
να αναπτύξει την αρχική μου 
ιδέα για ένα σύστημα πλαστι-
κών συνδετήρων ξύλου για μοντε-
λισμό, στο μάθημα Σχεδιασμός 
και Τεχνολογία, που διδάσκεται 
σε Δημοτικά και Γυμνάσια. Μετά 
από 3 χρόνια έρευνας και ανάπτυ-
ξης η εταιρία έβγαλε δοκιμαστικά 
στην αγορά κάτι πολύ πιο εξελιγ-
μένο, ένα νέο παιχνίδι συναρμο-
λόγησης από πλαστικό για παιδιά 
ηλικίας 5 ετών και άνω. Σήμε-
ρα η εταιρία παράγει μια ποικιλία 
παιχνιδιών της κατηγορίας αυτής 
με περίπου 40 διαφορετικά πακέ-
τα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
αναγκών της αγοράς. 

Ποια είναι η Καινοτομία 
στα προϊόντα της;

Το σύστημα παιχνιδιού 
ENGINO έχει πάρει πολλά διεθνή 
και τοπικά βραβεία, όπως το 
βραβείο καλύτερου παιχνιδιού 
στην Αμερική και το Παγκύπριο 
Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ. 
Υπάρχουν εγγεγραμμένες πατέ-
ντες και βιομηχανικά σχέδια, 
που κατατάσσουν το engino ως 
ένα από το δημιουργικότερα 
παιχνίδια, που υπάρχουν σήμε-
ρα στην αγορά. Η μεγαλύτερη 

καινοτομία του συστήματος δόμη-
σης ENGINO είναι ότι με λίγα 
εξαρτήματα μπορούν να κατα-
σκευαστούν πάρα πολλά διαφο-
ρετικά μοντέλα. Αυτό οφείλεται 
στον πατενταρισμένο σχεδιασμό 
των γεωμετριών σύνδεσης που 
επιτρέπουν κτίσιμο σε όλες τις 
κατευθύνσεις του τρισδιάστατου 
χώρου. Επίσης, μια άλλη καινο-
τομία, όχι εμφανής στον τελικό 
χρήστη, είναι η υψηλή κατασκευ-
ασιμότητα, κάτι που επιτρέπει 
πολύ χαμηλότερο κόστος παραγω-
γής σε σχέση με ανταγωνιστικά 
παιχνίδια, γεγονός που μας καθι-
στά ανταγωνιστικούς, έστω κθ 
αν ακόμα έχουμε μικρή παραγω-
γή και αναγκαζόμαστε να στηρι-
ζόμαστε κυρίως σε εξαγωγές για 
τις οποίες χρειάζεται και ο αντι-
πρόσωπος.

Πώς αντιμετωπίζει η εται-
ρεία σας τον ανταγωνισμό;

Αυτό που ανέφερα πιο πάνω 
είναι που μας καθιστά ικανούς 
να μπούμε σε μια πολύ δύσκολη 
αγορά που κυριαρχείται από ένα 
κατασκευαστή, την LEGO. Για 
να προσδώσουμε ακόμα περισ-
σότερο «value for money» στο 

παιχνίδι ENGINO, η ερευνητι-
κή μας ομάδα έχει αναπτύξει 
πάρα πολλά μοντέλα ανά κουτί, 
ούτως ώστε η διασκέδαση από το 
παιχνίδι και ειδικά από το κτίσιμο 
να μεγιστοποιείται. Ένα παιχνίδι 
ENGINO, για παράδειγμα, μπορεί 
να φτιάξει μέχρι και 100 διαφο-
ρετικά μοντέλα από το ίδιο κουτί, 
ενώ στην ίδια τιμή ένα παιχνί-
δι του ανταγωνισμού μπορεί να 
φτιάξει 2-3 μοντέλα. Η πραγματι-
κότητα, όμως, είναι ότι είναι πολύ 
δύσκολο για μια μικρή και νέα 
εταιρεία, χωρίς σημαντικές επεν-
δύσεις στη διαφήμιση, να διεισδύ-
σει στην παγκόσμια αγορά. Επει-
δή, όμως, έχουμε τις καινοτομί-
ες, που αναφέραμε, βλέπουμε 
ότι υπάρχει μερίδιο αγοράς, στο 
οποίο μπορούμε να απευθυνθού-
με και οι πωλήσεις μας διπλασιά-
ζονται σχεδόν κάθε χρόνο. 

Πόσο έχει επηρεάσει η 
οικονομική κρίση τον δικό 
σας κλάδο; Και πώς την αντι-
μετωπίζετε;

Η κρίση έχει επηρεάσει όλους 
τους κλάδους. Ειδικά στο παιχνί-
δι, που δεν είναι ένα είδος πρώτης 
ανάγκης, βλέπουμε τα τελευταία 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΙΣΣΑΜΟΣ
__ παιχνίδια 

συναρμολόγισης  
από πλαστικό

[ Γενικός Διευθυντής ENGINO.NET LTD ]

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κυπριακή Επιχειρηματικότητα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α
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2 χρόνια να υπάρχει μείωση τόσο 
στην ποσότητα όσο και στην 
αξία των αγορών. Για παράδειγ-
μα, το 2008 τα Χριστούγεννα,α-
πό το κατάστημά μας στη Λεμε-
σό πωλούσαμε ως επί το πλείστον 
πακέτα αξίας 80 ευρώ, ενώ το 
2011 το μέγιστο ποσό που ξοδευ-
όταν σε παιχνίδι ήταν 50 ευρώ! 
Φυσικά, επειδή η εταιρεία μας 
είναι ακόμα νέα, ο κύκλος εργα-
σιών μας αυξάνεται γιατί κάθε 
χρόνο βγάζουμε νέα προϊόντα 
και βρίσκουμε νέες αγορές. Εάν 
ήμασταν μια έδραιωμένη εται-
ρεία σίγουρα η κρίση θα μείωνε 
κατά πολύ τις πωλήσεις. Θεωρώ, 
όμως, ότι η κρίση μας επηρέασε 
σημαντικά, ειδικά κατά την περί-
οδο ανάπτυξης της εταιρείας. Εάν 
δεν υπήρχε η κρίση η άνοδός μας 
θα ήταν πολύ πιο θεαματική. Η 
κρίση, όμως, δεν έχει επηρεάσει 
μόνο τον τελικό καταναλωτή. Ένα 
άγνωστο και νέο προϊόν, όπως 
το ENGINO, συνήθως θέλουν να 
το εισάγουν νέοι επιχειρηματί-
ες. Σε όλες τις χώρες αυτοί πλέον 
δεν υπάρχουν (ή υπάρχουν πολύ 
λίγοι με περιορισμένους προϋ-
πολογισμούς), κάτι που σημαίνει 

ότι αυτοί που είναι διατεθιμέ-
νοι να «ρισκάρουν» με ένα νέο 
προϊόν είναι λίγοι. Επιπρόσθε-
τα, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής 
αποφεύγουν τις απευθείας εισα-
γωγές, διότι πρέπει να προπλη-
ρώσουν και προτιμούν να αγορά-
ζουν με χαμηλότερα περιθώρια 
από υφιστάμενους προμηθευ-
τές κερδίζοντας πολύμηνη πίστω-
ση και την δυνατότητα επιστρο-
φής για ό,τι δεν πωληθεί. Θεωρώ, 
λοιπόν, ότι η ENGINO βρέθηκε 
στην δυσκολότερη εποχή και στη 
δυσκολότερη χώρα. Στην Κύπρο 
ο πληθυσμός είναι πολύ μικρός 
και ουσιαστικά όλες οι πωλή-
σεις πρέπει να είναι από εξαγω-
γές. Έστω, όμως, και με αυτά τα 
σενάρια, είμαστε περήφανοι που 
εμείς αναπτυσσόμαστε και μάλι-
στα αυτή τη στιγμή επενδύου-
με (και χωρίς επιδοτήσεις, αφού 
και αυτές έχουν σταματήσει) στην 
δημιουργία δικής μας παραγωγι-
κής μονάδας στην Κύπρο. Η επέν-
δυση αναμένουμε να μας χαμη-
λώσει το κόστος και το χρόνο 
παράδοσης, όπως επίσης και 
την ανάγκη για υψηλό επίπεδο 
stock, κάτι που ελπίζουμε εν μέσω 

κρίσης να αποδειχτεί πολύ σημα-
ντικό για την επιτυχή ανάπτυ-
ξή της εταιρείας μας. Η αλήθεια 
είναι ότι είμαστε τόσο περήφανοι 
που καταφέραμε το ENGINO να 
το παράγουμε πλέον στην πατρί-
δα του, που έχουμε σχεδιάσει και 
ειδικό λογότυπο, το οποίο μπαίνει 
σε όλα τα πακέτα μας. Το έχουμε 
μάλιστα προωθήσει και σε άλλες 
εταιρείες και συνδέσμους για να 
χρησιμοποιηθεί, αν είναι δυνατόν, 
ως ενιαίο σήμα κυπριακών προϊό-
ντων ποιότητας. 

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κυπριακή Επιχειρηματικότητα

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΘΑ ΣΑΣ 
ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Στην Ελλάδα δοκιμάσαμε να διαθέσουμε το προϊόν πριν 2-3 χρόνια, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, 
κυρίως γιατί δεν μπόρεσαν να αποδεχτούν ότι όντως μπορεί μια καινοτομία να βγει από την 
Κύπρο. Παρόμοια αντιμετώπιση φυσικά έχουμε και στην Κύπρο, κυρίως γιατί δεν υπάρχει 
παράδοση στην καινοτομία, αλλά και γιατί πολλές εταιρείες πλέον αγοράζουν προϊόντα 
από την Κίνα με δικό τους όνομα, παρουσιάζοντάς τα ως κάτι το ξεχωριστό ενώ δεν είναι. 
Αυτή η αντιμετώπιση φυσικά σιγά-σιγά φθίνει, γιατί βλέπουν ότι ακόμα είμαστε εδώ και 
το προϊόν μας έχει βραβευθεί και πωλείται σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα είχαμε 
ακόμα ένα πρόβλημα... νομίζω ότι από τη μια μας αντιμετώπιζαν ως «τοπική εταιρεία» και 
άρα απαιτούσαν πίστωση και από την άλλη ως «εισαγωγή» και απαιτούσαν χαμηλές τιμές. 
Επίσης, αυτή η άσχημη εξέλιξη με την οικονομία στην Ελλάδα περιορίζει το αγοραστικό 
κοινό για το ENGINO. Ξεκινήσαμε, όμως, συνεργασία με άλλες εταιρείες στην Ελλάδα που 
μπορούν να κατασκευάσουν μηχανήματα για εμάς. Η Ελλάδα, ως μητέρα - πατρίδα, αποτελεί 
για εμάς πόλο έλξης και είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα το ENGINO θα εδραιωθεί και 
εκεί. Απλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη εποχή για πωλήσεις, διαφαίνεται όμως ότι είναι 
κατάλληλη για άλλους είδους συνεργασίες στην έρευνα και την παραγωγή.

Τι ποσότητες παράγετε; 
Από την έναρξη των πωλήσεών μας, το 

2007, έχουμε διοχετεύσει περίπου 200.000 
κουτιά στην αγορά, με λιανική αξία άνω των 
10 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ποιες αγορές απευθύνεστε;
Απευθυνόμαστε στην παγκόσμια αγορά 

χωρίς περιορισμό. Εκ των πραγμάτων, όμως, 
και λόγω του ότι το ENGINO είναι ένα προϊόν 
με λιανική τιμή από 8-230 ευρώ, δεν μπορού-
με να περιμένουμε από φτωχές χώρες να 
αγοράσουν το προϊόν. Εκτός από τις ανεπτυγ-
μένες χώρες επιδιώκουμε να επεκταθούμε 
και στις αναδυόμενες αγορές, όπως η Ανατο-
λική Ευρώπη, η Ασία και η Νότια Αμερική. 
Επίσης, λόγω εγγύτητας, μας ενδιαφέρει και 
η Μέση Ανατολή. Ήδη εξάγουμε σε πάνω από 
20 χώρες, όπως Αμερική, Αγγλία, Ιταλία, Ισπα-
νία, Ολλανδία αλλά και Ρωσία, Κορέα ακόμα 
και Ταϊβάν! To ENGINO είναι ένα εκπαιδευ-
τικό παιχνίδι και ως εκ τούτου η αγορά του 
δεν είναι μόνο το καθιερωμένο δίκτυο πώλη-
σης παιχνιδιών, όπως καταστήματα παιχνι-
διών, πολυκαταστήματα και υπεραγορές, αλλά 
και σχολεία ή Υπουργεία Παιδείας που επενδύ-
ουν στην τεχνολογική και δημιουργική εκπαί-
δευση.

Ποια είναι τα επενδυτικά σας σχέδια;
Σε αυτή τη φάση η επένδυσή μας εστιά-

ζεται στη παραγωγική μας μονάδα και στην 
Έρευνα και Ανάπτυξη. Επόμενος στόχος, αφού 
σταθεροποιηθεί ή παραγωγή, είναι να επενδύ-
σουμε και στον τομέα Πωλήσεων και Διαφή-
μισης.

Ένα παιχνίδι ENGINO μπορεί να 
φτιάξει μέχρι και 100 διαφορετικά 

μοντέλα από το ίδιο κουτί,  
ενώ στην ίδια τιμή ένα παιχνίδι  

του ανταγωνισμού μπορεί  
να φτιάξει 2-3 μοντέλα
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H SignalGeneriX είναι εταιρεία 
Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), 

υψηλής τεχνολογίας, η οποία 
εφαρμόζει την προηγμένη 

γνώση της σε αναδυόμενες 
τεχνολογίες ψηφιακής 

επεξεργασίας σημάτων και 
τηλεπικοινωνιών για την 

δημιουργία πρωτοποριακών 
λύσεων προσαρμοσμένων 

στις απαιτήσεις των 
πελατών της. Η εταιρεία 

αναπτύσσει εξειδικευμένες 
λύσεις σε λογισμικό και 

υλικό για διάφορους τομείς 
της βιομηχανίας, όπως 

οι τηλεπικοινωνίες, ο 
απομακρυσμένος έλεγχος, ο 
περιβαλλοντικός έλεγχος, η 

ασφάλεια και η ιατρική. Οι 
δραστηριότητες της εταιρείας 

τα τελευταία δύο χρόνια 
επικεντρώνονται κυρίως 

σε εξαγωγικές υπηρεσίες 
εφαρμοσμένης έρευνας 

υψηλής τεχνολογίας με πελάτες 
κορυφαίες Ευρωπαϊκές 

εταιρείες ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιών.

Ποια είναι τα σημαντικό-
τερα επιτεύγματα σας; 

Παρά το νεαρό της ηλικί-
ας της, η SignalGeneriX έχει να 
επιδείξει ένα σημαντικό χαρτο-
φυλάκιο το οποίο περιλαμβά-
νει Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας, Ευρωπαϊκά εμπορικά 
σήματα και άλλα προϊόντα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 
πέντε χρόνια στην Κύπρο. Η εται-
ρεία ενσωματώνει την καινοτό-
μο τεχνολογία της σε ολοκλη-
ρωμένα συστήματα hardware τα 
οποία σχεδιάζονται και αναπτύσ-
σονται αποκλειστικά για τους 
πελάτες της οι οποίοι στην συνέ-
χεα τα αξιοποιούν εμπορικά. Η 
SignalGeneriX έχει πρόσφα-
τα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με την ετικέτα EUREKA 
σαν αναγνώριση της υψηλής ποιό-
τητας έρευνας που διεξάγει, ενώ 
έχει συμπεριληφθεί στις πέντε 
καλύτερες Κυπριακές μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις για το 2009 
από το περιοδικό InBusiness. Η 
ποιότητα των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων και οι δραστηριότη-
τες της SignalGeneriX είχαν σαν 
αποτέλεσμα την συμμετοχή της 
εταιρείας σαν μόνιμο μέλος στον 
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Οργανι-
σμών Έρευνας και Τεχνολογίας 
(EARTO), ο οποίος περιλαμβάνει 
τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, καθώς και στην Ένωση 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγω-
γών. Η εταιρεία στην προσπά-
θεια της για την προώθηση της 
καινοτομίας και της τεχνολογίας 
στις επιχειρήσεις στην Κύπρο έχει 
εμπλακεί ενεργά στην ίδρυση του 
Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Έρευνας και Καινοτομίας ο 
οποίος δραστηριοποιείται μέσω 
του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Εστιάζεστε στην έρευ-
να και την Τεχνολογία. Η 
οικονοµική κρίση πόσο έχει 
φρενάρει τις όποιες προσπά-
θειες που γίνονται πάνω στην 
έρευνα; 

Σε Εθνικό επίπεδο η οικονο-
μική κρίση έχει επηρεάσει σημα-
ντικά την στήριξη προγραμμάτων 

για την ανάπτυξη της έρευνας και 
της καινοτομίας. Αντιθέτως , σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο η επένδυση 
στην έρευνα και ανάπτυξη αποτε-
λεί κινητήριο μοχλό για ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των εται-
ρειών και έξοδο από την κρίση. Η 
εμμονή της SignalGeneriX στην 
δημιουργία καινοτόμων προϊό-
ντων και η στρατηγική ανάπτυ-
ξης μέσω διεθνών συνεργασι-
ών με εταιρείες κολοσσούς στον 
τομέα έχουν σαν αποτέλεσμα 
η εταιρεία να εμπλέκεται αυτή 
την στιγμή σαν παροχέας τεχνο-
λογίας και υπηρεσιών έρευνας 
σε έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού πέραν των 20 εκατομμυρίων 
ευρώ. Η SignalGeneriX αποτελεί 
μία από τις πρώτες επιλογές εται-
ρειών κολοσσών για κοινή συμμε-
τοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
και αυτό μας κάνει αρκετά περή-
φανους. Το γεγονός ότι έχουμε 
δημιουργήσει το δικό μας χαρτο-
φυλάκιο με προϊόντα πνευματι-
κής ιδιοκτησίας τα οποία υλοποι-
ούμε σε καινοτόμα προϊόντα για 
την εταιρεία και τους πελάτες της, 
σε συνδυασμό με τις διεθνείς μας 
συνεργασίες, έχουν δώσει σημα-
ντική πορεία ανάπτυξης στην 
SignalGeneriX παρά την οικονο-
μική κρίση. 

Εκτιµάτε ότι υπάρχουν 
περιθώρια συνεργασίας µε 
Ελληνικές Επιχειρήσεις του 
κλάδου της Πληροφορικής; 

Η SignalGeneriX αποτελεί 
μόνιμο μέλος της Ένωση Ελλη-
νικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών 
(ΕΝΕΒΗ) μέσω της οποίας έχει 
αναπτύξει συνεργασίες με αρκε-
τές εταιρείες μέλη. Ένα από τα 
θετικά αποτελέσματα της συνερ-
γασίας με ελληνικές επιχειρήσεις 
είναι η εξασφάλιση χρηματοδότη-
σης 3,5 εκ. ευρώ για το Ευρωπαϊ-
κό έργο Lynceus το οποίο έχει σαν 
στόχο την δημιουργία ολοκλη-
ρωμένου συστήματος ασφαλούς 
εκκένωσης πλοίων σε περίπτω-
ση ατυχήματος. Η εταιρεία μας 
σαν κύριος εταίρος και τεχνικός 
διαχειριστής του έργου θα συνερ-
γαστεί στενά τα επόμενα τρία 
χρόνια τόσο με Ελληνικές εται-
ρείες του χώρου όσο και με τον 
Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφο-
ρικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) 
ο οποίος συμμετέχει στο έργο. 
Η εταιρεία επίσης έχει αναπτύ-
ξει στενή συνεργασία με διάφο-
ρα ερευνητικά και ακαδημαϊ-
κά ιδρύματα στην Ελλάδα όπως 
το ΕΑΙΤΥ, το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο, το ΕΠΙΣΕΥ, το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και το ΑΙΤ, με τα 
οποία συμμετέχει σε κοινά Εθνικά 

και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. 
Επεκτατική επενδυτική 

πολιτική υπάρχει; 
Προτεραιότητά μας στο 

άμεσο μέλλον είναι να προωθή-
σουμε τα καινοτόμα πρωτότυπα 
προϊόντα μας στο εμπόριο, είτε 
από μόνοι μας είτε μέσω στρατη-
γικών συνεργασιών. Η εταιρεία 
ήδη συμμετέχει σε δύο spin-off 
εταιρείες σκοπός των οποίων είναι 
να προωθήσουν εμπορικά τεχνο-
λογίες που έχουν αναπτυχθεί από 
την SignalGeneriX. Η διεθνής 
εμπορική επιτυχία του Wisense® 
αποτελεί ένα τρανό παράδειγ-
μα των δυνατοτήτων της τεχνο-
λογίας μας και των προοπτικών 
που ανοίγονται με την ανάπτυ-
ξη στο εξωτερικό. Η εταιρεία 
επίσης επενδύει σε αναδυόμενες 
αγορές όπως αυτή των ασύρμα-
των δικτύων σώματος για ιατρικές 
εφαρμογές υλοποιώντας σε μικρό-
ηλεκτρονικά προϊόντα προηγ-
μένες τεχνολογίες DSP. Ένας 
άλλος σημαντικός και κερδοφό-
ρος τομέας των δραστηριοτήτων 
μας είναι η προσφορά εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών εφαρμοσμέ-
νης έρευνας σε διεθνείς εταιρεί-
ες ηλεκτρονικών και τηλεπικοινω-
νιών. Θεωρούμε ως κεφάλαιο για 
την εταιρεία μας το επιστημονι-
κό και ερευνητικό προσωπικό μας 
γι αυτό επενδύουμε συνεχώς στη 
σωστή στελέχωση της επιστημο-
νικής ομάδας και την εκπαίδευση 
των ερευνητών μας. 

Ποιες είναι οι προκλήσεις 
και οι προτεραιότητες, μέσα 
σε αυτό το περιβάλλον της 
διεθνούς οικονομίας για την 
εταιρία σας; 

Η εταιρεία μας έχει ακολου-
θήσει ένα προσεκτικό και συντη-
ρητικό πλάνο ανάπτυξης για να 
φτάσει στο σημείο που είμαστε 
τώρα, δηλαδή μια μικρή επιχείρη-
ση αλλά ιδιαίτερα σεβαστή από 
τους διεθνείς συνεργάτες μας. Θα 
επιθυμούσαμε να δούμε μεγα-
λύτερη συμμετοχή σε εθνικές 
δραστηριότητες μεγάλης σημασί-
ας για την Κύπρο όπως η ύδρευση, 
η ενέργεια, η ρύπανση, η ασφά-
λεια συνόρων κ.λ.π. Εντούτοις, ο 
κύριος στόχος μας είναι να συνε-
χίσουμε το υψηλό επίπεδο έρευ-
νας και ανάπτυξης σε συνεργασία 
με τους διεθνείς συνεργάτες μας 
και να εξασφαλίσουμε ότι βγαί-
νουμε από την παρούσα οικονομι-
κή κρίση πιο δυνατοί και ανταγω-
νιστικοί.

ΤΑΣΟΣ
ΚΟΥΝΟΥΔΗΣ

__ SignalGeneriX  
Έρευνα & Ανάπτυξη

[ Γενικός Διευθυντής, SignalGeneriX 
Ltd ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Η ΕΚΟ, όπως φαίνεται, διανύ-
ει μία καλή πορεία στην 
Κυπριακή αγορά. Πώς το έχει 
καταφέρει αυτό; Δεν έχει 
επηρεαστεί από την διεθνή 
κρίση;

Η Ελληνικά Πετρέλαια 
Κύπρου, ή όπως είναι πιο γνωστή 
σαν ΕΚΟ, από το εμπορικό σήμα 
των πρατηρίων της, διανύει μια 
εξαιρετική πορεία στην Κυπριακή 
αγορά. Έχει αποκτήσει την εμπι-
στοσύνη των πελατών της σαν μια 
σοβαρή εταιρεία με υψηλά επίπε-
δα ποιότητας, ασφάλειας και 
επαγγελματισμού. Είναι η μόνη 
πετρελαϊκή εταιρεία στην Κύπρο, 
που πέτυχε πιστοποίηση από την 
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίη-
σης των συστημάτων: Διαχείρι-
σης Ποιότητας ISO 9001:2000, 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 
14001:2004 και Διαχείρισης Υγεί-
ας και Ασφάλειας στην Εργασία 
OHSAS 18001:2007. Αν και άγνω-
στη όταν μπήκε στην Κυπριακή 
αγορά, αρχές του 2003, αγορά-
ζοντας την ΒΡ, κατάφερε με τον 
επαγγελματισμό της, όχι μόνο να 
διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της, 
αλλά και να τα αυξήσει. 

Μέχρι το 2011 η κρίση μας 
είχε επηρεάσει ελαφρώς. Το 2012 
τα συμπτώματα είναι πολύ πιο 
έντονα. Για παράδειγμα το πετρέ-
λαιο κίνησης, που αντικατοπτρί-
ζει και τη βιομηχανική και εμπο-
ρική δραστηριότητα, είναι μειω-
μένο τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο 
του 2012 κατά 8% σε σύγκριση με 
το 2011.

Πόσο ικανοποιημένη είναι 
η μητρική εταιρία από την 
επένδυσή της στην κυπριακή 
αγορά;

Η μητρική εταιρεία είναι πολύ 
ικανοποιημένη από την επένδυ-
ση της στην Κυπριακή αγορά. 
Μετά την είσοδό της στην Κυπρι-
ακή αγορά συνέχισε τις επενδύ-
σεις σε νέα πρατήρια ή σε ανακα-
τασκευές πρατηρίων, αλλά και 
σε εξοπλισμό τόσο σε πρατήρια 
ή εμπορικούς πελάτες όσο και 
στις εγκαταστάσεις Λάρνακας. 
Σημαντικές επενδύσεις έγιναν 
και για αναβάθμιση των πρατη-
ρίων, εγκαταστάσεων και στόλου 
της Εταιρείας με την ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την εναρμόνιση με τις Ευρω-
παϊκές Οδηγίες, ιδίως σε θέματα 
περιβαλλοντικά. 

Υπάρχουν σχέδια για 
μελλοντικές επενδύσεις; 

Με τη σταθεροποίηση και 
κάποια μείωση στους όγκους, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, 
πιστεύω δεν δικαιολογούνται 
επενδύσεις σε πρατήρια. Τελευ-
ταία επενδύσαμε σε καταστήματα 
στα πρατήριά μας. Αναμένουμε τα 
σχέδια της Κυβέρνησης για το νέο 
τερματικό στο Βασιλικό και μελε-
τώντας τις επιλογές θα αποφασί-
σουμε κατά πόσο θα επενδύσουμε 
στο νέο τερματικό. Οι επενδύσεις, 
που έχουν σχέση με περιβαλλο-
ντικά ή θέματα ασφάλειας και 
νομοθεσίας, συνεχίζονται. 

Τι υπηρεσίες παρέχει η 
ΕΚΟ σήμερα στην Κύπρο; 

H EKO διαθέτει σύγχρονα 
πρατήρια και άριστης ποιότητας 

καύσιμα. Οι εισαγωγές μας γίνο-
νται από τα διυλιστήρια του 
Ασπροπύργου, τα οποία παράγουν 
καύσιμα, που πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές της ΕΕ. Τα πλεί-
στα μας πρατήρια έχουν πλυντή-
ρια και λιπαντήρια αυτοκινή-
των. Τα τελευταία χρόνια η ΕΚΟ 
αναβαθμίζει συνεχώς και τα κατα-
στήματα των πρατηρίων της έτσι 
που να διαθέτουν τα απαραίτητα 
είδη για τον αυτοκινητιστή αλλά 
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. 
Για τις εταιρείες που διαθέτουν 
στόλους αυτοκινήτων η ΕΚΟ δίδει 
δυο επιλογές. Η ΕΚΟκάρτα είναι 
ηλεκτρονική κάρτα με την οποία 
εφοδιάζεται ο πελάτης και παρέ-
χει πολλά συστήματα για έλεγ-
χο της κατανάλωσης καυσίμων. 
Το δεύτερο σύστημα που παρέχει 
η ΕΚΟ για εταιρείες με στόλους 
αυτοκινήτων και μεγάλη κατανά-
λωση, είναι το EASY FUEL. Είναι 
ένα ασύρματο σύστημα διαχεί-
ρισης καυσίμων που αποκλείει 
εντελώς κάθε πιθανότητα κατά-
χρησης. Η ηλεκτρονική κάρτα 
(δακτύλιος) τοποθετείται στο 
στόμιο του ρεζερβουάρ του αυτο-
κινήτου και επικοινωνεί με την 
μονάδα αναγνώρισης που υπάρχει 
στην αντλία. 

Η ΕΚΟ εκτός από τα προϊό-
ντα, που διαθέτει από τα πρατή-
ρια της, διαθέτει και χονδρικώς 
προϊόντα σε εμπορικούς, βιομη-
χανικούς και γεωργικούς πελά-
τες, αλλά και σε ξενοδοχεία και 
φάρμες. Διαθέτει καθαρό και 
ακάθαρτο πετρέλαιο, κηροζίνη, 
ελαφρύ και βαρύ μαζούτ, άσφαλ-
το και υγραέριο χύμα και σε 
κυλίνδρους. Διαθέτει επίσης όλη 
την γκάμα λιπαντικών ΕΚΟ όπως 
επίσης και τα Γερμανικά λιπα-
ντικά FUCHS. Πολύ σύντομα θα 
διαθέτει από τα πρατήρια της και 
τα Ιαπωνικά λιπαντικά ENEOS.  

Πόσα πρατήρια υπάρ-
χουν σήμερα στην κυπρι-
ακή αγορά; Πιστεύετε ότι 
υπάρχουν περιθώρια για 
επεκτάσεις; 

Πιστεύω ότι ο αριθμός πρατη-
ρίων, που υπάρχει στην Κύπρο, 
συνολικά 280, είναι ικανοποιητι-
κός. Υπάρχουν πολύ περιορισμέ-
νες ανάγκες σε ορισμένες περι-
οχές, κυρίως λόγω αλλαγών στο 
οδικό δίκτυο. Να μην εκπλαγού-
με, όμως, αν δούμε και κλείσιμο 
κάποιων πρατηρίων στις πόλεις, 
λόγω της τεράστιας αύξησης της 
τιμής της γης ιδίως σε εμπορι-
κές ζώνες. Η Εταιρεία μας με 82 
πρατήρια κατέχει το ένα τρίτο 
της αγοράς καυσίμων κίνησης και 
είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σε 
όγκους στην εγχώρια αγορά. 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΤΗΝΗ; 
Οι τιμές στην Κύπρο είναι 
σε πολύ λογικά επίπεδα. 
Μετά τους φόρους είμαστε 
από τις φθηνότερες χώρες 
στην Ευρώπη. Πρό φόρων 
έχουμε πολύ λογικές τιμές 
αν ληφθεί υπ’ όψη το πολύ 
υψηλό επίπεδο πρατηρίων στην 
Κύπρο, τα οποία λειτουργούν 
και εκτός εργάσιμων ωρών με 
χρηματοδέκτες και το γεγονός 
ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό 
νησί στο πιο μακρινό σημείο 
της ΕΕ και δεν έχει τα τεράστια 
διυλιστήρια και τις οικονομίες 
κλίμακας, που έχουν οι χώρες 
της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ; ΤΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ 
ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;
Πιστεύω ότι η παγκόσμια 
οικονομία θα ανακάμψει, όπως 
και στις προηγούμενες κρίσεις. 
Η παγκοσμιοποίηση, όμως, 
επιβάλλει η κάθε χώρα να 
επενδύσει στους τομείς, που 
είναι ανταγωνιστική και έχει 
πλεονεκτήματα είτε λόγω θέσης, 
κλίματος, φυσικών πόρων, 
ειδικευμένων γνώσεων κ.α. Την 
ανταγωνιστικότητα εκεί που δεν 
υπάρχει εκ φύσεως, όπως οι 
πλούσιες χώρες του πετρελαίου, 
πρέπει να την επιδιώξουμε με 
αύξηση της παραγωγικότητας, 
την έρευνα και την καινοτομία. 

ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΩΣ 
ΑΤΕΝΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Πιστεύω ότι αν η Κύπρος 
χειριστεί σωστά το θέμα του 
φυσικού αερίου και προχωρήσει 
στις αναγκαίες υποδομές θα 
δημιουργηθεί πολύ ευνοϊκό 
κλίμα και για άλλες επενδύσεις, 
πολύ πριν δούμε τις εισροές 
από το φυσικό αέριο. Τα έσοδα 
από το φυσικό αέριο δεν θα 
πρέπει να τα αναμένουμε για 
να μας λύσουν το πρόβλημα του 
δημοσιονομικού ελλείμματος 
αλλά για να τα επενδύσουμε 
σωστά για τις μελλοντικές γενιές 
όταν θα έχει εκλείψει το φυσικό 
αέριο.

ΑΚΗΣ 
ΠΗΓΑΣΙΟΥ

__ στην Κύπρο 
υπάρχουν 280 

πρατήρια

[ Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟ Κύπρου ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κυπριακή Επιχειρηματικότητα

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Η Παγκύπρια Εταιρεία Αρτο-
ποιών, Δημόσια Εταιρεία Λτδ, 
είναι από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες στον κλάδο της αρτοποιί-
ας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1970 
με κυρίαρχη ιδέα και πρωταρχι-
κούς στόχους τη συνένωση των 
αρτοποιών σε μια μεγάλη βιομη-
χανική μονάδα με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και μηχανήματα, 
τη παραγωγή μιας ολοκληρωμέ-
νης σειράς αρτοποιητικών προϊ-
όντων και γλυκών υψηλής ποιό-
τητας σε ανταγωνιστικές τιμές 
και τη διασφάλιση της συνεχούς 
και απρόσκοπτης παραγωγής και 
προμήθειας αρτοποιητικών προϊό-
ντων προς το κοινό.

Το όραμα μας είναι «Η Εται-
ρεία να παραμείνει ως η πρώτη 
αρτοβιομηχανία στην κυπρια-
κή αγορά, με υψηλή εταιρική 
εικόνα» με συνεχή αύξηση των 
πωλήσεων, των πελατών και της 
πώλησης ανά πελάτη, τη δημι-
ουργία νέων προϊόντων καθώς 
και τη διατήρηση παραδοσια-
κών προϊόντων σε ανταγωνιστι-
κές τιμές και υψηλές προδια-
γραφές αξιοποιώντας πλήρως τα 

άρτια εξοπλισμένα εργοστάσια 
μας. Όλες μας οι ενέργειες έχουν 
ένα κοινό στόχο: να προσφέ-
ρουμε στον πελάτη την καλύ-
τερη δυνατή ποιότητα επιλέγο-
ντας τα πιο αγνά υλικά. Να αντα-
ποδίδουμε τον σεβασμό προς τον 
καταναλωτή, που μας τοποθέτη-
σε στην κορυφή της προτίμησης 
του. Δέσμευση μας είναι να συνε-
χίσουμε να διατηρούμε τις αρχές 
μας, όσο και αν αυξάνεται ο αντα-
γωνισμός.

Το Νοέμβριο του 1974, η ΠΕΑ 
απέκτησε ιδιόκτητο αλευρόμυλο 
στη Λεμεσό, ο οποίος αναβαθμί-
στηκε πλήρως το 2007 και εφαρ-
μόζει το πρότυπο ISO 22000. Η 
Εταιρεία μας διαθέτει 30 κατα-
στήματα λιανικής πώλησης αρτο-
ποιητικών στην ελεύθερη περιο-
χή της Κύπρου. Τέλος, η Εταιρεία 
μας για την παραγωγή των προϊό-
ντων της διαθέτει ένα εργοστάσιο 
στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκι-
νοτριμιθιάς.

Η Εταιρεία μας απασχολεί 
συνολικά 480 υπαλλήλους, που 
στελεχώνουν τα διάφορα τμήμα-
τα. Η επιστημονική κατάρτιση 
των υπαλλήλων μας, που ηγούνται 
των διαφόρων καίριων τμημάτων 
από τη μια, καθώς επίσης η εμπει-
ρία και η αγάπη για την εργασία 
όλων των υπαλλήλων μας εγγυά-
ται την πρόοδο και την ανάπτυξη 
της Εταιρείας.

Το εργοστάσιο της Εταιρείας, 
στην Κοκκινοτριμιθιά, καταστρά-
φηκε από πυρκαγιά στις 9 Ιουλίου 
2006. Η Διεύθυνση της Εταιρεί-
ας πήρε μια στρατηγικής σημασί-
ας απόφαση. Την επένδυση στην 
καινοτομία, τεχνολογία και αυτο-
ματοποίηση μέσω ενός νέου εργο-
στασίου.

Τώρα στη θέση του, μετά 
από εντατική δραστηριότητα 
σε κάθε επίπεδο, δημιουργήθη-
κε και λειτουργεί ένα νέο υπερ-
σύγχρονο πλήρως αυτοματοποι-
ημένο εργοστάσιο. Το νέο εργο-
στάσιο της Εταιρείας, το οποίο 
είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
και δεν μπορεί να ζηλέψει τίπο-
τα από παρόμοια εργοστάσια σε 
Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία 
ή Ολλανδία, δίνει τη δυνατότη-
τα στην Εταιρεία να παράγει και 
να προσφέρει στον καταναλωτή 
νέα και μεγάλη γκάμα προϊόντων 
σε άριστη ποιότητα και εμφάνιση. 
Το χαρακτηριστικό πλεονέκτη-
μα του εξοπλισμού είναι πως από 
την παραλαβή των πρώτων υλών, 
τη διαδικασία παραγωγής μέχρι 
και τη συσκευασία των προϊό-
ντων τηρείται ένα πλήρες αυτο-
ματοποιημένο σύστημα, ελεγχό-
μενο ηλεκτρονικά χωρίς παρέμ-
βαση του ανθρώπινου παράγοντα 
και με υψηλές αποδόσεις παρα-
γωγικότητας. Τέλος, η συντήρη-
ση καθώς και η ορθή λειτουργία 
των γραμμών παραγωγής ελέγχε-
ται από την κατασκευάστρια εται-
ρεία με σύστημα παρακολούθη-
σης (on line) 

Με τη λειτουργία του, το νέο 
εργοστάσιο, το οποίο ακολου-
θεί ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
και πρότυπα εργοστασίων που 
λειτουργούν στις πιο εξελιγμέ-
νες χώρες της Ευρώπης, παράγει 
όλα τα νέα προϊόντα που διατίθε-
νται στην παγκόσμια αγορά και 
τα οποία σήμερα εισάγονται στην 
Κύπρο.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΗΣ

__ Η εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1970  

με σκοπό τη 
συνένωση των 

αρτοποιών σε μια 
μεγάλη βιομηχανική 

μονάδα [ Διευθυντής Ποιότητας Πανγκύπριας 
Εταιρείας Αρτοποιών Δημόσια Εταιρία 
LTD]
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ΑΡΘΡΟ
Αφιέρωμα Κυπριακή Επιχειρηματικότητα

Σκοπός της 
εταιρείας  
η εξυπηρέτηση 
πελατών πέρα 
από τα κυπριακά 
σύνορα

Οι προδιαγραφές του νέου μας εργοστασίου αφορούν όχι μόνο τη 
δυνατότητα προσφοράς νέων προϊόντων σύμφωνα με τις διατροφικές 
ανάγκες του σημερινού καταναλωτή, αλλά και την αληθινή επιστροφή στην 
παράδοση, προσφέροντας τα παραδοσιακά μας προϊόντα, έτσι όπως τα 
ξέραμε από παλιά γιατί πιστεύουμε ότι ο καταναλωτής ξέρει να ξεχωρίζει 
τη διαφορά στην ποιότητα. 

Σήμερα η Εταιρεία ατενίζει το μέλλον ακόμα πιο αποφασιστικά και με την δυναμική, που απέκτησε από 
το νέο εργοστάσιο, οδηγείται στην νέα εποχή με αισιοδοξία, με στόχο την εξυπηρέτηση πελατών πέρα 
από τα κυπριακά σύνορα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αφιέρωμα Κυπριακή Επιχειρηματικότητα

Η Εταιρεία μετράει περίπου 
42 Χρόνια. Πώς προέκυψε η 
ιδέα της παραγωγής παγωτού;

Από τα παιδικά μου χρόνια 
είχα μια ιδιαίτερη αγάπη για το 
παγωτό. Όταν άνοιξα το πρώτο 
μου ζαχαροπλαστείο, ήταν το 
πρώτο προϊόν που έφτιαξα. Με 
πολλές ανησυχίες τους πρώτους 
6 μήνες κατάφερα να φτιάξω ένα 
ωραίο και αγνό προϊόν. Αμέσως 
μετά δημιούργησα την πρώτη 
παγωταρία έξω από το αεροδρό-
μιο Λευκωσίας με μεγάλη επιτυ-
χία. Πολλοί με κορόιδευαν ότι 
πήγα στα χωράφια να κάνω παγω-
ταρία, αλλά από τον πρώτο κιόλας 
χρόνο έγινε η πρώτη παγωταρία 
της Κύπρου.

Κυκλοφόρησε το πρώτο 
παγωτό χωρίς λακτόζη. Θέλε-
τε να μας πείτε γι αυτή την 
καινοτομία σας;

Όλα ξεκίνησαν μεθοδικά και 
βάσει ερευνών, τα αποτελέσματα 
των οποίων έδειξαν πως η δυσα-
νεξία στην λακτόζη, ταλαιπωρεί 
μεγάλο ποσοστό Κυπρίων. Συνε-
πώς πολλά άτομα αποφεύγουν 

την κατανάλωση γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Η επιθυμία ικανοποίησης των 
αναγκών των πελατών μας, η 
συνεχή πρόοδος και βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, οδήγη-
σε την εταιρεία στην δημιουργία 
αυτού του προϊόντος, συνταιριά-
ζοντας έτσι την καινοτομία με μια 
ανάγκη της αγοράς. Χρειάστη-
καν περίπου δέκα μήνες για την 
ολοκλήρωση και την τελειοποίησή 
του και το λανσάραμε με επιτυ-
χία στην Κυπριακή αγορά τον 
Σεπτέμβριο του 2010. Η εταιρεία 
μας είναι από τις ελάχιστες στον 
κόσμο, που παρασκευάζουν πραγ-
ματικό παγωτό χωρίς λακτόζη, 
χρησιμοποιώντας φρέσκα υλικά. 

Πώς επηρέασε τον κλάδο 
σας και πιο συγκεκριμένα την 
εταιρεία σας, η δραστηριο-
ποίηση στην Κύπρο εταιρει-
ών, οι οποίες ασχολούνται με 
την εισαγωγή παγωτού;

Η εισαγωγή πολλών ξένων 
εταιρειών, βοήθησε πραγματικά 
την εταιρεία μας, διότι κατακε-
ραυνώνοντας τον καταναλωτή με 
πολλές διαφημίσεις τον υποχρέω-
σαν να δοκιμάσει διάφορα παγω-
τά. Φυσικό ήταν τον πρώτο καιρό 
να ελαττωθούν ελαφρώς οι πωλή-
σεις μας .

Ακολούθως όμως απεδεί-
χθη ότι ο καταναλωτής ξεχωρί-
ζει την ποιότητα και έτσι στην 
πορεία αυξήσαμε τις πωλήσεις 
μας και πήραμε την ηγετική θέση 
στην κατανάλωση παγωτού στην 
Κυπριακή Αγορά.

Πόσο έχει επηρεάσει η 
οικονομική κρίση τον δικό 
σας κλάδο; Και πώς την αντι-
μετωπίζετε;

Η οικονομική κρίση είναι 
φυσικό ότι επηρέασε τους πάντες. 
Φυσικό επακόλουθο είναι ότι 
επηρέασε και τη δική μας βιομη-
χανία. Ποτέ δεν θα το βάλου-
με κάτω, επιμένοντας πάντα στη 
σωστή ποιότητα που προσφέ-
ρουμε στον καταναλωτή. Με τη 
συνεργασία όλου του προσωπικού 
της εταιρείας, αυξάνοντας την 
παραγωγικότητα και μειώνοντας 
τα περιττά έξοδα, χωρίς να επηρε-
άσουμε την ποιότητα των προϊ-
όντων μας, θα αντιμετωπίσουμε 
τις δύσκολες στιγμές. Προσωπι-
κά πιστεύω ότι είναι τρικυμία και 
θα περάσει.

Σε σύγκριση με τα παγω-
τά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
το κυπριακό είναι πιο φθηνό 
ή πιο ακριβό;

Σε σχέση με την υψηλή του 
ποιότητα σίγουρα είναι φθηνό-
τερο, παρόλο που το κόστος μας 
είναι σαφώς μεγαλύτερο. Ωστόσο 
συνεχίζουμε να κάνουμε εξαγω-
γές και το προϊόν μας χαίρει μεγά-
λης εκτίμησης από ντόπιους και 
ξένους καταναλωτές.

Πόσο παγωτό καταναλώ-
νουν οι Κύπριοι το χρόνο;

Η κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση στην Κύπρο κυμαίνεται περί-
που στα 6 λίτρα ετησίως, αντίθε-
τα με τους Σκανδιναβούς οι οποί-
οι καταναλώνουν το περισσότερο 
παγωτό στην Ευρώπη ακόμη και 
τις πιο κρύες νύχτες του χειμώ-
να. Η κατανάλωση τους φτάνει τα 
14 λίτρα κατ́  άτομο. Οι Καναδοί 
καταναλώνουν 22 λίτρα, οι Αμερι-
κανοί 24 λίτρα, στην Νέα Ζηλαν-
δία 26 λίτρα κτλ.

Ως ένας από τους μεγαλύ-
τερους Κύπριους επιχειρημα-
τίες στη βιομηχανία Παγω-
τού, με μεγάλη εμπειρία στον 
κλάδο, πώς βλέπετε το μέλλον 
για τις Κυπριακές βιομηχανί-
ες παγωτού;

Ο ανταγωνισμός, που υπάρ-
χει σε αυτό το μικρό χώρο, επηρε-
άζει κάποιες τοπικές βιομηχανίες. 
Οι πολύ μικρές βιομηχανίες πιθα-
νόν σιγά – σιγά με τα χρόνια να 
χαθούν και οι μεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις να κερδίζουν μερίδια της 
Κυπριακής αγοράς και πιθανόν να 
διεισδύσουν και σε ξένες αγορές 
. Αυτό παρατηρείται σε πάρα 
πολλές χώρες.

ΠΕΡΙΘΏΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ 
υπάρχουν; Θα σας ενδιέφερε 
να δραστηριοποιηθείτε 
επαγγελματικά στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε μετά 
από πολλές ταλαιπωρίες με ένα 
πολύ πετυχημένο πελατολόγιο 
αλλά, δυστυχώς, το σύστημα 
που υπήρχε στην αγορά μάς 
ανάγκασε να αποχωρήσουμε. 
Επανήλθαμε μόνο κατόπιν 
παραγγελίας σε υπεραγορές 
όπου παραδίδουμε σε κεντρικές 
αποθήκες και η διανομή 
γίνεται από τους ίδιους. 
Προσωπικά πιστεύω ότι στην 
Ελλάδα υπάρχουν περιθώρια 
δραστηριοποίησης πολλών 
ξένων επιχειρήσεων, το σύστημα 
όμως δεν τους το επιτρέπει. 

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΊ 
ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΑΣ;
Ένας συνεχής αγώνας για 
να περάσουμε στον κόσμο 
το μήνυμα ότι ένα ποιοτικό 
και υγιεινό προϊόν πρέπει 
να καταναλώνεται και 
χειμώνα και καλοκαίρι. Θα 
συνεχίσουμε να παράγουμε 
ένα υψηλής ποιότητας προϊόν, 
βοηθώντας την γεωργία και 
την κτηνοτροφία του τόπου 
μας και δημιουργώντας θέσεις 
απασχόλησης προσωπικού. 
Θα συνεχίσουμε την ποιοτική 
ανάπτυξη εντός και εκτός 
Κύπρου, αφού μόνο έτσι 
βοηθούμε την οικονομία του 
τόπου μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
__ το πρώτο παγωτό 

χωρίς λακτόζη

Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
«Παγωτά Παπαφιλίππου»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε 
μετά από πολλές ταλαιπωρίες  

με ένα πολύ πετυχημένο πελατολόγιο 
αλλά, δυστυχώς, το σύστημα  

που υπήρχε στην αγορά μας ανάγκασε 
να αποχωρήσουμε από την 

 Ελληνική αγορά
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Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Αφιέρωμα Ελληνικός Τουρισμός

Η διέξοδος από την οικονομική κρίση 
φαίνεται πως θα έρθει από τον Τουρισμό. 
Ποιες δράσεις αναπτύσσει η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για να προσελκύ-
σει το τουριστικό ενδιαφέρων;

Είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή 
που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας αναγνω-
ρίσαμε τον Τουρισμό ως το βασικότερο μοχλό 
ανάπτυξης της ΠΚΜ. Ειδικότερα σήμερα που 
η οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό 
επίπεδο, βρίσκεται σε δεινή θέση, η τουριστι-
κή ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας καθίστα-
ται απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονο-
μική και κοινωνική στήριξη των συμπολιτών 
μας. Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε ενέρ-
γειες και δράσεις, που ξεπερνούν την παραδο-
σιακή λογική: 
•  απευθυνόμαστε στις λεγόμενες νέες 

αγορές με ισχυρή δυναμική, όπως Ρωσία, 
Ουκρανία, Τουρκία, Ισραήλ και πρώην 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο ίδιος ο 
Περιφερειάρχης με τη βοήθεια των συνερ-
γατών του παρίσταται και συντονίζει την 
παρουσία μας στις εκθέσεις, τις παρουσι-
άσεις και τις συναντήσεις με επαγγελματί-
ες και δημοσιογράφους της αγοράς

•  στηρίζουμε και αναδεικνύουμε το θεματι-
κό τουρισμό, προκειμένου να διευρύνουμε 
τόσο την τουριστική μας περίοδο όσο και 
το εύρος των τουριστών, που μας επισκέ-
πτονται. Σαν αποτέλεσμα, αναδεικνύουμε 
άλλες μορφές τουρισμού (πέραν του καλο-
καιρινού) όπως θρησκευτικό – προσκηνυ-
ματικό, πολιτιστικό, αγροτουριστικό, ορει-
βατικό και συνεδριακό. Έχουμε την πολυ-
τέλεια να διαθέτουμε ένα ποικίλο τουρι-
στικό προϊόν, που μπορεί να υποστηρίξει 
το σύνολο των απαιτήσεων του κοινού

•  εκδώσαμε τουριστικό οδηγό ενιαίο για 
την Περιφέρεια, που μεταφράστηκε και 
σε πολλές γλώσσες. Επίσης θα εκδώ-
σουμε ειδικά θεματικά έντυπα για τις 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού
•  αναμένουμε την ολοκλήρωση του μεγάλου  

διαγωνισμού, που περιλαμβάνει το σύνο-
λο της στρατηγικής μάρκετινγκ της ΠΚΜ, 
και ο οποίος καθυστερεί λόγω ενστάσεων 
των συμμετεχόντων
Έχουν αποδώσει καρπούς αυτές οι 

ενέργειες; Είμαστε σε θέση να κάνουμε 
έναν απολογισμό;

Είναι νωρίς να μιλάμε για απολογισμό. Η 
περσινή χρονιά έκλεισε με άνοδο της τάξης 
του 15-20% για την ΠΚΜ. Τα μηνύματα για 
την τρέχουσα χρονιά είναι ανάμεικτα: αφενός 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο εκφρά-
ζεται στις τουριστικές εκθέσεις, αφετέρου, 
όμως, υπάρχει ανησυχία λόγω της εικόνας που 
έχουν στο εξωτερικό για την κατάσταση στην 
Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και 
συνεργασία με τους φορείς και τις επαγγελ-
ματικές ενώσεις προκειμένου να υποστηρίζου-
με τις προσπάθειες, που κάνουν να εξασφαλί-
σουν κρατήσεις.

Οι δράσεις απαιτούν και μία δαπάνη 
προβολής. Χρήματα υπάρχουν; Και πως 
αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας την οικονομική κατάσταση 
στην χώρα μας;

Το χρηματικό κόστος και η υποστήρι-
ξη των ενεργειών μας αποτελούν το δεύτε-
ρο σημαντικότερο πρόβλημα. Το πιο σημα-
ντικό είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται 
για την έγκριση των δράσεών μας. Παρά το 
γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε εδώ και έτη τα 
χρήματα, που μας αναλογούν από την κεντρι-
κή κυβέρνηση και παρότι αφιερώνουμε δικούς 
μας πόρους, εντούτοις απαιτούνται εγκρί-
σεις από τον ΕΟΤ και τις λοιπές υπηρεσίες, 
που πολλές φορές κωλυσιεργούν. Εμείς από 
την πλευρά μας με τον κατάλληλο προγραμ-
ματισμό προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε 
το αποτέλεσμα σε σχέση με τους πόρους που 
είναι διαθέσιμοι.

Ο ρόλος  
της Περιφέρειας 
Κεντρικής  
Μακεδονίας  
στην Ανάπτυξη  
του Τουρισμού

Διονύσης Ψωμιάδης 
[ Αν. Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Τελικά ποιους τουρίστες θέλουμε;
Θέλουμε κάθε είδους τουρίστες. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι θέλουμε 
να προσελκύσουμε τουρίστες με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφόρων ηλικιών και 
οικονομικών δυνατοτήτων. Η ΠΚΜ προσφέρει εναλλακτικές επιλογές για κάθε είδους 
τουρίστα.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
Το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της ΠΚΜ είναι το ευρύ τουριστικό προϊόν 
που προσφέρει. Επίσης, η πρόσβασή της μέσω του οδικού δικτύου είναι ακόμη ένα 
πλεονέκτημα, τόσο για τον τουρισμό που προέρχεται από την Κεντρική όσο και από την 
Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, πιστεύουμε ότι οι παρούσες συνθήκες κρίσης έχουν οδηγήσει 
σε μείωση τιμών, οπότε η σχέση ποιότητας - τιμής των υπηρεσιών, που προσφέρονται, να 
είναι ιδιαιτέρως πλεονεκτική.

 

Το βασικό μας 
σλόγκαν είναι  
Central Macedonia: 
The Soul of Greece, 
the Spirit of Europe
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Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Αφιέρωμα Ελληνικός Τουρισμός

Ποιες δράσεις αναπτύσσει ο ΕΟΤ, ώστε 
να αντιστραφεί το κλίμα και να προσελ-
κύσει περισσότεροι τουρίστες από το 
εξωτερικό;

Με τα περιορισμένα κονδύλια, που διαθέ-
τει ο ΕΟΤ, υλοποιεί δράσεις που «συνομιλούν» 
με την λειτουργίες του τουριστικού μάρκε-
τινγκ. Η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια 
έγκειται στη στόχευση ακριβείας. Λόγω της 
περιστολής δαπανών, επιλέγουμε συγκεκριμέ-
νες δράσεις, στη λογική του value for money. 
Συγκεκριμένα, περιορίσαμε τον αριθμό των 
εκθέσεων, στις οποίες συμμετέχουμε ανά τον 
κόσμο. Με κριτήρια αγοράς έχουμε επιλέξει 
τις εκθέσεις και έχουμε προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση του 
κόστους. Παράλληλα, δράσεις προβολής, τις 
οποίες στο παρελθόν πληρώναμε, τώρα κατό-
πιν διαπραγμάτευσης με τους συνεργάτες 
του εξωτερικού τις υλοποιούμε δωρεάν ή σε 
συμβολικό κόστος. Αξιοποιούμε το διαδίκτυο. 
Έχουμε επενδύσει ένα σημαντικό ποσό σε 
προβολή της χώρας μέσα από μηχανές αναζή-
τησης όπως η Google, στην Ευρώπη, στις 
βασικές μας αγορές, αλλά και στην Αμερική. 
Παράλληλα, έχουμε εμπλουτίσει το πρόγραμ-
μα μέσων με ψηφιακές πλατφόρμες μεγάλης 
κάλυψης. Σε αυτές υλοποιούμε προγράμμα-
τα χαμηλού κόστους, τα οποία στοχεύουν σε 
συγκεκριμένα κοινά -στόχους.

Τέλος, υλοποιούμε κοινά προγράμματα 
προβολής με τους σημαντικότερους για τον 
Ελληνικό Τουρισμό Τ.Οs, με αεροπορικές εται-
ρείες, έτσι ώστε με τα περιορισμένα κονδύ-
λια, τα οποία διαθέτουμε, να έχουμε μετρήσι-
μα αποτελέσματα.

Οι δράσεις θέλουν και μία δαπά-
νη προβολής. Χρήματα υπάρχουν; Και 
πώς αντιμετωπίζει ο ΕΟΤ την οικονομική 
κατάσταση στην χώρα μας;

Όπως προείπα, τα κονδύλια είναι περιο-
ρισμένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. 

Όμως επενδύουμε «έξυπνα» σε αποτελεσμα-
τικές δράσεις προώθησης και προβολής, σε 
συνεργασία με εταίρους, οι οποίοι συμμε-
τέχουν στα προγράμματα αυτά. Μέσα από 
αυτές τις συνεργασίες, εξασφαλίζουμε και την 
προβολή μας. Ο ΕΟΤ αντιμετωπίζει την οικο-
νομική κατάσταση της χώρας μας με ειλικρί-
νεια και σοβαρότητα.

Έχετε προχωρήσει σε κάποιες περι-
κοπές των δράσεών σας; 

Έχουμε περικόψει δαπάνες και όχι 
δράσεις. Μέσα από διαπραγματεύσεις αξιο-
ποιούμε όλες τις ευκαιρίες και με λίγα χρήμα-
τα είμαστε παρόντες στη διεθνή τουριστι-
κή αγορά, με τον αποτελεσματικότερο δυνατό 
τρόπο. Το δίκτυο των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερι-
κού έχει ενεργοποιήσει κάθε δυνατή συνεργα-
σία και επαφή με στόχο την δημιουργία δικτύ-
ων πολλαπλασιαστών μίας θετικής εικόνας της 
Ελλάδας. 

Λόγω των οικονομικών εξελίξε-
ων στην Ελλάδα, αρκετές χώρες έχουν 
κόψει τις δαπάνες προβολής τους στη 
χώρα μας, όπως για παράδειγμα ο Κυπρι-
ακός Οργανισμός Τουρισμού. Πώς το 
αντιμετωπίζει αυτό ο ΕΟΤ;

Η οικονομική κρίση δεν αφορά μόνο στην 
Ελλάδα. Όλες οι χώρες έχουν προχωρήσει σε 
περιορισμό δαπανών και δράσεων τουριστικής 
προβολής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε 
όλες τις αγορές. Ο ΕΟΤ δεν έχει τη δυνατότη-
τα παρέμβασης στον οικονομικό σχεδιασμό 
άλλων εθνικών οργανισμών τουρισμού.

Τι μηνύματα δέχεστε από τις μεγάλες 
αγορές του Εξωτερικού;

Σε πολιτικό επίπεδο και σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συλλέγουμε από τις επαφές μας 
με τη διεθνή κοινότητα διαφαίνεται ότι οι 
αντιλήψεις κλίνουν υπέρ της Ελλάδας. Απομέ-
νει τώρα αυτή η αλλαγή κλίματος να υιοθετη-
θεί και από την αγορά.

Τα κονδύλια  
είναι περιορισμένα 
όμως επενδύουμε 
“έξυπνα” σε
αποτελεσματικές 
δράσεις

Κωνσταντίνος Ζήκος 
[ Πρόεδρος ΕΟΤ ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στη Ραλλιώ Λεπίδου

 

Το καλύτερο 
σλόγκαν της χώρας 
μας είνα κάτι απλό 
άμεσο και σαφές: 
η ηλεκτρονική 
διεύθυνση του  
portal του ΕΟΤ 
www.visitgreece.gr

Τι σας κάνει και είστε αισιόδοξος πως μπορεί να αντιστραφεί το 
κλίμα υπέρ μας;
Μετά από τη συμμετοχή του ΕΟΤ στην διεθνή έκθεση τουρισμού 
του Βερολίνου (ΙΤΒ) αναμένουμε εξελίξεις. Παρ’ όλο που μέχρι 
στιγμής, η πορεία των κρατήσεων δεν είναι η αναμενόμενη, η 
στάση των σημαντικών Τ.Οs έχει διαφοροποιηθεί. Τελικά, όλη αυτή 
η αρνητική δημοσιότητα, των προηγούμενων μηνών, «δουλεύει» 
υπέρ της Ελλάδας πια. Το γεγονός ότι η Ελλάδα «στοχοποιήθηκε» 
επίμονα από τα διεθνή ΜΜΕ, παράλληλα γεννά αισθήματα 

συμπάθειας στη διεθνή κοινότητα και είναι πλέον κατανοητό ότι στο άμεσο μέλλον μπορεί να 
βρεθεί σε δύστοκη θέση η οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ε.Ε.

Ποιο είναι για σας το καλύτερο σλόγκαν για την χώρα μας; 
Επί σειρά ετών ο ΕΟΤ επένδυε τεράστια ποσά στον δημιουργικό σχεδιασμό των 
διαφημιστικών του εκστρατειών. Για την περίοδο αυτή της λιτότητας, συνειδητά επιλέξαμε 
κάτι απλό, άμεσο και σαφές ως σλόγκαν: την ηλεκτρονική διεύθυνση του portal του ΕΟΤ 
www.visitgreece.gr. Με ίδια μέσα σχεδιάζουμε το δημιουργικό μας υλικό και προσπαθούμε 
με την εμπειρία μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
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εργαζόμαστε εντατικά για την αξιοποίηση του 
θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης και 
την προσέλκυση του τουρισμού κρουαζιέρας, 
καθώς και την ανάπτυξη του θεματικού τουρι-
σμού, όπως μεταξύ άλλων του συνεδριακού, 
του ιατρικού και του θρησκευτικού. 

Επέφεραν καρπούς; Είμαστε σε θέση 
να κάνουμε έναν απολογισμό;

Καταρχήν, πετύχαμε να εντάξουμε και 
πάλι τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη των αερο-
πορικών εταιρειών, γεγονός που συνοδεύ-
τηκε από την αύξηση της κινητικότητας στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατά 10%. Ανοίξα-
με την περιοχή μας σε τουριστικές αγορές που 
δεν είχαν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμε-
ρα, όπως το Ισραήλ, η Τουρκία, η Ρωσία με 
40% αύξηση αφίξεων και οι βαλκανικές χώρες, 
από τις οποίες ήδη καταγράφουμε αύξηση 
των αφίξεων ενώ αναμένουμε ακόμα περισσό-
τερους επισκέπτες. Είχαμε τα πρώτα αποτε-
λέσματα από τα fam trips, τα ταξίδια εξοι-
κείωσης, με χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα τη Βουλγαρία, από την οποία δεχτήκαμε 
450.000 περίπου επισκέπτες που κατευθύν-
θηκαν σε προορισμούς στην Κεντρική Μακε-
δονία, ενώ η έκθεση για την αρχαία Μακε-
δονία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρί-
σι δέχτηκε 400.000 επισκέπτες. Παράλληλα, 
φέτος αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερο τουρι-
στικό ρεύμα στην περιοχή μας, γεγονός που θα 
επιφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική μας 
οικονομία. 

Τελικά ποιους τουρίστες θέλουμε;
Θέλουμε, βεβαίως, τον μαζικό τουρι-

σμό και ταυτόχρονα θέλουμε τον δωδεκάμη-
νο θεματικό τουρισμό, τον οποίο μπορούμε να 
υποστηρίξουμε και ήδη ξεκινήσαμε να προβά-
λουμε, καθώς το επιτρέπουν τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα, που περιλαμβάνουν ιστο-
ρικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά, αρχαιολογικά 
στοιχεία και ιατρικές, ιαματικές, συνεδριακές 
υποδομές από επτά πανέμορφες περιοχές της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Πώς μπορεί η Θεσσαλονίκης να 
προσελκύσει το τουριστικό ενδιαφέ-
ρον; Γιατί κάποιος να έρθει σήμερα στην 
πόλη μας;

Για όλους του λόγους που σας προανέφε-
ρα. Το σημαντικότερο είναι να καταστίσου-
με τη Θεσσαλονίκη γνωστή σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερο κοινό διεθνώς και να προβάλλουμε 
σωστά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. 

Με την ιδιότητα του αναπληρωτή 
προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης, παρουσιάσατε πρόσφατα 
μαζί με το υπόλοιπο διοικητικό συμβού-
λιο το νέο τουριστικό σήμα, αλλά και την 

ολοκληρωμένη τουριστική ταυτότητα 
της Θεσσαλονίκης. «Θεσσαλονίκη: Many 
stories one heart». Πώς προέκυψε αυτό 
το σλόγκαν;

Το σλόγκαν αυτό αντανακλά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και τα πολλά, 
ξεχωριστά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτό-
τητά μας και επιτρέπουν στον κάθε επισκέπτη 
να ζήσει τη δική του μοναδική εμπειρία. Προέ-
κυψε, μάλιστα, μέσα από μια επιστημονική 
και επαγγελματική προσέγγιση και διαδικα-
σία στην οποία συμμετείχαν δύο εταιρείες με 
μεγάλη εμπειρία στο branding. 

Το πρόβλημα είναι πως έχουμε κακή 
δημοσιότητα το τελευταίο χρόνο και 
υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθούμε στις 
ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα μας. 
Εσείς -και ως επιχειρηματίας- ποιους 
ανθρώπους και ποιες υπηρεσίες εκτιμάτε 
ότι πρέπει να αναδείξουμε προκειμένου 
να βγει η Ελλάδα από αυτήν την κατά-
σταση;

Πρέπει επιτέλους να σταματήσου-
με συνολικά να δαιμονοποιούμε την επιχει-
ρηματικότητα. Το κράτος πρέπει να εξαλεί-
ψει τα γραφειοκρατικά και φορολογικά εμπό-
δια που το ίδιο βάζει και να επιτρέψει στις 
επιχειρήσεις, ειδικότερα αυτές που έχουν 
εξαγωγικό χαρακτήρα, να αναπνεύσουν και 
αναπτυχθούν. 

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη 
διαφήμιση «Give Greece a Chance»;  
Δεν αποπνέει μια απελπισία; 

Δυστυχώς, η χώρα μας και οι συμπολίτες 
μας βρίσκονται σήμερα σε απελπιστική κατά-
σταση. Αυτό που αξίζει πραγματικά να κρατή-
σουμε είναι ότι αναπτύχθηκε στην Ευρώ-
πη και σε ολόκληρο τον κόσμο ένα νέο κίνη-
μα φιλελληνισμού το οποίο πρέπει να αξιοποι-
ήσουμε. 

Πώς ατενίζετε το μέλλον της χώρας 
μας; Θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη;

Το πιστεύω πραγματικά ότι η Ελλάδα θα 
τα καταφέρει. Απαιτείται, όμως,σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα, συνέπεια και ισχυρή βούλη-
ση για να αλλάξουμε τις στρεβλώσεις και τις 
αγκυλώσεις που δυστυχώς δεν τόλμησε να 
ακουμπήσει, όλα αυτά τα χρόνια, το μεταπολι-
τευτικό πολιτικό σύστημα. 

Θεσσαλονίκη:
«Many stories  
one heart»

Απόστολος Τζιτζικώστας 
[ Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ]

Το μόνο που παράγει τελικά η Ελλάδα 
είναι ο Τουρισμός. Από την πρώτη στιγ-
μή που αναλάβετε τα ηνία της Αντιπερι-
φέρειας Θεσσαλονίκης, δώσατε μεγά-
λο βάρος στην ανάπτυξη του τουρισμού. 
Ποιες δράσεις αναπτύξατε;

Η τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 
αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή κορυφαία 
προτεραιότητά μας. Θέσαμε, λοιπόν, συγκε-
κριμένους στόχους, τους οποίους με όλα τα 
μέσα που διαθέτουμε, υλοποιούμε. Ο πρώτος 
ήταν να καταστίσουμε την περιοχή μας 
γνωστή στο εξωτερικό και να καθιερωθούμε 
ως προορισμός, κυρίως στις αγορές-στόχους. 
Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργήσαμε τη νέα 
ταυτότητα και το τουριστικό σήμα της Θεσσα-
λονίκης και παράλληλα οργανώσαμε την 
παρουσία μας στις μεγαλύτερες τουριστικές 
εκθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Πραγματο-
ποιούμε εκδηλώσεις, ημερίδες, συναντήσεις με 
τουριστικούς πράκτορες και μεγάλα γραφεία, 
ενώ ταυτόχρονα σε συνεργασία με τον ΕΟΤ 
διοργανώνουμε ταξίδια εξοικείωσης για τους 
ξένους δημοσιογράφους. Προχωρήσαμε 
επίσης στην αύξηση των αεροπορικών συνδέ-
σεων της Θεσσαλονίκης με πόλεις στο εξωτε-
ρικό μέσω απευθείας πτήσεων και παράλληλα 

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Αφιέρωμα Ελληνικός Τουρισμός

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Ανοίξαμε την 
περιοχή μας 
σε τουριστικές 
αγορές που δεν 
είχαν αξιοποιηθεί 
επαρκώς μέχρι 
σήμερα
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Το 2012 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά 
για τον ελληνικό τουρισμό. Η ανάσχεση της 
ανάπτυξης στις χώρες της Ευρώπης, που 
παραδοσιακά συνιστούν τους καλύτερους 
πελάτες του τουριστικού προϊόντος της χώρας, 
σε συνδυασμό με τη συστηματική δυσφήμηση 
της Ελλάδας, αλλά και την εσωτερική οικονο-
μική καχεξία, συγκροτούν ένα αρνητικό μείγ-
μα, που επηρεάζει όλους τους επαγγελματίες. 
Όσοι περιμένουν πελάτες στα μαγαζιά και τις 
επιχειρήσεις τους θα δουν μάλλον λιγότερους, 
ενώ αντίστοιχα μειωμένη θα είναι η εικόνα και 
στη διακίνηση των ανθρώπων. 

Είναι παράδοξο ότι ακόμη και σήμερα, 
που η Ελλάδα διέρχεται τη μεγαλύτερη οικο-
νομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας της και 
μέρα με τη μέρα παίζεται η ίδια η επιβίωση της 
χώρας, η κυβέρνηση δεν αποφασίζει να στηρί-
ξει επί της ουσίας τον τουρισμό, αλλά επικρα-
τούν εισπρακτικές λογικές. Διότι πώς αλλιώς 
να εξηγήσει κανείς το τεράστιο λάθος της 
αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση; 
Ή την επιμονή να παραμένουν «κλειστές» οι 
επιβατικές μεταφορές; Ή πώς να δικαιολογή-
σει κανείς την ασθενική για τα δεδομένα της 
χώρας διαφημιστική προβολή;

Υπάρχει, όμως, υπονόμευση του ελλη-
νικού τουρισμού και εκ των έσω. Η πρόσφα-
τη κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτι-
κής Ομοσπονδίας, αλλά και των εργαζομέ-
νων στα ΚΤΕΛ δυσφήμισαν ακόμη περισσότε-
ρο τη χώρα στο εξωτερικό. Ποιος θα «θυσιά-
σει» τις ημέρες της άδειάς του για να επισκε-
φθεί μια χώρα, όταν δεν ξέρει αν θα μπορέσει 
να φτάσει στον προορισμό του ή να επιστρέ-
ψει εγκαίρως στη βάση του; 

Ο τουρισμός έχει δύο μεγάλα πλεονεκτή-
ματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες:

Πρώτον, προσφέρει άμεσα –και μάλιστα… 
εισαγόμενα- έσοδα χωρίς να απαιτεί ούτε 
μεγάλες επενδύσεις, ούτε δέσμευση κεφαλαί-
ων. Επιπροσθέτως, η χώρα διαθέτει το κατάλ-
ληλο περιβάλλον, αλλά και σημαντικές υποδο-
μές. Ίσως όχι τις καλύτερες, ίσως όχι ακριβώς 
αυτές που θα έπρεπε, αλλά πάντως υποδο-
μές που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυ-
ξη. Αλλά και επαγγελματίες με εμπειρία και 
υψηλών προδιαγραφών τεχνογνωσία, ικανούς 
να «σηκώσουν» το βάρος. 

Δεύτερον, ο τουρισμός ως δραστηριότη-
τα ταιριάζει στη φύση του Έλληνα, που είναι 
κοινωνικός και επικοινωνιακός. 

Όλα αυτά αποτελούν την πρώτη ύλη και 
το μόνο που απομένει είναι η επεξεργασία της. 
Στην ουσία απαιτείται πολιτική βούληση για 
να γίνει ο τουρισμός πρώτη προτεραιότητα για 
την οικονομία της χώρας. Σε όλες τις εκφάν-
σεις του και σε 12μηνη βάση. Κλασικός, περι-
ηγητικός, θρησκευτικός, συνεδριακός, αγρο-
τουρισμός και κρουαζιέρα. 

Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται ούτε 
σημαντικό κόστος έχουν ούτε δύσκολες 
είναι. Πρόκειται –κυρίως- για φορολογικές 
και χωροταξικές ρυθμίσεις που θα διευκολύ-
νουν την απρόσκοπτη άσκηση τουριστικής 
δραστηριότητας. Και, φυσικά, μια συστημα-
τική εκστρατεία προβολής, με στόχο αφενός 
την ανάδειξη των δυνατοτήτων της χώρας και 
αφετέρου την απάλειψη του «κακού ονόμα-
τος» που η Ελλάδα έβγαλε τα δύο τελευταία 
χρόνια. 

Νοιάζεται κανείς 
για τον ελληνικό 
τουρισμό; 

Μιχάλης Ζορπίδης 
[ Πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ]

Κ & Α  

AΡΘΡΟ
Αφιέρωμα Ελληνικός Τουρισμός

Ακόμη και 
σήμερα, που η 
Ελλάδα διέρχεται 
τη μεγαλύτερη 
οικονομική κρίση 
η κυβέρνηση δεν 
αποφασίζει να 
στηρίξει επί της 
ουσίας τον τουρισμό 
αλλά επικρατούν 
εισπρακτικές 
λογικές

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
Προκειμένου να στηρίξει τους επαγγελματίες του τουρισμού, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
είναι μέλη του, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει πάρει τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες για να βοηθήσει άμεσα την αγορά:

1/2
Δημιούργησε Επιτροπή Τουρισμού, ώστε αφενός να υπάρχει καθημερινή και συστηματική 
ενασχόληση με την συγκεκριμένη αγορά και τις επιχειρήσεις του κλάδου και αφετέρου 
να συμβάλλει στην προβολή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Πρώτιστος 
στόχος είναι η προσέλκυση τουριστών, κυρίως από τις γύρω χώρες των Βαλκανίων και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
2/2
Διοργανώνει Φεστιβάλ Τουρισμού, στο χώρο της Α’ προβλήτας του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης, στις 18, 19 και 20 Μαΐου. Στο Φεστιβάλ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι 
επαγγελματίες του τουρισμού από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, 
που θέλουν είτε να «πουλήσουν», είτε να «αγοράσουν» διανυκτερεύσεις και μετακινήσεις. 
Ταυτόχρονα οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τη δυνατότητα να δου ν τις προσφορές από πρώτο 
χέρι, κάνοντας βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα 
υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις και χάπενινγκς που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον του 
κόσμου. 

Για την καλοκαιρινή περίοδο το ΕΕΘ θα μισθώσει από το λιμάνι χώρο για να παρκάρουν 
τα πούλμαν που μεταφέρουν τουρίστες στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ζητήσει από το δήμο 
Θεσσαλονίκης να διασφαλίσει δύο ακόμη πάρκινγκ για λεωφορεία.

 

Ολόκληρη την συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη δεν είναι δημιούργημα συγκυριακών 
οικονομικών συμφερόντων. Ήταν προϊόν πολιτικής βούλησης και επιλογής των 
ευρωπαϊκών κρατών για να εξισορροπήσουν με συλλογικό τρόπο την αδυναμία 
τους απέναντι στις μεγάλες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις της εποχής. Η 
διαφορετικότητα που υπήρχε, κυρίως στην οικονομία, ενοποιήθηκε στη βάση 
αμοιβαίων παραχωρήσεων, συμβιβασμών και εκχωρήσεων εξουσιών. Τι ήταν για 
παράδειγμα η επιλογή του κοινού νομίσματος, παρά μια απόφαση εκχώρησης - 
για κάθε χώρα μέλος - της νομισματικής της πολιτικής σε μια κοινή υπερεθνική 
οντότητα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέχρι, τουλάχιστον, την εκδήλωση 
της κρίσης η Ευρώπη προχωρούσε με επιλογές ενοποίησης, που προοιώνιζαν τη 
δημοσιονομική σύγκλιση και, ασφαλώς, τη δημοσιονομική πειθαρχία των μελών 
της ένωσης στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 
Το ότι οι μεγάλες χώρες της ευρωζώνης, οι κινητήριοι μοχλοί της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, δεν συμφώνησαν ακόμη ή συστηματικά καθυστερούν την 
προώθηση ενός σχεδίου οικονομικής ενοποίησης (συμπληρωματικών πολιτικών 
ολοκλήρωσης της νομισματικής πολιτικής), με πρώτο αυτό της δημοσιονομικής 
σύγκλισης, αλλά παρέμειναν προσκολλημένοι στο δεύτερο σκέλος της ΟΝΕ, 
δεν είναι ευθύνη των νεότερων ή ασθενέστερων οικονομικά χωρών. Ευθύνη των 
τελευταίων θα ήταν, αν με το κοινό νόμισμα και την κοινή νομισματική πολιτική, 
διέθεταν και ένα κοινό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, στο οποίο θα όφειλαν 
να πειθαρχούν. Η έλλειψη της κοινής δημοσιονομικής πολιτικής τις οδήγησε να 
χρησιμοποιούν, άστοχα όπως αποδεικνύεται, τα εθνικά δημοσιονομικά μέσα που 
διέθεταν, αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους για να εξισορροπήσουν τις αδυναμίες του 
σκληρού νομίσματος. 

Η κρίση της Ευρώπης είναι συνεπώς, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται σήμερα, 
κρίση έλλειψης κοινής πολιτικής, αλλά και έλλειψης ευθύνης των μελών της 
Ένωσης. Των ασθενέστερων κρατών, γιατί επί χρόνια τόσο με τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα «οικονομικής σύγκλισης» όσο και με τα φθηνά λόγω ευρώ δάνεια, 
βολεύονταν να εξυπηρετούν εισοδηματικούς συχνά σκοπούς παρά επενδύσεις. 
Αλλά και των ηγέτιδων ευρωπαϊκών χωρών γιατί επαναπαύονταν στα οφέλη που 
βραχυχρόνια προσπορίζονταν από την αδυναμία των υπολοίπων, δημιουργώντας 
αγορές για τη βιομηχανία τους και όχι για να εκβιομηχανισθεί η περιφέρεια, που 
υπέφερε από την πίεση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.
Αυτό που δείχνουν να αγνοούν ακόμη και σήμερα οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, 
καθυστερώντας την προώθηση κοινών δημοσιονομικών παρεμβάσεων (πχ eu-
robonds) ή στρεβλώνοντας τις (πχ με τη συμμετοχή του ΔΝΤ ήδη στο μηχανισμό 
στήριξης και την επιδιωκόμενη συμμετοχή ιδιωτών στο μόνιμο μηχανισμό 
στήριξης), είναι ότι οι αγορές έχουν ανάγκη την πολιτική και όχι η πολιτική 
τις αγορές. Αυτή είναι μία πραγματικότητα που κανείς δεν αμφισβητεί. Όπως 
δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει το μέγεθος να τα 
βάλει μόνη με τις αγορές που διακινούν τρισεκατομμύρια ευρώ ημερησίως, 
ούτε αυτή η Γερμανία με τα €2,4 τρις ΑΕΠ. Όπως καμία τύχη δεν θα είχαν οι 
αγορές, αν δοκίμαζαν να τα βάλουν με τα €9,0 τρις ΑΕΠ της Ευρωζώνης και πολύ 
περισσότερο με τα €11,8 τρις ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια άλλη 
πραγματικότητα, που θα τείνει να ενοποιεί την ευρωπαϊκή πολιτική. 

Πράγματι, εδώ που φθάσαμε, η κρίση στην Ευρώπη αποκαλύπτεται ως παράγωγο 
της διελκυστίνδας μεταξύ πολιτικής και αγορών, με τις δεύτερες να έχουν το πάνω 
χέρι. Οι αγορές διαρκώς διογκώνονται αντλώντας όλο και περισσότερη δύναμη από 
την παγκόσμια συσσώρευση του χρηματιστικού κεφαλαίου που συγκεντρώνεται 
από όλα πλέον τα μήκη και πλάτη της γης, ενώ η πολιτική της Ευρώπης αντί να 
ενοποιείται και να ισχυροποιείται μοιάζει να αποδυναμώνεται.
Η κρίση στην Ευρώπη, για να μη συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει η 
ΕΕ και η Ευρωζώνη, ειδικότερα, να τοποθετηθούν με αποφασιστικό τρόπο στο 
αρχικό ερώτημα. Η χρεοκοπία που επιζητούν οι αγορές θα πρέπει να αποκλεισθεί 
ως μέσο εξυγίανσης αδυνάτων χωρών και να υποχρεωθούν οι αγορές να 
συμβιβασθούν με την πολιτική θέληση των κρατών της Ευρώπης. Αυτό είναι εφικτό 
και ήδη υπάρχουν προβληματισμοί και συζητούνται μέτρα για μεγαλύτερο έλεγχο 
και διαφάνεια των αγορών.

Οι αγορές 
και η Ευρώπη

Χριστόδουλος Αντωνιάδης 
[ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς ]

Η Ευρώπη στην αρχή της 2ης δεκαε-
τίας του 21ου αιώνα βρίσκεται μπρο-
στά σε ένα οικονομικό δίλημμα εξόχως 
πολιτικό. Να ακολουθήσει τις επιταγές 
των αγορών, που κατά κάποιο τρόπο 
βλέπουν τη χρεοκοπία ως μέσο εξυγί-
ανσης των ασθενέστερων δημοσιο-
νομικά οικονομιών και του ευρώ, ή να 
ακολουθήσει το δρόμο της δημοσιονο-
μικής αλληλεγγύης και συνοχής των 
χωρών της ευρωζώνης, τουλάχιστον, 
ακολουθώντας τις επιταγές του κοινού 
μέλλοντος που έχουν επιλέξει.
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Η Ινδία είναι 
ανερχόμενη 
οικονομική  
δύναμη.
Τον Σεπτέμβριο 
θα ξεκινήσει η 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα  
της εταιρείας  
και στο Λάγος  
της Νιγηρίας



KAINOTOMIA & ANAΠΤΥΞΗ __ 35 

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Cover Story

Χρήστος
   Μπρόζος

Διευθύνων Σύμβουλος ΜΠΡΟΖΟΣ Επενδυτική ΑΕΕΔ

Η εταιρεία Μπρόζος Επενδυτική 
ΑΕΕΔ δραστηριοποιείται στην 

αγορά από το 1996 και αυτή την 
περίοδο εξάγει εμφιαλωμένο νερό 

στην Ινδία. Ο Χρήστος Μπρόζος, 
αν και απόφοιτος του Κολεγίου της 

Μασαχουσέτης, με άριστα στο Bank-
ing & Finance και του Harvard Busi-
ness School στο Advanced Manage-
ment, δεν ακολούθησε ακαδημαϊκή 

καριέρα αλλά προτίμησε τον δύσκολο 
και μοναχικό δρόμο της ελληνικής  

επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία 
του ήταν από τις ελάχιστες στη χώρα 

μας, που διέβλεψε την οικονομική 
κατάσταση της Ελλάδας έγκαιρα.

Κύριε Μπρόζο, εξάγετε εμφιαλω-
μένο νερό στην Ινδία. Πώς προέ-
κυψε αυτή η ιδέα –αν και χρηματι-
στής- να εμπλακείτε με  το συγκε-
κριμένο αντικείμενο;

Η Ινδία είναι μια από τις μεγαλύτε-
ρες αγορές του κόσμου και ανερχόμενη 
οικονομική δύναμη.

Γιατί Ινδία και όχι κάπου αλλού; 
Η Ινδία δεν είναι ένας δύσκολος 
προορισμός;

Δεν αντιμετώπισα κανένα απολύ-
τως πρόβλημα. Είχα την τύχη να έρθω 
σε επαφή με ανθρώπους, που είχαν ανοι-
χτό μυαλό, που ήταν έτοιμοι και θετικοί 
σε οποιαδήποτε καλή επιχειρηματική 
συνεργασία. Η εικόνα της χώρας μας στο 
εξωτερικό έχει πράγματι πληγεί, ωστόσο 
υπάρχουν πολλοί, που μένουν ανεπηρέ-
αστοι και μπορούν να σχηματίσουν μια 
δική τους άποψη γι αυτό το ζήτημα και 
ικανοί να αναγνωρίσουν μια ενδιαφέ-
ρουσα πρόταση.

Α πε υθ ύ νεσ τε και  σε ά λ λ ες 
αγορές; 

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η επιχει-
ρηματική δραστηριότητα της εταιρείας 
και στο Λάγος της Νιγηρίας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας 

σχέδια και πόσο τα «φρενάρει» η 
οικονομική κρίση;

Η οικονομική κρίση δεν παίζει κανένα 
ρόλο στην ανάπτυξη της BROZOS IVY. Η 
αγορά της Ινδίας είναι υγιέστατη.

Η καινοτομία και η ανάπτυξη 
θέλουν πέρα από χρήματα και συμμα-
χίες. Τις έχετε και ποιες είναι αυτές;

H BROZOS IVY είναι μια εταιρεία 
που δημιουργήθηκε μέσα στο Harvard 
Business School κατά την διάρκεια των 
σπουδών μου εκεί. Σύμμαχοί μου είναι οι 
συμφοιτητές μου και σύμβουλοι οι καθη-
γητές μου.

Πώς ατενίζετε το μέλ λον της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας 
γενικά και της επιχείρησής σας ειδι-
κότερα;

Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες επιχειρη-
ματίες, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες των 
καιρών διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Παρά την δεινή 
οικονομική κατάσταση της χώρας μας, 
ήτανε σωστά προετοιμασμένοι για να 
την αντιμετωπίσουν και να μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν. Ο σωστός προγραμ-
ματισμός και ο ακριβής σχεδιασμός ήταν 
άλλωστε και τα στοιχεία επιτυχίας της 
BROZOS IVY.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α



Οικονομική κρίση ΣΕΒΕ
Εδώ και τρεις δεκαετίες είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε έναν ανοδικό οικονομικό 
κύκλο. Πιστέψαμε ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι δεδομένη και αυτό που διαφέ-
ρει είναι απλά ο ρυθμός ανάπτυξης. Μάθαμε να ζούμε με δανεικά, να σνομπάρουμε 
την παραγωγή, να υπερκαταναλώνουμε, να προτιμάμε τα εισαγόμενα προϊόντα και 
να μην αγοράζουμε Ελληνικά. Η οικονομική κρίση, λοιπόν, είναι αναμφίβολα μία 
ευκαιρία. Μπορεί να αποτελέσει έναν σπουδαίο δάσκαλο για όλους μας. Δεν επιχαί-
ρω γι αυτήν. Όμως πραγματικά χαίρομαι που τελείωσε η ψευδαίσθηση. Το μοντέλο 
πρέπει να αλλάξει άρδην και από μία φοβισμένη και καταναλωτική οικονομία να 
μετατραπούμε σε μία αισιόδοξη παραγωγική οικονομία. Μία εξωστρεφή οικονομία 
με όραμα και στρατηγική, που βασίζεται στις δικές της δυνάμεις και όχι σε δανεικά.

Ακόμα και μέσα σε αυτή την τόσο έντονη οικονομική αβεβαιότητα, που ζούμε 
και λειτουργούμε όλοι μας σήμερα, βεβαίως και υπάρχει φως στο τούνελ. Η δρόμος 
για την ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τις εξαγωγές. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο ιδιω-
τικός τομέας είναι αυτός που μπορεί να δώσει αναπτυξιακή πνοή στην οικονομία. 
Όλοι οι Έλληνες πρέπει να πιστέψουμε στο οικονομικό μοντέλο που προτείνει ο 
ΣΕΒΕ, το «Παράγω & Εξάγω», καθώς και στο ότι πρέπει να καταναλώνουμε ό,τι 
παράγουμε. Ταυτόχρονα δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν 
αποτελεσματικά και γρήγορα και να εκπονήσουν ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο 
εξόδου από την κρίση, όπου θα συμπεριλαμβάνεται Εθνική Στρατηγική Εξωστρέ-
φειας και αυτό να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό αντίβαρο με τους δανειστές 
μας. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσει η αδράνεια και οι Έλληνες να αναλάβουμε 
δράση και να πιστέψουμε ότι μόνοι μας θα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες εξόδου 
από την κρίση, εμείς για εμάς. 

Πρωτοβουλίες 
Σε ότι αφορά το 2012, βασικοί στρατηγικοί άξονες δράσης του ΣΕΒΕ είναι οι εξής:

01/03  Διοργάνωση ενός Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξαγωγών τον Μάιο του τρέχο-
ντος έτους με τίτλο: «Export Summit: Roadmap to growth”, το οποίο θα 
παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση στους Έλληνες εξαγωγείς για τις τάσεις 
του διεθνούς εμπορίου καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για επιτυχημέ-
νες διεθνείς πωλήσεις.

02/03  Παροχή συγκεκριμένων, πρακτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ελλη-
νικών εξαγωγικών επιχειρήσεων (μελών & μη μελών του ΣΕΒΕ)

03/03  Αποτελεσματική εκπροσώπηση των Ελλήνων εξαγωγέων στην Κυβέρνηση 
για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, με κυριότερο την ρευστότητα.

Ο ΣΕΒΕ να στηρίξει την Κύπρο
Ο ΣΕΒΕ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρή-

σεων στην Ελλάδα. Είναι μάλιστα ένας από τους λίγους επιχειρηματικούς φορείς 
στην Ελλάδα που διαθέτουν οργανωμένο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών, το οποίο 
σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει δεκάδες αιτήματα. Όπως είναι γνωστό, η μεγα-
λύτερη έλλειψη των Ελλήνων εξαγωγέων είναι η έλλειψη ουσιαστικής πληροφό-
ρησης και δικτύωσης με επιχειρήσεις του εξωτερικού αλλά και η αποτελεσματι-
κή εκπροσώπηση στην Κυβέρνηση. Έτσι, το τετράπτυχο που έχουμε επιλέξει στον 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
__Οι ελληνικές εξαγωγές αποτέλεσαν ένα μικρό οικονομικό 
  θαύμα το 2011

Δημήτρης Λακασάς 
[ Προέδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων  
Βορείου Ελλάδος ]
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ΣΕΒΕ για την πληρέστερη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων αποτελείται από τις 
παρακάτω δράσεις: 1. Διεξοδική έρευνα αγορών. 2) Συστηματική προώθηση ελλη-
νικών προϊόντων και υπηρεσιών 3. Μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή 
των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών του 
4. Συνεχής στήριξη για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών και τη στήριξη της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά συγκεκρι-
μένα την Κύπρο, ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο των δράσεων “Go International” του cluster 
εξωστρέφειας ΣΕΒΕ - ΠΣΕ - ΣΕΚ τον Φεβρουάριο 2011 διοργάνωσε μια πολυκλαδι-
κή επιχειρηματική αποστολή & φόρουμ, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Κλάδοι με υψηλές αποδόσεις
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, την μεγαλύτερη άνοδο το 2011 
είχαν τα πετρελαιοειδή, με κύρια κατεύθυνση την Τουρκία και σε δεύτερο επίπε-
δο τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αν θέλουμε να δούμε αναλυτικότερα την πραγματική οικο-
νομία και πού βρίσκονται οι υψηλές αποδόσεις, βλέπουμε ότι σημειώθηκε αύξηση 
κατά 27,1% στον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων, που συνεισφέρουν με μερί-
διο 18,4 στις ελληνικές εξαγωγές. Επίσης, με ποσοστό 10,4% αυξήθηκαν οι εξαγω-
γές μηχανημάτων & υλικού μεταφορών και με ποσοστό 6% οι εξαγωγές τροφίμων.

Προκλήσεις και προτεραιότητες
Ισχυρό αντίκτυπο της κρίσης και τεράστια πρόκληση για τον Έλληνα εξαγω-

γέα είναι το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει λόγω του κακού 
ονόματος / φήμης που έχει δημιουργηθεί σήμερα γύρω από το brand «Ελλάδα». 
Αυτό έχει κοστίσει εδώ και αρκετό καιρό τα μέγιστα στους Έλληνες εξαγωγείς, οι 
οποίοι κάνουν σήμερα υπεράνθρωπες προσπάθειες, καθώς έχουν για κάθε προϊ-
όν να πείσουν τους δυνητικούς ξένους αγοραστές, όχι μόνο για την ποιότητα αλλά 
ταυτόχρονα και για την αξιοπιστία τους. Ακόμα λοιπόν κι όταν το ελληνικό προϊ-
όν πληροί στο ακέραιο τις προδιαγραφές για εξαγωγή σε μια χώρα, μπορεί να μην 
λάβει της αναμενόμενης αποδοχής γιατί οι Έλληνες δεν τυγχάνουν πλέον εμπιστο-
σύνης στις εμπορικές συναλλαγές και στο προσφερόμενο προϊόν. Προτεραιότητα, 
λοιπόν, όλων μας είναι να δουλέψουμε πάνω στην απόκτηση μιας ομοιογενούς και 
στιβαρής εικόνας ως ελληνική οικονομία, την οποία πρώτα θα πιστέψουμε, θα την 
επικοινωνήσουμε σωστά στο εσωτερικό περιβάλλον της χώρας και στη συνέχεια 
στο εξωτερικό, με θεμελιώδες στοιχείο την οικονομική ανάπτυξη.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Οι ελληνικές εξαγωγές 
αποτέλεσαν ένα μικρό 
οικονομικό θαύμα το 2011. Η 
θετική πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών ξεκίνησε να 
διακρίνεται ανάμεσα στα 
υπόλοιπα μακροοικονομικά 
μεγέθη από το 2010, όταν όλα 
κατέγραφαν αρνητική πορεία. 
Ωστόσο, δυστυχώς είδαμε από 
τον Οκτώβριο 2011 στα στοιχεία 
των εξαγωγών να εμφανίζεται 
μια κόπωση, που σαφώς 
προέρχεται από την έλλειψη 
ρευστότητας και από τη στάση 
πληρωμών του κράτους προς 
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 
Θεωρώ πως εάν δεν επιλυθούν 
αυτά τα δύο σοβαρά ζητήματα, 
οι ελληνικές εξαγωγές το 2012 
θα έχουν μια μικρή άνοδο σε 
σχέση με τα στοιχεία του 2011. 
Εάν, όμως, επιλυθούν, τότε θα 
μιλάμε για μια συνέχιση αυτής 
της εντυπωσιακής πορείας των 
εξαγωγών, που είδαμε το 2011, 
με διψήφια ποσοστά αύξησης. 

Κ & Α  
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Την μεγαλύτερη 
άνοδο το 2011  
είχαν τα 
πετρελαιοειδή, 
με κύρια κατεύθυνση 
την Τουρκία και  
σε δεύτερο επίπεδο 
τις ΗΠΑ
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Οικονομική κρίση ΣΒΒΕ
Δυστ υχώς, όπως ήταν ά λ λωστε 

αναμενόμενο, η πτωτική πορεία της 
προηγούμενης διετίας για τη βιομηχα-
νία συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμείωτη. 
Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε ορια-
κό σημείο για την οικονομία και τη χώρα 
μας, άρα και για τις επιχειρήσεις, και γί  
αυτό έχουμε εναποθέσει όλες τις ελπίδες 
μας στην ανάπτυξη. 

Πάγια θέση του ΣΒΒΕ αποτελεί η 
ενίσχυση της πραγματικής Οικονομίας, 
με μέτρα που θα έχουν άμεσα θετικές 
επιπτώσεις στην ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρήσεων.

Πρωτοβουλίες
Πρόσφατα ο ΣΒΒΕ ,σε συνεργασία 

με την εφημερίδα Εξπρές, πραγματο-
ποίησε εκδήλωση με θέμα την ανάδειξη 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. Έτσι, αναδεί-
ξαμε και βραβεύσαμε επιχειρήσεις που 
είναι εξωστρεφείς, διεθνοποιημένες, 
σέβονται το περιβάλλον και είναι φιλι-
κές προς αυτό, είναι καινοτόμες, κοινω-
νικά υπεύθυνες και βοηθούν την κοινω-
νία στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνι-
κής τους Ευθύνης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
ενταγμένη στο γενικότερο πλαίσιο 
ανάδειξης του ρόλου και της σημασίας της 
μεταποίησης στην οικονομία της χώρας.

Κλάδοι με υψηλές αποδόσεις
Για υψηλές αποδόσεις μην ψάχνετε στην εποχή της οικονομικής κρίσης… 
Θα σας έλεγα ότι η μεταποίηση, και κατά συνέπεια οι δεκαοχτώ (18) υποκλάδοι 

που την αποτελούν γενικά, μπορούν να αποτελέσουν το όχημα πάνω στο οποίο θα 
στηριχθεί η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε βασική θέση του Συνδέσμου 
τα τελευταία χρόνια είναι η επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερ-
νητικής πολιτικής.

Προκλήσεις και προτεραιότητες
Για την ανάκαμψη της οικονομίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε 

τρόπο η ρευστότητα και η ανταγωνιστικότητα. 
Όσον αφορά τη ρευστότητα οι προτάσεις μας αφορούν τα ακόλουθα:
•  την άμεση πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις
• τον συμψηφισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές 

του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, κάτι που σήμερα δεν γίνεται 
• την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και
• την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ούτως ώστε να βεβαιωθούν 

και να βεβαιώνονται γρήγορα οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Δεν 
γίνονται βεβαιώσεις πλέον. Και οι βεβαιώσεις είναι γνωστό πως δεν κοστίζουν 
στον κρατικό μηχανισμό 

Από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα της ανταγωνιστικότητας και για μας περιλαμ-
βάνει τέσσερις προτεραιότητες:

• την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας
• την εξαίρεση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ από τον κανόνα de minimis ούτως 

ώστε να μπορέσει η πολιτεία να προχωρήσει στην 100% επιδότηση των εργο-
δοτικών εισφορών και σε μεσαίες και σε μεγάλες επιχειρήσεις 

• τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου και, τέλος,
• την άρση, επιτέλους, των τριάντα (30) εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

Το μέλλον της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
Οι πρόσφατες σημαντικές αποφάσεις των ηγετών της Ευρωζώνης, για τη χώρα 

μας θέτουν τις βάσεις για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση μελλοντικών δημοσιο-
νομικών κρίσεων. Οι αποφάσεις αυτές δίνουν μια βαθιά ανάσα στο θέμα της διαχεί-
ρισης του δημόσιου χρέους της χώρας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τόσο της Ελληνικής οικονομίας ως συνόλου, όσο 
και των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν.

Απ́  εδώ και μετά το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό: η με κάθε τρόπο υποστή-
ριξη της ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρή-
σεων. Γιατί μέχρι σήμερα ακούμε για κυβερνητικά μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν 
τη χώρα στην ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη δεν έρχεται. 

Και αυτό, γιατί προφανώς δεν είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα που χρειάζονται οι 
επιχειρήσεις. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ακούγονται οι προτάσεις των ανθρώπων 
της αγοράς, που στην πραγματικότητα είναι οι μόνοι που μπορούν να εκτιμήσουν 
σε βάθος το τι πρέπει να γίνει, πότε και πως πρέπει να γίνει για να υπάρξει άμεσα 
ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
__ επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο  
  της κυβερνητικής πολιτικής

Νικόλαος Πέντζος 
[ Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος ]
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Κ & Α  

Αρθρο
Καινοτομία και Ανάπτυξη

Το 2012 είναι μια χρονιά πρόκλη-
ση για τη ΔΕΘ. Τα στοιχήματα, που 
βάλαμε σε διάφορα μέτωπα, είναι και 
φιλόδοξα και αναγκαία. Η επανένω-
ση ΔΕΘ-Helexpo, αλλά και το θέμα του 
εκσυγχρονισμού των εκθεσιακών υποδο-
μών προωθήθηκαν και δρομολογήθηκαν 
χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να υπάρξουν 
άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα. Η 
ΔΕΘ μπορεί να γίνει ξανά ο αναπτυξιακός 
μοχλός για την οικονομία της περιοχής, 
αλλά και ευρύτερα. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση εργαζόμαστε. Παράλληλα, το στοί-
χημα της εξωστρέφειας, που βάλαμε από 
την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διοί-
κησης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά 
σε μια περίοδο, που η έξοδος στις διεθνείς 
αγορές είναι μονόδρομος. Προσανατολι-
σμένοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
επιλέξαμε χώρες, που ταιριάζουν στις 
αναζητήσεις τους και μπορούν να αποτε-
λέσουν δεξαμενή άντλησης νέων συνερ-
γασιών και εμπορικών συμφωνιών. Με τα 
εργαλεία των οργανωμένων συμμετοχών, 
αλλά και των επιχειρηματικών αποστο-
λών, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυ-
χημένες και αποδοτικές, προσφέρουμε 
ένα βήμα στις τοπικές κοινωνίες να διευ-
ρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναζη-
τήσουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ήδη 

η επιχειρηματική αποστολή στη μεγαλύτερη έκθεση πληροφορικής παγκοσμίως, τη 
CeBIT, ήταν μια ευχάριστη στιγμή για τη ΔΕΘ, καθώς διαπιστώσαμε τη δυναμική, 
που έχουν τέτοιου είδους εξορμήσεις τόσο για την Έκθεση όσο και για τις επιχει-
ρήσεις που συνοδεύει. 

Με το σκεπτικό αυτό, η ΔΕΘ επέλεξε να οργανώσει επιχειρηματική αποστολή 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης στην Κύπρο, η οποία θα λειτουργήσει από τις 
18 έως τις 27 Μαΐου. Ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου διανύει την τέταρτη 
δεκαετία της ζωής του και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυπριακή οικονο-
μία και την επίτευξη των αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας. Η δε αναπτυξια-
κή δυναμική, που έχει συσσωρεύσει η οικονομία της Κύπρου, ήταν για μας το έναυ-
σμα να βολιδοσκοπήσουμε την εκεί αγορά. Οι επαφές μας και η συνεργασία μας 
με τους τοπικούς φορείς αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημιουργικές και εκτιμώ ότι θα 
οδηγήσουν σε μια επιτυχή εξόρμηση. Ήδη η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των 
επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αποστολή στην Κύπρο είναι ενθαρρυντική.

Το ίδιο διάστημα, η ΔΕΘ οργανώνει την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση 
Δομικών Υλικών, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Ξυλουργίας, Επιπλοποιίας και Ακινήτων 
«EXPOKOS» στην Πρίστινα, στο Κοσσυφοπέδιο. Άλλη μια έκθεση, που επελέγη με 
το κριτήριο της ζήτησης των επιχειρήσεων για αγορές με προοπτικές. Η EXPOKOS, 
μετά από δεκαετή επιτυχή και συνεχώς αναπτυσσόμενη λειτουργία, αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες εκθεσιακές διοργανώσεις της περιοχής, η οποία αυτή την 
εποχή γνωρίζει αναπτυξιακή άνθιση με κυρίαρχο στοιχείο την ανοικοδόμηση τόσο 
της υπαίθρου όσο και της Πρίστινα.

Ακολουθούν και άλλες εξωστρεφείς δράσεις, όπως η επιχειρηματική αποστο-
λή στην Αυστραλία, αλλά και η εξόρμηση της ΔΕΘ στη Σμύρνη τον Σεπτέμβριο, με 
αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Σμύρνης. Μάλιστα, διαπιστώσαμε σε πρόσφατη επίσκε-
ψή μας σημαντικές προοπτικές στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών 
με τη Σμύρνη, με δεδομένες τις ομοιότητές της με τη Θεσσαλονίκη αλλά και τον 
ρόλο των δύο πόλεων ως στρατηγικών λιμένων στις δύο χώρες. 

Για την ελληνική οικονομία η ΔΕΘ μπορεί να γίνει αυτό, που παραδοσιακά 
υπήρξε και για τη χώρα και για τη Θεσσαλονίκη: το βασικότερο εργαλείο για την 
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Η τεχνογνωσία της, το 
brand name που διαθέτει και η στρατηγική της αναδιοργάνωσης και της ενοποίη-
σης, που έχει ήδη δρομολογηθεί, το εγγυώνται. 

Ο νέος ρόλος της ΔΕΘ
__ το βασικότερο εργαλείο για την εξωστρέφεια  
  των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων

Αναστάσιος Τζήκας 
[ Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΘ Α.Ε.]
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Μέλος του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, Αγροτικών Προϊόντων και 
Ρύπων, της Μπρατισλάβα αποτελεί, πλέον, η Capital Markets Experts A.E., 
γεγονός το οποίο την καθιστά την πρώτη εταιρεία χρηματοοικονομικών 
συμβούλων πανευρωπαϊκά, η οποία γίνεται μέλος σε 3 διαφορετικές αγορές 
χρηματιστηρίων της Ευρωζώνης.
Αναλυτικότερα, η CAMEX A.E. είναι ήδη σύμβουλος εισαγωγής στην ΕΝ.Α. 
(Εναλλακτική Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και nominated advisor στη 
Ν.Ε.Α. (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ως Εταιρεία, η Capital Markets Experts A.E. έχει ήδη εμπλοκή στο θέμα της 
προώθησης των Περιφερειακών Χρηματιστηρίων Αγροτικών Προϊόντων σε 
διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας με συγκριτικά πλεονεκτήματα 
γεωργικής παραγωγής, σε συνεννόηση με τοπικούς φορείς. Κατά συνέπεια 
η συμμετοχή της σε μια αγορά εμπορευμάτων, όπως αυτή της Μπρατισλάβα, 
βελτιώνει ακόμη περισσότερο την απαιτούμενη τεχνογνωσία της.
Παράλληλα, η διοργάνωση auctions ρύπων, τόσο στην Μπρατισλάβα, όσο και 
στην αντίστοιχη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημιουργεί ευκαιρίες 
επαφής και εμπορίας μεταξύ των προσφερόμενων ποσοτήτων στις δύο 
αγορές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τέλος, η Capital Markets Experts A.E. παρέδωσε πρόσφατα και την 
ολοκληρωμένη Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής 
Ζώνης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Χρηματοοικονομικό Forum 
Θράκης, η οποία και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, υπό την αιγίδα 
του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, στην Αλεξανδρούπολη. Η Έκθεση 
σχεδιάστηκε με σκοπό να διαμορφώσει μια αρχική εικόνα αναφορικά με 
το profile της προτεινόμενης Ε.Ο.Ζ. στην Αν. Μακεδονία και Θράκη, με το 
περιβάλλον τόσο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, όσο και των αντίστοιχων 
κινήτρων, με τον προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης,
με τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για τις 
τοπικές κοινωνίες. 

Παράλληλα και μέσω των παραπάνω, αλλά και με την παράθεση της 
εξελικτικής πορείας των Ε.Ο.Ζ. σε παγκόσμια κλίμακα, η Τεχνική Έκθεση 
προσπάθησε να απαντήσει σε μια σειρά από αντιδράσεις, οι οποίες πηγάζουν 
κυρίως από την έλλειψη ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε 
διαστρέβλωση της πραγματικής εικόνας, σε σημείο που η δημιουργία της 
Ε.Ο.Ζ. να θεωρείται ως η θεραπεία δια πάσαν νόσον και όχι μόνο... 

Η πρώτη εταιρεία χρηματοοικονομικών 
συμβούλων στην Ευρώπη, μέλος  
σε τρία χρηματιστήρια της ευρωζώνης

Βασίλειος Μάργαρης 
[ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Capital Markets Experts A.E.]

Δύο λέξεις, οι οποίες στις μέρες μας ακούγο-
νται καθημερινά σχεδόν από τα media, είναι οι 
λέξεις «καινοτομία» και «κρίση». Δύο λέξεις, 
οι οποίες, ίσως, αρχικά να φαίνεται ότι δεν 
έχουν καμιά συνάφεια και σχέση μεταξύ τους, 
όμως τα τελευταία χρόνια πλησιάζουν και 
συνυπάρχουν εννοιολογικά όλο και περισσό-
τερο μεταξύ τους σαν τους πόλους του μαγνή-
τη. Παγκόσμια, από το 2008 είδαμε παραδο-
σιακές πηγές παραγωγής κέρδους και χρήμα-
τος να κλονίζονται και να αμφισβητούνται, 
είδαμε τραπεζικούς κολοσσούς να κλυδωνίζο-
νται στα γυάλινα τους πόδια και πολλές φορές 
οι κλυδωνισμοί αυτοί να σηκώνουν τεράστια 
χρηματοοικονομικά τσουνάμι και να πλήττουν 
ακόμα και τις πιο ασφαλείς ακτές των οικονο-
μικών παραδείσων .

Η νέα τεχνολογία ίσως αποτελεί απάντη-
ση στo αν η κρίση ήταν αναμενόμενη ή προβέ-
ψημη. Τα τελευταία τέσσερα έτη, μεταξύ των 
δεκάδων νέων λέξεων που εμπλουτίσανε το 
λεξιλόγιο μας, ξεχωρίζουν μερικές, τις οποί-
ες θα σας αναφέρω σε τυχαία σειρά: Google, 
Facebook, Angry Birds, Skype, Instagram, 
Twitter, λέξεις της καθημερινής μας ζωής, 
που έχουν μπει τόσο βαθιά στο λεξιλόγιο μας, 
ώστε πλέον έχουν γίνει ρήματα και ουσιαστι-
κά της καθημερινής μας επικοινωνίας, όμως αν 
εμβαθύνουμε θα δούμε ότι πίσω από κάθε μια 
από τις παραπάνω λέξεις κρύβεται μια εται-
ρεία, αλλά και ένα τεράστιο ποσό οικονομι-
κής αποτίμησης εκατοντάδων εκατομμυρίων 
δολαρίων.

Δεν ανέφερα τη Microsoft, την Apple, 
την Amazon, εξίσου γίγαντες της τεχνολο-
γίας γιατί πλέον είναι πιο παραδοσιακοί 
παίχτες και σίγουρα όχι φαινόμενα της τελευ-
ταίας δεκαετίας. Τη σημαίνουν όλα αυτά; 
Πολύ απλά την κρίση και τις συνέπειές της τη 
δέχθηκαν με λιγότερη ένταση αυτές οι εται-
ρείες, οι καινοτόμες, των νέων τεχνολογι-
ών, οι οποίες καθημερινά, στην προέκταση 
του χεριού μας, στο κινητό μας τηλέφωνο, μας 
θυμίζουν την παρουσία τους. 

Χρήστος Καλιπτσίδης 
[ Πρόεδρος της Kerverus Holding IT (Cyprus) 
Ltd., Μcs Business Administration ]

Καινοτομία  
και παγκόσμια  
οικονομική κρίση 

02/0401/04

Ολόκληρα τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Ο καθένας μας έχει στο μυαλό του μικρά, 
απλά, καινοτόμα σχέδια, τα οποία μπορεί να 
τολμήσει να τα κάνει κώδικα και να τα δει να 
ζωντανεύουν στο iPhone του ή στο Android 
του και μόλις συνειδητοποιήσει ότι αυτό που 
έκανε το κοινό το βλέπει και το «κατεβάζει», 
χαρά και ικανοποίηση τον διαπερνά. Στη συνέ-
χεια βγάζει μια πιο βελτιωμένη έκδοση και 
ζητάει και μερικά σεντς σαν αμοιβή. 

Πρόσφατο παράδειγμα το «draw 
something» app, το οποίο κατάφερε να πετύ-
χει τη δημοσίευση 3.000 εικόνων το δευτε-
ρόλεπτο και φυσικά να εξαγοραστεί μέσα σε 
50 μέρες από την πρώτη του εμφάνιση από τη 
Zynga του Cityville για 180.000.000. 

Αυτή, λοιπόν, είναι η μοιραία σχέση καινο-
τομίας και κρίσης. Όμως, το κορυφαίο εργα-
λείο και χώρος αξιολόγησης και αποτίμησης 
των ιδεών, ακόμα και όταν υπάρχουν πολλές 
χιλιάδες downloads, είναι ο ναός του χρήμα-
τος, το Χρηματιστήριο -της Νέας Υόρκης, του 
Hong Kong και φυσικά της Κύπρου! Πολλές 
από τις εφαρμογές που προανέφερα, μέσω των 
ομώνυμων εταιρειών, εντός του 2012 θα εισα-
χθούν σε κάποιο Χρηματιστήριο. Πρωτοστά-
της το Facebook το οποίο θα κάνει IPO –δημό-
σια ιδιωτική τοποθέτηση– ύψος ρεκόρ για το 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και ακολου-
θούν άλλες εταιρείες γνωστές ή άλλες λιγότε-
ρο γνωστές.

Η Kerverus IT Holding (CY) Ltd , δραστη-
ριοποιείται στο τομέα των ΙΤ ενεργά και απευ-
θυνόμενη στο παγκόσμιο κοινό από το 2008, 
με το πρόγραμμα γονικού έλεγχου Kerverus, 
το οποίο έχουν εμπιστευτεί χιλιάδες γονείς 
ανά τον κόσμο για να προστατέψουν τα παιδιά 
τους. Η Kerverus IT είχε τη τύχη να έρθει σε 
επαφή με 3 άτομα – εταιρίες, κλειδιά για το 
χώρο της Βαλκανικής και της Κύπρου , την 
CAMEX (Capital Market Expers S.A. ) του 
Βασίλη του Μάργαρη , την ΑΙΧΜΗ ΑΕ του 
Αλέξανδρου Παναγιωτίδη και την εισηγμένη 
στο Χ.Α.Α. VIDAVO του Παντελή Αγγελίδη. Το 
κτητικό «του» δεν αναφέρεται στο μετοχικό ή 
ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά στην ηθική και 
φυσική αυτουργία των ατόμων. Μέσα από ένα 
δίκτυο συνεργιών και αλληλοσυμπληρώσεων 
φτάσαμε στην πόρτα του Χ.Α.Κ., στην Νοτιο-
ανατολική άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωζώνης. 

Η Κύπρος, χώρα με πολιτική και οικονομι-
κή σταθερότητα και με άκρως φιλικό επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, είναι ιδανική για να κάνει 
στην Ευρώπη κάποιος το μεγάλο βήμα προς 
στην αγορά του χρήματος. 

Η Kerverus ΙΤ, ετοιμάζει να παρουσιά-
σει μια σειρά καινοτόμων προϊόντων τόσο 
διαδικτυακής υπόστασης αλλά και πιο εξειδι-
κευμένα προϊόντα ρομποτικής. Το ανθρώπι-
νο δυναμικό της εταιρείας, διαθέτει αστείρευ-
τη γνώση, εμπειρία και δυνατότητες, για να 
πραγματοποιήσει ό,τι η εταιρεία έχει σχεδιά-
σει αλλά και ό,τι ζητήσουν οι πελάτες της.

Κύριε Παναγιωτίδη, γιατί τώρα και γιατί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου;
Τώρα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η Εταιρεία μας έχει ωριμάσει προκειμένου να 

κάνει το επόμενο βήμα της. Και στο βήμα αυτό, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να επιδιώξου-
με και τη συμμετοχή ενός στρατηγικού εταίρου. Από την άποψη αυτή λοιπόν, η εισαγω-
γή μας σε μια χρηματιστηριακή αγορά ήταν μονόδρομος. Τόσο γιατί επιτρέπει σε μια περι-
φερειακή ελληνική Εταιρεία να γίνει ορατή στους διεθνείς επενδυτές, όσο και λόγω του 
γεγονότος ότι μας προσφέρει την αποτίμηση της αξίας μας, μέσα από ένα χρηματιστηρια-
κό ταμπλό.

Από κει και πέρα το Χ.Α.Κ. ήταν μια στατηγική επιλογή, η οποία συνδέεται αφενός με 
την πίστη μας στο μέλλον της κυπριακής οικονομίας και αφετέρου στο ισχυρό επενδυτικό 
ενδιαφέρον που ελκύει η Κύπρος το τελευταίο διάστημα διεθνώς.

Οι δυνατότητες διεθνοποίησης των εργασιών και του ονόματος της εταιρεί-
ας σας μέσα από την εισαγωγή της στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ., αποτέλεσαν κατευθυ-
ντήριους λόγους στην απόφασή σας;

Η εταιρεία μας έχει διεθνείς εμπειρίες στην περιοχή των Βαλκανίων, σε σημείο που 
πλέον σκοπεύει να επενδύσει στη δημιουργία θυγατρικών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και 
την Π.Δ.Γ.τ.Μ. Η είσοδος στο Χ.Α.Κ. διευρύνει πλέον τους ορίζοντές μας, έτσι ώστε η ίδρυ-
ση θυγατρικής στη Μεγαλόνησο να έχει προστεθεί στον άμεσο στρατηγικό μας σχεδιασμό. 

Σαφέστατα, όμως, από τη στιγμή που μια ελληνική εταιρεία σαν τη δική μας στοχεύ-
ει στις διεθνείς αγορές, η εμφάνισή της και με τον μανδύα της «εισηγμένης» σε μια αγορά 
της ευρωζώνης πλην της ελληνικής, μειώνει σε σημαντικό βαθμό το country risk, το οποίο 
κουβαλάμε και με το οποίο μας αντιμετωπίζουν στις διεθνείς μας δραστηριότητες.

Από την άποψη αυτή, λοιπόν, σίγουρα η εισαγωγή στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. μάς προσθέ-
τει ένα χρίσμα διεθνούς αξιοπιστίας, χωρίς να σταθώ και στην ανέξοδη διαφήμιση που 
απολαμβάνουμε στο πλαίσιο της τοπικής αγοράς. 

Γιατί επιλέξατε τη Ν.Ε.Α. και όχι μια μεγαλύτερη αγορά του Χ.Α.Κ.;
Η Ν.Ε.Α., όπως και η ΕΝ.Α. στην Ελλάδα, είναι μια εναλλακτική χρηματιστηρια-

κή αγορά, η οποία παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υφίστανται στις μεγαλύτερες αγορές. Τα πλεονεκτήματα αυτά 
συνδέονται με τις διαδικασίες, τα κόστη και τους χρόνους εισαγωγής. Από κει και πέρα, 
στο τέλος της (χρηματιστηριακής) ημέρας, τόσο ο δικός μας ο μετοχικός τίτλος, όσο και 
ο τίτλος μιας εταιρείας, που βρίσκεται στην κύρια αγορά, θα λάβει τιμή κλεισίματος, θα 
διαπραγματευθεί ξανά την επομένη κ.ο.κ. 

Ποιός ο λόγος, λοιπόν, του να επωμισθούμε μια σειρά από κόστη και διαδικασίες, 
από τη στιγμή που το ενδιαφέρον μας δεν συμπεριλαμβάνει επενδυτικούς οργανισμούς 
με restrictions στις μικρές αγορές, από το στόχαστρο των οποίων ούτως ή άλλως είμαστε 
εκτός λόγω μεγέθους;

Άλλωστε και σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότερες εισα-
γωγές εταιρειών, πλέον, γίνονται στις εναλλακτικές αγορές και μόνον οι εταιρείες κολοσ-
σοί με δυνατότητα άντλησης κάποιων δεκάδων εκατομμυρίων προτιμούν τις κύριες.

Η αύξηση κεφαλαίου, που πραγματοποιήσατε στην εισαγωγή ήταν αντικει-
μενικά μικρή. Άξιζε τον κόπο το να επωμιστείτε την όλη διαδικασία;

Έχει πλέον παρέλθει η περίοδος, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η εισαγωγή μιας εταιρείας σε μια χρηματιστηριακή αγορά 
γινόταν με αυτοσκοπό σχεδόν, τη δημόσια εγγραφή στην εισαγωγή της. Αυτά, πλέον, είναι 
γνωστό ότι δεν υπάρχουν.

Η εισαγωγή σε μια χρηματιστηριακή αγορά γίνεται πια για μια πλειάδα άλλων λόγων, 
όπως η νομισματική θωράκιση του μετοχικού της κεφαλαίου και η συνακόλουθη νομισμα-
τική κάλυψη ενός υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή. Γίνεται προκειμένου να καταστεί 
ορατή η εταιρεία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Γίνεται για λόγους prestige και αξιοπι-
στίας. Για λόγους εισόδου σε μια νέα αγορά, για λόγους διαφήμισης.

Φυσικά, πάντοτε υπάρχουν ως αντικειμενικοί στόχοι τόσο η εύρεση, όμως ως εισηγ-
μένη πλέον, ενός στρατηγικού επενδυτή όσο και το επενδυτικό ενδιαφέρον, που λογικά 
θα προκύψει στη συνέχεια, από τη γενικότερη ευνοϊκή πορεία μιας δυναμικής οικονομίας 
όπως η κυπριακή. 

Αλέκος Παναγιωτίδης 
[ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ]

H πρώτη Ελληνική  
εταιρία στο ΧΑΚ
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Ολόκληρα τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.ka-business.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α
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ΑΡΘΡΟ
Βusiness News

Η εταιρεία ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε., μέλος του Ομίλου Εταιρειών STEL-
MA Group of Companies, έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση 
εξειδικευμένων τεχνικών έργων. Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο 
των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει: Προετοιμασία - Καθαρισμό 
Επιφανειών (Αμμοβολή, Μεταλλοβολή, Υδροβολή, Παγοβολή 
κτλ), Πάσης φύσεως Βαφές, Βιομηχανικές Μονώσεις, Εργασίες 
επένδυσης με χρήση φύλλων BekaplastΤΜ, καθώς και
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες (Κατασκευές και Συντηρήσεις) 
μικρής και μεσαίας κλίμακας.
Το μόνιμο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της εταιρείας 
αποτελείται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς), 
από Οικονομολόγους, καθώς και Διοικητικά Στελέχη με μεγάλη 
εμπειρία και τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα εργοτάξια 
και τα συνεργεία της ΣΤΕΛΜΑ, στελεχώνονται από έμπειρους 
εργοδηγούς και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (αμμοβολιστές, 
βαφείς, μονωτές, μονταδόρους, συγκολλητές, μηχανοτεχνίτες, 
χειριστές εξοπλισμού, συντηρητές μηχανημάτων και οικοδόμους). 
Επιπλέον, η ΣΤΕΛΜΑ είναι μια από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα 
που διαθέτει μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα εναεριτών (alpinists), 
πιστοποιημένη από διεθνείς φορείς, η οποία εξειδικεύεται στην 
εκτέλεση εργασιών σε ύψος και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.
Η έδρα της εταιρείας είναι στη Θεσσαλονίκη και οι τεχνικές 
της εγκαταστάσεις στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, σε μία 
διαμορφωμένη έκταση 16.000 m2, από τα οποία 1.500 m2 είναι ο 
κλειστός χώρος των αποθηκών και του μηχανουργείου. Η εταιρεία 
διατηρεί ενεργά υποκαταστήματα στην Αθήνα και την Πτολεμαΐδα, 
όσον αφορά την Ελληνική Επικράτεια, αλλά και στη Γαλλία, στο Saint 
Nazaire και το Παρίσι καθώς και στο Κουβέιτ. Επιπλέον, η εταιρεία 
έχει δύο θυγατρικές, τη STELMA BULGARIA JSC στη Βουλγαρία και 
τη STELMA POLSKA Sp Zoo στην Πολωνία.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Στα έργα της εταιρείας στο εσωτερικό, κυριαρχεί η αδιάκοπτη 
συνεργασία μας με δύο εκ των βασικών πυλώνων της Ελληνικής 
Βιομηχανίας και Οικονομίας, ήτοι τη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Επιπλέον, κατά το 
πρόσφατο παρελθόν η ΣΤΕΛΜΑ έχει αναλάβει και εκτελέσει 
επιτυχώς έργα για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, τον ΟΣΕ, τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας & βάσεις 
του ΝΑΤΟ. Στον ιδιωτικό τομέα, άξια αναφοράς είναι η αποφασιστική 

συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο της κατασκευής της Μονάδας 
Πολυπροπυλενίου των ΕΛ.ΠΕ. σαν υποστηρικτής του Ιταλικού 
κολοσσού Tecnimont Spa. Επίσης, η συντήρηση και βαφή τμημάτων 
της Πλατφόρμας του Πρίνου, η Βαφή - Συντήρηση του Πύργου 
Ελέγχου και του Τερματικού Σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου 
Ελ. Βενιζέλος με τις εταιρείες Hochtief AG και AKTΩΡ FM A.E. 
καθώς και πλήθος έργων για τις υπόλοιπες μεγάλες Εταιρείες 
Πετρελαιοειδών (ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, SHELL, AEGEAN, κτλ).
Στο εξωτερικό δεσπόζει η ανάληψη από τη ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. του 
έργου της 19ης Καμπάνιας Βαφής του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι 
(με αναθέτουσα αρχή τη Societe d’ Exploitation de la Tour Eiffel - 
SETE), η πολύχρονη παρουσία της εταιρείας στα ναυπηγεία του St 
Nazaire στη δυτική Γαλλία (συνεργασία με τις εταιρείες ALSTOM 
MARINE, AKER YARDS, STX EUROPE) καθώς και η συμμετοχή της 
στην κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας ολεφινών (PIC Aro-
matic Plant) στην περιοχή Shuaiaba του Κουβέιτ, ιδιοκτησίας της 
δημόσιας εταιρείας Kuwait Paraxylene Production Company.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μία από τις βασικές καινοτομίες 
που εφαρμόζει η ΣΤΕΛΜΑ 
Α.Τ.Ε. στο αντικείμενο 
δραστηριοτήτων της, αφορά τη 
χρήση εκπαιδευμένων εναεριτών 
- αλπινιστών σε σημεία εργασίας 
που εμφανίζουν δυσκολία 
πρόσβασης (εναλλακτικά 
της «συμβατικής» χρήσης 
ικριωμάτων και γερανοφόρων 
οχημάτων). Με αυτό τον τρόπο, 
επιτυγχάνουμε ελαχιστοποίηση 
του κόστους πρόσβασης, 
επίσπευση της εκτέλεσης των 
εργασιών και αποφυγή διακοπής 
των σχετικών εμπορικών και 
λοιπών δραστηριοτήτων του 

Πελάτη. Το παράδειγμα του έργου της Βαφής του Πύργου του Άιφελ, 
όπου επί 20 μήνες συνεχίστηκε απρόσκοπτα η επισκεψιμότητα 
των τουριστών στον Πύργο, ενώ οι εργασίες από το προσωπικό μας 
εκτελούνταν ταυτόχρονα, είναι μία απόδειξη της συγκεκριμένης 
καινοτομίας. Ομοίως, και στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος οι 
εναερίτες της ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. εργάζονταν στη συντήρηση-βαφή των 
αεραγωγών και της οροφής του Κτιρίου του Τερματικού Σταθμού, 
χωρίς να διακοπούν οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης-
αποβίβασης των επιβατών του αεροδρομίου.
Στο αντικείμενο της προστασίας επιφανειών και γενικότερα σε όλους 
τους τομείς δραστηριοποίησής μας ακολουθούμε τις τελευταίες 
εξελίξεις της τεχνολογίας και επικεντρωνόμαστε σε καινοτόμες 
και φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες, όπως είναι η ευρεία 
χρήση της παγοβολής με χρήση ξηρού πάγου (CO2) έναντι της 
«παραδοσιακής αμμοβολής», η χρήση οικολογικών-υδατοδιαλυτών 
χρωμάτων απαλλαγμένα από μόλυβδο, η συνεργασία μας με 
το Γερμανικό όμιλο Steuler για την περιβαλλοντική προστασία 
επιφανειών έναντι πετρελαιοειδών, οξέων κτλ.

ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. & ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Σαν ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. ουσιαστικά «εξάγουμε» υπηρεσίες και η 
αποδοχή μας στο εξωτερικό ήταν ανέκαθεν άριστη λόγω της 
εξαιρετικής ποιότητας και συνέπειας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μας. Τόσο στη Βουλγαρία και την Πολωνία παλαιότερα, όσο πολύ 
περισσότερο στη Γαλλία και το Κουβέιτ πρόσφατα, η εταιρεία μας 
θεωρείται μία εκ των κορυφαίων στο αντικείμενο δραστηριότητας 
της και η συνεργασία μας με τους τοπικούς φορείς και εταιρείες 
τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα ήταν και είναι 
άψογη.

Η Ελληνική κατασκευαστική  
εταιρία που έβαψε  
τον Πύργο του Άιφελ

Ελευθέριος Μαμαντζής 
[ Πρόεδρος STELMA  
Group of Companies ]

Δημήτριος Μαμαντζής 
[ Αντιπρόεδρος STELMA Group  
of Companies]
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Το πρόβλημα των 
Ελληνικών εξαγωγών 
έγκειται στο 
εσωτερικό, καθώς 
δεν υπάρχει καμία 
μέριμνα και ενίσχυση 
της εξωστρέφειας 
των Ελληνικών 
Επιχειρήσεων από  
την Ελληνική 
Πολιτεία
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ΑΠΟΨΗ
Ανάπτυξη & Κίνητρα

Την τελευταία διετία το 
φάντασμα της ανάπτυξης πλανά-
ται πάνω από σωρεία μέτρων 
λιτότητας, φοροαφαίμαξης, μαζι-
κών απολύσεων στον ιδιωτικό 
τομέα και, εν τέλει, συρρίκνω-
σης του φορολογικού προϊόντος 
και πραγματικής μείωσης των 
εσόδων του κράτους, με αποτέλε-
σμα ο φαύλος κύκλος να επανα-
λαμβάνεται σε εφαρμογή μιας 
λάθος «συνταγής», στην οποία 
οι Εταίροι μας φαίνεται ανεξή-
γητα να επιμένουν και οι Έλλη-
νες συνομιλητές τους στωικά να 
αποδέχονται.

Χρειάστηκε η κατάσταση να 
φτάσει σε αδιέξοδο για να θυμη-
θούν οι τεχνοκράτες καθοδηγητές 
μας, επί τέλους, τη μαγική λέξη 
«ανάπτυξη». Ανάπτυξη πως; Δια 
της επιβολής της -παντός καιρού- 
συνταγής της μείωσης του 

εργατικού κόστους, ως πανάκειας 
για την αύξηση της Ανταγωνιστι-
κότητας και των Επενδύσεων.

Ωστόσο, όποιος έχει μπει 
στην περιπέτεια του «επιχειρείν» 
στη χώρα μας γνωρίζει πολύ καλά 
ότι το πρόβλημα της απροθυμίας 
των εγχώριων και ξένων επιχει-
ρηματιών να τοποθετηθούν στην 
Ελλάδα δεν οφείλεται τόσο στο 
κόστος της εργασίας, όσο στις 
αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις 
του δημόσιου τομέα που διαχρο-
νικά αποτελούν την τροχοπέδη 
κάθε καλοπροαίρετου επενδυτή. 
Βεβαίως, η ελαστικότητα στους 
όρους εργασίας, η μείωση του 
ασφαλιστικού κόστους, η μείω-
ση του μέσου όρου των μισθών 
– ως αποτέλεσμα της αύξησης 
της προσφοράς εργασίας - και 
η αποδυνάμωση των συλλογι-
κών και κλαδικών συμβάσεων, 
αφαίρεσαν αρκετά βάρη από τον 
εργοδότη και έκαναν τις επενδύ-
σεις πιο ελκυστικές. Δεν έλυσαν, 
όμως, το κυριότερο πρόβλη-
μα: την παντοδύναμη γραφειο-
κρατία, την ασάλευτη ηγεμονία 
του άρρωστου ελληνικού δημο-
σίου, που επί σειρά δεκαετι-
ών -ίσως και από ιδρύσεως ελλη-
νικού κράτους- απομυζά κάθε 
υγιή πόρο και κάθε φιλόδοξη 

επιχειρηματική προσπάθεια στη 
χώρα.

Οι στρεβλώσεις της ελληνι-
κής δημόσιας διοίκησης έχουν 
σαφέστατα πολιτικό πρόση-
μο, ξεκινώντας από τη διαπλοκή 
κομματικού συστήματος – ψηφο-
φόρων, την οικειοποίηση των 
δημοσίων πόρων ως ανταμοιβή 
στους πρόθυμους (διορισμοί), τη 
συνακόλουθη υπερδιόγκωση του 
κράτους – εργοδότη και τη δημι-
ουργία ενός δεύτερου, παράλ-
ληλου, μη αξιοκρατικού πόλου 
εξουσίας, αυτής των δημοσίων 
λειτουργών. Συνεπίκουρη στην 
χαώδη αυτή κατάσταση της ελλη-
νικής δημόσιας διοίκησης έρχε-
ται η ανεπάρκεια της Ελληνι-
κής Δικαιοσύνης, της οποίας οι 
ρυθμοί και η αποτελεσματικότη-
τα αποθαρρύνουν κάθε επίδοξο 
επενδυτή. Οι ίδιοι οι λειτουργοί 
της Δικαιοσύνης μπορεί να μην 
ευθύνονται άμεσα για την ολιγω-
ρία του συστήματος, το αποτέλε-
σμα, όμως, δημιουργεί τεράστι-
ες δυσλειτουργίες στην επιχειρη-
ματικότητα. Αρκεί να αναλογι-
στεί κανείς τις πολύχρονες καθυ-
στερήσεις στα δημόσια έργα λόγω 
εντάσεων στις απαλλοτριώσεις, 
τις χρονοβόρες προσφυγές δημό-
σιων οργανισμών (δασαρχείων, 
αρχαιολογικής υπηρεσίας, Δήμων 
κ.λ.π.) εναντίων μεγάλων ιδιω-
τικών έργων, τις υπερδεκαετείς 
διαδικασίες διεκδίκησης ιδιωτι-
κών και δημόσιων αποζημιώσεων, 

χρεών, φορολογικών ρυθμίσεων.
Αυτονόητο είναι το ερώτη-

μα, «γιατί να επενδύσει κανείς 
στην Ελλάδα»; Γιατί να επενδύ-
σει κανείς σε μία χώρα που απαι-
τεί 3-6 μήνες για την άδεια έναρ-
ξης μιας επιχείρησης, που εισά-
γει 16 νέα Φορολογικά Νομοσχέ-
δια σε μία διετία, που φορολο-
γεί τα Εταιρικά Μερίσματα 40%, 
που ανέχεται οι πολεοδομίες να 
κάνουν 2-3 έτη για να εκδώσουν 
μια οικοδομική άδεια. Μια χώρα 
που, εν έτει 2012, δε διαθέτει on 
line σύστημα στις εφορίες και 
στα υποθηκοφυλακεία, δεν έχει 
ακόμα αποκτήσει Κτηματολόγιο, 
δεν καταφέρνει καν να εκταμι-
εύσει τα -κατά 95% επιδοτούμε-
να- κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Δεν πρόκειται λοιπόν, η 
Ανάπτυξη να επιτευχθεί μόνο 
με τη φθηνή αγορά εργασίας. Ο 
υποψήφιος επενδυτής εξετάζει 
μια σύνθεση παραμέτρων (πολι-
τική σταθερότητα, γεωπολιτική 
θέση, πιστώσεις, παραγωγικότη-
τα, φορολογικό σύστημα, δείκτες 
εγκληματικότητας, δείκτες 
απεργιών κ.α.) προκειμένου να 
δεσμεύσει τα κεφάλαια του. Κυρί-
ως όμως συνεκτιμά την ύπαρ-
ξη ενός φιλικού προς τον επενδυ-
τή Κράτους. Και αυτή την εικόνα 
η χώρα μας, δεν έχει, μέχρι στιγ-
μής καταφέρει, να τη δώσει προς 
τα έξω. Το ερώτημα είναι εάν δεν 
μπορεί ή εάν δεν θέλει….

Περί Ανταγωνιστικότητας 
και Ανάπτυξης

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης 
[ Πρόςδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTERLIFE Ασφαλιστικής ]

Στα πλαίσια της παγκοσμιο-
ποίησης ολόκληρος ο πλανήτης 
έχει διαμορφωθεί σε μία παγκό-
σμια αγορά. Η Κύπρος παρέχει 
σε επιχειρήσεις ουσιώδη κίνη-
τρα και ειδικότερα φορολογικά 
και τραπεζικά για να δραστηριο-
ποιηθούν στις διεθνείς αγορές. Η 
Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από 

άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα 
και επιβάλλει λογική φορολογία 
επί των κερδών ενώ παράλληλα 
έχει συνάψει με 38 κράτη συμβά-
σεις για την αποφυγή διπλής 
φορολογίας.

Τα κίνητρα που παρέχει 
σήμερα η Κύπρος σε επιχειρημα-
τίες είναι ισχυρά και τα κυριότερα 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:
01/06 Η φορολόγηση των κυπρι-
ακών εταιρειών είναι η χαμηλότε-
ρη στην Ε.Ε.(10% επί των καθα-
ρών κερδών).
02/06 Με τον κατάλληλο κατά 
περίπτωση φορολογικό σχεδιασμό 
υπάρχουν δυνατότητες για περαι-
τέρω μείωση της φορολογίας.
03/06 Οι κυπριακές εταιρείες 
είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εται-
ρείες και αναγνωρίζονται από την 
Ελλάδα την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ.
04/06 Τιμολόγια δαπανών και 
εξόδων από κυπριακές εταιρεί-
ες αναγνωρίζονται από τον Κ.Β.Σ. 
και εκπίπτουν από τα έσοδα των 
ελληνικών επιχειρήσεων.
 05/06 Η κυπριακή νομοθεσία 
δεν περιέχει δυσμενείς διατάξεις 

για συναλλαγές κυπριακών εται-
ρειών με υπεράκτιες εταιρείες.
06/06 Οι αλλοδαποί μέτοχοι 
κυπριακών εταιρειών δεν επιβα-
ρύνονται με επιπλέον φόρους 
εκτός του 10% της εταιρικής 
φορολογίας επί των φορολογητέ-
ων κερδών. Ο φορολογικός συντε-
λεστής σε μέρισμα για μετόχους 
κυπριακών εταιρειών που διαμέ-
νουν στην Κύπρο λιγότερες από 
183 ημέρες ετησίως είναι 0%.

Η κυπριακή εταιρεία μπορεί 
να έχει τη μορφή Ιδιωτικής Εται-
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με μετοχές Ltd (Λίμιτεδ). Για 
τη σύσταση της απαιτούνται τα 
ακόλουθα:
01/05 Επωνυμία εταιρείας: Πριν 
εγγραφεί η εταιρεία θα πρέπει να 
εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρει-
ών της Κύπρου η επωνυμία της 
εταιρείας με ελληνικούς ή αγγλι-
κούς χαρακτήρες και με τη λέξη 
Λίμιτεδ (Ltd)στο τέλος. 
02/05 Σύνταξη ιδρυτικού εγγρά-
φου και καταστατικού: περιγρά-
φονται οι κύριοι και συνήθεις 
σκοποί της εταιρείας και συνήθως 

αναφέρονται τουλάχιστον 40 
ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα 
των εμπορικών δραστηριοτήτων. 
03/05 Μέτοχοι, Διευθυντές και 
Γραμματέας: μπορεί να είναι 
οποιοδήποτε φυσικό η νομι-
κό πρόσωπο, Κύπριος, Έλληνας, 
Ευρωπαίος, μη Ευρωπαίος, Ευρω-
παϊκή η μη Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
Σε περίπτωση που οι ιδιοκτή-
τες της εταιρείας επιθυμούν 
ανωνυμία και εμπιστευτικότη-
τα μπορούν να διορίσουν Κύπρι-
ους μετόχους ως εντολοδόχους 
(nominee shareholders).
04/05 Το ονομαστικό κεφάλαιο 
της εταιρείας διαιρείται σε μετο-
χές, όπως για παράδειγμα 1.000 
μετοχές του ενός ευρώ ανά μετο-
χή. Δεν υπάρχει κατώτατο ονομα-
στικό κεφάλαιο. 
05/05 Εγγεγραμμένο γραφείο 
και η έδρα της εταιρείας πρέπει 
να βρίσκονται στην Κύπρο ώστε 
η Κυπριακή εταιρεία να φορο-
λογείται με 10%. Οι αποφάσεις 
επίσης πρέπει να λαμβάνονται 
στην Κύπρο. 
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Γιατί να  
επενδύσω 
στην Κύπρο;

Ευστράτιος Βαλτούδης
[ Δικηγόρος Ε. Βαλτούδης 
& Συνεργάτες ]
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Καινοτομία της EURIMAC: 
η αντικατάσταση όλων των καυστήρων της 
με καυστήρες βιομάζας

Έχει λάβει μέρος σε Διεθνή Έκθεση 
στο Dubai και έχει αποσπάσει πλήθος 
προτάσεων για συνεργασία
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Η Εταιρεία EURIMAC Α.Ε. είναι μία joint 
venture εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν, 
κατά 50% έκαστος, ο Ιταλικός όμιλος ρυζιού 
και ζυμαρικών Euricom S.p.a. και η γνωστή 
Ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ 
Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο από 
το 1939.
Η EURIMAC ιδρύθηκε τον Μάιο του 1996, 
απασχολεί ένα ιδιαίτερα εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό 75 ατόμων με μακρόχρονη 
εμπειρία στην παραγωγή ζυμαρικών. Η 
εταιρεία εξειδικεύεται στην παραγωγή 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και έχει 
επενδύσει πάνω από 25 εκατομμύρια 
ευρώ για την κατασκευή ενός εργοστασίου 
ζυμαρικών, τελευταίας τεχνολογίας, με ετήσια 
παραγωγική δυναμικότητα 72.000 τόνων. 
Από το τέλος του 2006 έχει ολοκληρωθεί, 
δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών, 
και μύλος επεξεργασίας σκληρού σίτου, 
τελευταίας τεχνολογίας, συνολικής ετήσιας 
παραγωγικής δυναμικότητας 80.000 τόνων 
σκληρού σίτου, μία επένδυση άλλων 
6 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε σαν 
αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του 
κόστους παραγωγής και της ποιότητας του 
τελικού προϊόντος. Μετά την αποπεράτωση 
της κατασκευής των σιλό αποθήκευσης 
σκληρού σίτου, χωρητικότητας 20.000 τόνων 
και της κατασκευής μιας υπερσύγχρονης 
αποθήκης ετοίμων προϊόντων, 8.000 θέσεων 
παλετών, η EURIMAC είναι πλέον 100% 
καθετοποιημένη.
Τελευταία καινοτομία της EURIMAC, στον 
τομέα παραγωγής, είναι η αντικατάσταση 
όλων των καυστήρων, που λειτουργούν μέχρι 
σήμερα με Μαζούτ, με καυστήρες βιομάζας. 
Με αυτή την καινούργια επένδυση η εταιρεία 
θα πετύχει αφ’ ενός μία παραπάνω μείωση 
του κόστους παραγωγής, αφ’ ετέρου θα 
συμβάλει αισθητά στην καταπολέμηση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Η εταιρεία λειτουργεί κυρίως με ίδια 
κεφάλαια. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι 
από ανύπαρκτος έως ελαχιστότατος. Παρ’όλα 
αυτά, η οικονομική κατάσταση που διανύουμε 
στην Ελλάδα σήμερα, μας βάζει σε ανησυχίες 
κυρίως για την τύχη των απαιτήσεων μας στην 
εγχώρια αγορά. 

Η εταιρεία Γαλανός Α.Ε. ιδρύθηκε πριν από 
48 περίπου χρόνια στην περιοχή της Έδεσσας 
του Ν. Πέλλας και αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στη 
Β. Ελλάδα. Απασχολεί περίπου 30 άτομα.
Τα προϊόντα: Τα κοτόπουλα ΓΑΛΑΝΟΣ 
διαφέρουν από τα υπόλοιπα κοτόπουλα 
γιατί, όχι μόνο εκτρέφονται κάτω από τις 
ιδανικές συνθήκες, αλλά και γιατί έχει 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή τους. 
Διατρέφονται αποκλειστικά με φυτικές 
τροφές, ενώ η τροφή, στο σύγχρονο μύλο που 
διαθέτει η επιχείρηση, αποστειρώνεται και 
πελλετοποιείται πριν δοθεί για κατανάλωση 
στα ορνίθια.
Επίσης η εταιρία μας παράγει και μια γκάμα 
με 26 κρεατοσκευάσματα, μερικά εκ των 
οποίων είναι τηγανιές, εξοχικά, μπιφτέκι 
κοτόπουλο, σουτζουκάκια, μεξικάνικο 
κατσαρόλας, Gordon bleu, nuggets, παϊδάκι 
κότας, πίτσα κοτόπουλου, κ.ά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Εκτός, όμως, από το συμβατικό κοτόπουλο, 
η ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε. παράγει και, με ιδιαίτερη 
περηφάνια, σας παρουσιάζει το νέου τύπου 
κοτόπουλο, το κοτόπουλο «φυτοάρωμα». 
Τι είναι: Είναι ένα κοτόπουλο που παράγεται 
κάτω από ειδικές συνθήκες εκτροφής και 
διατροφής, σε συνεργασία της επιχείρησης 
ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε. με ερευνητική ομάδα του 
Τμήματος Κτηνιατρικής και της Επιτροπής 
Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Διατρέφεται με μείγμα 
τροφών αποκλειστικά φυτικής προέλευσης, 
στο οποίο συμμετέχει πρόσμειγμα 
αρωματικών φυτών για την αναβάθμιση της 
ποιότητας και της γεύσης του.
Η διατροφική του αξία: Το κοτόπουλο 
«φυτοάρωμα» έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά 
του συνηθισμένου κοτόπουλου (πρωτεΐνες, 
βιταμίνες κτλ.), αλλά επιπλέον, περισσότερα 
ω-3 λιπαρά οξέα (ωφέλιμα για την υγεία 
του ανθρώπου) και διακριτική γεύση που το 
κάνει ευχάριστο στον καταναλωτή. Τέλος, έχει 
λιγότερο λίπος ικανοποιώντας τις σύγχρονες 
διαιτητικές απαιτήσεις.

Η οικοτεχνία μας έχει έδρα στην Κρύα Βρύση 
του Ν. Πέλλας και παράγει χειροποίητα 
Premium πούρα. Κύριο χαρακτηριστικό της 
αποτελεί η κάθετη οργάνωση και η παραγωγή 
από την πρώτη ύλη μέχρι και το τελικό προϊόν. 
Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε 
και να μπορούμε να εγγυηθούμε για το προϊόν 
και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. 
Από άποψη εργασίας η παραγωγή 
χειροποίητων πούρων μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως κατεξοχήν εντάσεως 
εργασία, μιας που σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής ενσωματώνει πολλή εργασία. 
Η καινοτομία της οικοτεχνίας έγκειται 
στο ότι με μια πρώτη ύλη, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κλίματος της χώρας 
μας και την πολυδιάστατη τεχνογνωσία στην 
παραγωγή και μεταποίηση, δημιουργούμε 
ένα τελικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας 
(πούρα τύπου Premium) είναι μοναδικό σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Το προϊόν μας μπορεί 
να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στα 
αντίστοιχα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής 
με την πρόσθετη διαφορά, όμως, ότι η δική 
μας παραγωγή γίνεται σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς κώδικες ορθής γεωργικής 
πρακτικής. Επίσης, μεταποιούμε το προϊόν 
βιολογικά, χωρίς πρoσθήκη κανενός είδους 
χημικού παράγοντα. Είμαστε σε θέση να 
δώσουμε στον λάτρη του πούρου ένα προϊόν, 
που είναι ποιοτικό και απαλλαγμένο από 
πρόσθετα γεύσης. Απευθυνόμαστε σε αυτούς 
που ψάχνουν την ταυτότητα της απόλαυσης.
Για μας αυτό το μοντέλο, μικρής μονάδας 
κάθετης ολοκλήρωσης, δεν αποτελεί τυχαία 
ή ευκαιριακή επιλογή. Θεωρούμε ότι σε μια 
χώρα σαν την Ελλάδα με την υφιστάμενη 
κατάσταση, τη μικρή της έκταση και την 
απουσία βαριάς βιομηχανίας, η ανάπτυξη 
μπορεί να συντελεστεί με πολλές μικρές και 
ευέλικτες μονάδες που θα δίνουν την μέγιστη 
υπεραξία στα προϊόντα που ήδη παράγονται. 
Η απάντηση μας στις οικονομίες κλίμακας θα 
πρέπει να είναι η κάθετη ολοκλήρωση.
Στόχος η Vamma Del Sol να αποτελέσει 
μονάδα - πρότυπο για την ανάπτυξη και άλλων 
με αντίστοιχη οργάνωση.

Εμπειρία στην 
παραγωγή ζυμαρικών

Koτόπουλο  
“φυτοάρωμα” 

Πούρα made in 
Κρύα Βρύση

Κώστας & Αρης Κωνσταντινίδης 
[ Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος Vamma Del Sol ]

Σταύρος Κωνσταντινίδης 
[ Δευθύνων σύμβουλος της Eurimac ΑΕ ]

Αντώνης Γαλανός 
[ Διευθύνων Σύμβουλος Κοτόπουλα Γαλανός ]
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Το εκτροφείο «ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ» παράγει σαλιγκάρια ανοιχτού βιολογικού κύκλου, 
ακολουθώντας την Ιταλική μέθοδος εκτροφής. Ήταν μια ευκαιρία μετά το τέλος της 
παραγωγής του καπνού στην χώρα μας να κάνουμε στροφή πλέον σε κάτι διαφορετικό, λίγο 
πιο ριζοσπαστικό, με σκοπό να αντικαταστήσουμε παλιές παραδοσιακές καλλιέργειες που 
δεν είχαν πλέον κερδοφορία. Εμείς αυτήν τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε 
και να εμπορευόμαστε μόνο ζωντανά σαλιγκάρια. Στις αποθήκες μας γίνεται η διαλογή, η 
επεξεργασία και τέλος η συσκευασία. Δίνουμε περισσότερη προσοχή στην ποιότητα και όχι 
στην ποσότητα και αυτό οι αγορές πάντα το εκτιμούν.
Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο Πολύπετρο του δήμου Παιονίας στο νομό Κιλκίς. Το 
εκτροφείο μας καταλαμβάνει έκταση 22 στρ. και οι αποθήκες 400 τμ. Από τον Μάρτιο μέχρι 
και τον Δεκέμβριο έχουμε 2 εργαζόμενους με μερική απασχόληση και φυσικά η δική μας 
σταθερή παρουσία που είναι επίσης 2 άτομα. Η γκάμα των προϊόντων με βάση το σαλιγκάρι 
έχει διευρυνθεί. Εκτός από βρώση υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την φαρμακοβιομηχανία 
αλλά και τις βιομηχανίες παρασκευής καλλυντικών,με αποτέλεσμα η παγκόσμια ζήτηση 
να καλύπτεται σε πολύ μικρό ποσοστό. Η δική μας παραγωγή είναι εξασφαλισμένη 
από την FEREIKOS-HELIX. Η FEREIKOS-HELIX, η αποκλειστική αντιπρόσωπος του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα, είναι η εταιρεία που μας παρέχει 
εξειδικευμένη υποστήριξη για την παραγωγή και την εξασφάλιση της παραγωγής του 
σαλιγκαριού. Παράλληλα, έχουμε την δυνατότητα να εμπορευόμαστε και ανεξάρτητα από την 
εταιρία, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην συνεργασία.

Η ιδέα για την εκτροφή σαλιγκαριών 
ξεκίνησε στις αρχές του 2007 από τον 
Ιωάννη Ναλμπάντη και έγινε πράξη 
μέσα στο ίδιο έτος, με αποτέλεσμα 
να δημιουργήσουμε το πρώτο ανοιχτό 
εκτροφείο στα πρότυπα του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. 
Μετά από ένα χρόνο έγινε και επίσημα η 
αναγνώριση μας με την τελετή βράβευσης 
που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Cher-
asco του Τορίνο. Εκτρέφουμε σαλιγκάρια 
με φυσικές τροφές, που θα έβρισκε και 
στην φύση εάν ήταν ελεύθερο. Εμείς απλά 
επιλέγουμε αυτές που του δίνουν την 

καλύτερη δυνατή θρεπτική αξία έτσι ώστε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να 
μπορέσει να φτάσει σε εμπορεύσιμο μέγεθος.
Το πιο σημαντικό στην δουλειά μας είναι να γίνονται οι εργασίες την κατάλληλη χρονική 
στιγμή. Εκτός από τις τροφές του, μεγάλη προσοχή δίνουμε και στο περιβάλλον, στο οποίο 
μεγαλώνει αλλά και στην προστασία του από τους εχθρούς του.
Το τελικό προϊόν είναι ένα σαλιγκάρι καλά καθαρισμένο, καλά στεγνωμένο, έτοιμο για 
οποιαδήποτε χρήση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο που θα αποτρέψει το Μνημόνιο 3. Θα χρειαστεί 
χρόνος για να βρούμε τις ισορροπίες μας, σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν 
όμως πολλοί ικανοί άνθρωποι με ιδέες, με τόλμη, με σχέδιο, απλά πρέπει κάποτε να 
αποφασίσει και το κράτος μας να σοβαρευτεί για να βγούμε όλοι από την συνεχόμενη 
αβεβαιότητα.

Σαλιγκάρια ανοιχτού 
βιολογικού κύκλου

Η εταιρεία ξεκίνησε το 1976 με αντικείμενο  
τις χωματουργικές εργασίες και σήμερα είναι μια 
από τις δυναμικότερες βιομηχανίες ζωορτοφών

Η ιδέα για την εκτροφή 
σαλιγκαριών ξεκίνησε  
το 2007

Γιώργος Ναλμπάντης 
[ Αντιπρόεδρος εκτροφείου σαλιγκαριών Ναλμπάντη ]
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Εδρεύει στο 12Ο χλμ. Επαρχιακής οδού 
Κατερίνης – Καρίτσας, σε κτήμα έκτασης 
9000 τ.μ. και βρίσκεται σε αγροκτηνοτροφική 
περιοχή, με αποτέλεσμα την άμεση επαφή 
τόσο με τον παραγωγό όσο και με τον 
καταναλωτή (χοιροτρόφο κλπ).

Η Εταιρία ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ Α.Ε. ιδρύθηκε 
το Φεβρουάριο του 2001 και απασχολεί 
έντεκα άτομα. Έχει ως αντικείμενο την 
εμπορία σιτηρών, λοιπών δημητριακών 
καρπών, αγροτικών προϊόντων καθώς και την 
εμπορία και παραγωγή ζωοτροφών, πάντα με 
σεβασμό στη φύση και σε συνεργασία με τους 
κτηνοτρόφους. 

«Η σημερινή οικονομική κατάσταση στην 
Ελλάδα έχει κάνει πλέον πολύ δύσκολες τις 
συναλλαγές μας με τους συνεργάτες μας στο 
εσωτερικό. Η εταιρεία μας, ως νέα στο χώρο 
αυτό, γίνεται αυτομάτως ανταγωνιστική αφού 
ακολουθεί κάθε νέα τάση, αποτελώντας έτσι 
μία αξιόπιστη λύση για τους συνεργάτες της 
στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Η 
συνεργασία μας με το εξωτερικό αποτελεί μια 
οικονομική διέξοδο, αφού οι συνεχόμενες 
μεταρρυθμίσεις του κράτους (αύξηση ΦΠΑ, 
κλπ.) έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη 
ρευστότητας στην Ελληνική αγορά.
Το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας φαντάζει δυσοίωνο αν δεν 
αλλαχθεί άμεσα , τόσο η συμπεριφορά του 
κράτους απέναντι στον Έλληνα επιχειρηματία 
όσο και του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στο 
ελληνικό προϊόν».

Βιομηχανία Ζωοτροφών 
Τόκας Σιτηρά ΑΕ

Κωνσταντίνος Τόκας 
[ Πρόεδρος Τόκας Σιτήρα ΑΕ ]

Ο Ναλμπαντης Ιωάννης (από δεξιά) παραλαμβάνει 
τον τίτλο του 1ου ανοιχτού εκτροφείου από τον 
πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Σαλιγκαροτροφίας του Cherasco στο Τορίνο
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Η Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε ο πρώτος 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην 
Ελλάδα που πίστεψε στη δυναμική και 
της προοπτικές της φιλοπεριβαλλοντικής 
επιχειρηματικότητας. Επένδυσε σε 
ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές και 
παρουσίασε τα πρώτα «πράσινα» τραπεζικά 
προϊόντα στη χώρα, ενισχύοντας επενδύσεις 
που εντάσσονται στην περιβαλλοντική 
οικονομία.

Έξι χρόνια μετά, οι εξελίξεις δικαι-
ώνουν αυτή τη στρατηγική επιλογή. 
Κάποιοι τομείς της φιλοπεριβαλ λο-
ντικής επιχειρηματικότητας, όπως για 
παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά και οι 
υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας (ΑΠΕ), αποτελούν έκπληξη εν μέσω 
ύφεσης, παρουσιάζοντας εντυπωσια-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η τάση αυτή 
είναι εμφανής τόσο στην Ελλάδα (όπου 
ο κύκλος εργασιών στις ΑΠΕ ξεπέρασε 
τα 1,8 δισ. ευρώ το 2011), όσο και διεθνώς 
(όπου οι αντίστοιχες επενδύσεις το 2011 
ανήλθαν σε 246 δισ. δολάρια και αναμέ-
νεται να ξεπεράσουν τα 386 δισ. δολάρια 
σε μια δεκαετία).

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ένα σημα-
ντικό μερίδιο σε αυτόν τον γρήγορα 
αναπτυσσόμενο τομέα. Στο σύνολο των 
χρηματοδοτήσεων που αφορούν επεν-
δύσεις στους συγκεκριμένους τομείς, η 

Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε αύξηση 
στα τέλη του 2011 σε σχέση με το 2010. 
Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Τράπε-
ζα, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθή-
κες, παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις 
της για τη στήριξη της φιλοπεριβαλλο-
ντικής επιχειρηματικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, για την προώ-
θηση της πράσινης επιχειρηματι-
κότητας, η Τράπεζα Πειραιώς:
• Δημιούργησε 42 εξειδικευμένα πράσι-

να καταστήματα, και πράσινα σημεία 
ενημέρωσης σε όλα τα υπόλοιπα 
καταστήματα

• Κατηύθυνε τον κύριο όγκο των νέων 
χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις 
στον τομέα της πράσινης επιχειρη-
ματικότητας.

• Προσάρμοσε τα πράσινα προϊόντα 
της, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται 
στις νέες συνθήκες της αγοράς, καλύ-
πτοντας ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσε-
ων και αγροτών σε επενδύσεις σχετι-
κά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, 
τη βιολογική γεωργία, τη διαχείριση 
απορριμμάτων, αποβλήτων και νερού, 
την πράσινη χημεία, τον οικοτουρι-
σμό-αγροτουρισμό και τις πράσινες 
μεταφορές.

• Ανέπτυξε ένα πακέτο πράσινων καινο-
τόµων υπηρεσιών που απευθύνονται 
σε ιδιώτες επενδυτές αλλά και δηµό-
σιους οργανισµούς.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος, 

ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμ-
ματος που σχεδίασε και υλοποιεί η Τράπε-
ζα Πειραιώς συνολικού προϋπολογισμού 
1,6 δις ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό φιλο-
δοξεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 
να υλοποιηθεί με τη συμβολή του Δημο-
σίου και τη συμμετοχή και συναίνεση 
των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας 
ένα αναπτυξιακό Fund που σε πρώτη 
φάση θα συγκεντρώσει €100 εκατ. Το 

επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποι-
ηθεί από την θυγατρική του Ομίλου, την 
ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, θα τονώσει τις τοπικές οικο-
νομίες στην περιφέρεια, καθώς εκτιμά-
ται ότι 1.000 νέες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις θα ενταχθούν σε υφιστάμενα και 
νέα Επιχειρηματικά Πάρκα και θα δημι-
ουργηθούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας 
στα επόμενα 5 χρόνια. Το πρόγραμμα των 
επενδύσεων περιλαμβάνει:
•  Τον εκσυγχρονισμό δικτύων και 

υποδομών 26 Βιομηχανικών Περιο-
χών σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και τη προσέλκυση νέων επενδυτών, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυν-
ση των επενδύσεων στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη.

•  Τη δημιουργία νέων Επιχειρηματι-
κών Πάρκων με ενεργειακά αποδο-
τικές υποδομές για την εγκατάστα-
ση επιχειρήσεων με δραστηριότη-
τες φιλικές προς το περιβάλλον στα 
πρότυπα των Eco-Industrial Parks.

•  Επενδύσεις για την παραγωγή ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές με έμφα-
ση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 
σταθμούς βιομάζας και βιοαερίου. 

•  Τη δημιουργία επιχειρηματικών 
μονάδων διαλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών και κομποστοποίησης οργανι-
κών αποβλήτων σε επιλεγμένες περι-
οχές της περιφέρειας.

•  Ολοκληρωμένα Περιβαλ λοντικά 
Επιχειρηματικά Πάρκα (ΟΠΕΠ) 
μικρής και βιώσιμης κλίμακας σε 
νησιά, εφαρμόζοντας αναπτυξιακά 
πρότυπα για τη διασφάλιση της ενερ-
γειακής τους αυτονομίας από ανανε-
ώσιμες πηγές, την επάρκεια υδάτινων 
πόρων μέσω αφαλάτωσης, την εναλ-
λακτική διαχείριση απορριμμάτων και 
την παραγωγή προϊόντων υδροπονι-
κών καλλιεργειών σε ηλιακά θερμο-
κήπια.

Βρασίδας Ζάβρας
Γενικός Διευθυντής  
του Ομίλου Τράπεζας 
Πειραιώς στον Τομέα  
του Green Banking

H Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε το δρόμο  
στην πράσινη επιχειρηματικότητα… και συνεχίζει
__ πρωτοπόρος και στυλοβάτης της Περιβαλλοντικής Οικονομίας

Ολόκληρα τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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Πώς αντιλαμβάνεστε την βιώσιμη 
ανάπτυξη;

Οικονομική ανάπτυξη στη βάση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιωσιμότητας. Συγχρόνως ανάπτυξη με 
έργα τα οποία θα μπορούν να συντηρη-
θούν και τα οποία θα παρέχουν διαρ-
κή ποιότητα ζωής στους κατοίκους και 
επισκέπτες της πόλης. Αυτά προϋποθέ-
τουν την πεποίθηση ότι μπορούμε να 
κερδίσουμε από το περιβάλλον, φροντί-
ζοντας όμως να μην το καταστρέφουμε. 

Πολλοί πιστεύουν ότι η οικολογία 
είναι κάτι ακριβό. Αποτελεί τα πολυτελή 
ανακλαστικά μιας κοινωνίας στην εποχή 
της ευημερίας, τα οποία σε εποχές κρίσης 
και ύφεσης, όπως αυτή που βιώνουμε 
περνούν σε δεύτερη μοίρα. Εγώ θα έλεγα 
το αντίθετο: Οικολογικός προγραμμα-
τισμός και δράσεις σημαίνουν οικονο-
μία, εξοικονόμηση δαπανών, αυτοσυντή-
ρηση, αυτάρκεια αλλά και καλή διάθε-
ση. Σκεφθείτε πόσο όμορφη καθημερι-
νή συνήθεια είναι η «υιοθεσία δένδρων» 
που ξεκινήσαμε πρόσφατα. Καθένας από 
εμάς να φροντίζει το δενδράκι, το φυτό, 
το λουλούδι που βρίσκεται μπροστά στην 
πόρτα του σπιτιού του ή του μαγαζιού 
του. Σκεφθείτε πόσο σημαντικές είναι 

πρωτοβουλίες όπως οι «κοινωνικοί λαχα-
νόκηποι», ανοιχτοί φυσικά στους πολίτες. 
Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καθαρό 
Θερμαϊκό, αλλά κι ένα αστικό περιβάλ-
λον «πράσινο», ευχάριστο και καθαρό. 

Θα σας θυμίσω μια πολύ εύστοχη 
απάντηση, που έδωσε η τότε πρωθυ-
πουργός της Νορβηγίας Gro Harlem 
Brundtland, η οποία το 1987, από το 
βήμα των Ηνωμένων Εθνών είχε ορίσει 
τη βιώσιμη ανάπτυξη ως «η ανάπτυξη, 
που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρο-
νων γενεών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
την ικανότητα των επόμενων γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».

Ποιες δράσεις πρέπει να αναπτυ-
χθούν για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος; (δηλ. των πράσινων πόλεων)

Η πρωτοβουλία μας για την ίδρυση 
του Δικτύου Πράσινων Ελληνικών Πόλε-
ων ξεκίνησε από την πεποίθησή μας ότι 
η δημιουργία ενός δικτύου ελληνικών 
δήμων -οι οποίοι πρωτοστατούν ή επιθυ-
μούν να πρωτοστατήσουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, με στόχο την ανταλλαγή 
εμπειριών και τεχνογνωσίας- θα συμβάλ-
λει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχία 
των προσπαθειών όλων μας για την δημι-
ουργία οικολογικής συνείδησης σε διοί-
κηση και πολίτες στους δήμους μας. Θα 
βοηθήσει, επίσης, στην καλύτερη δικτύ-
ωσή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στοι-
χείο πολύ σημαντικό για την συμμετοχή 

μας στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο και την παρακολούθηση ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων. Ο κάθε Δήμος θα 
προσφέρει τις γνώσεις του στο πεδίο 
της επίλυσης των προβλημάτων και θα 
λαμβάνει τη γνώση και την εμπειρία των 
υπολοίπων. 

Συνεργασίες υπάρχουν;
Έχει εδραιωθεί μια επικοινωνία, 

που δεν υπήρχε πριν, μεταξύ των Δήμων 
Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Καβάλας, Βόλου, 
Ιωαννίνων, Τρικκαίων, Κερκύρας, Κατερί-
νης, Καλαμάτας, Κομοτηνής και Θέρμης 
που αποτελούν και τον πρώτο πυρήνα 
μελών του Δικτύου. 

Μπορεί να προκύψει συνεργασία 
με την Κύπρο και σε ποιους τομείς;

Η εξωστρέφεια χαρακτηρίζει τη 
διοίκησή μας από την πρώτη στιγμή και 
αυτό το στοιχείο μας δίνει τη δυνατότη-
τα για συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. 
Συνέδρια όπως αυτό που διοργανώνει το 
ka-business.gr είναι ευκαιρίες για συνερ-
γασίες σε κάθε επίπεδο. Μην ξεχνάτε 
ότι η Θεσσαλονίκη και η Λεμεσός είναι 
αδελφοποιημένες πόλεις κι εμείς αξιο-
ποιούμε αυτόν τον θεσμό για να ανταλ-
λάξουμε εμπειρίες και τεχνογνωσία σε 
θέματα που απασχολούν την αυτοδιοί-
κηση, σε θέματα που είναι αρμοδιότη-
τας δικής μας. 

Ας μη ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι 
μέλος της Ε.Ε. και της ευρωζώνης με 
σημαντική εμπειρία πλέον στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι και η συνεργασία μαζί της μόνο 
οφέλη μπορεί να μας προσφέρει, δεδο-
μένης και της ανάληψης της Ευρωπαϊκής 
Προεδρίας από την Κύπρο για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012, όπου η επίτευξη βιώσι-
μης και πράσινης ανάπτυξης είναι μέσα 
στις βασικές προτεραιότητες.

Πέρα από την ανταλλαγή ιδεών και 
εμπειριών εξετάζουμε και πιο χειροπια-
στούς τρόπους συνεργασίας, όπως είναι η 
χρηματοδότηση πάρκων κατά το πρότυ-
πο ανάπλασης του «Πάρκου της Γαλλίας» 
το οποίο εγκαινιάστηκε στις 28 Μαρτί-
ου και πραγματοποιήθηκε με χρηματο-
δότηση από το Γαλλικό προξενείο. Αντί-
στοιχα έργα φιλοδοξούμε να κάνουμε και 
με την Κύπρο.

Κωνσταντίνος Ζέρβας 
Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος, Ποιότητας 
Ζωής και Ελεύθερων Χώρων 
Θεσσαλονίκης

Πράσινη Ανάπτυξη
__ δημιουργία 
  πράσινων πόλεων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
στο Κ&Α

Κ & Α  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πράσινο μοντέλο ανάπτυξης

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.ka-business.gr
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18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσα-
λονίκης ξεκινάει ένα από τα πιο αξιόλογα 
και σημαντικότερα υγροτοπικά συστήμα-
τα της Ευρώπης. Το Εθνικό Πάρκο Αξιού 
- Γαλλικού - Λουδία - Αλιάκμονα και 
Αλυκών Κίτρους. Μία περιοχή 388.000 
στρεμμάτων, με εξαιρετική φυσική ομορ-
φιά, που περιλαμβάνεται στο δίκτυο των 
περιοχών της Ευρώπης Natura 2000 και 
παράλληλα προστατεύεται από τη Διεθνή 
Σύμβαση Ramsar.

Η εξαιρετική ποικιλομορφία της περι-
οχής και η μεγάλη σπουδαιότητά της ως 
καταφύγιο συγκεκριμένων ειδών ορνι-
θοπανίδας, ιχθυοπανίδας, θηλαστικών, 
ερπετών, αμφιβίων και φυτών, ορισμέ-
να από τα οποία ξεχωρίζουν για την 
σπανιότητά τους , είναι τα κύρια στοι-
χεία που τονίζουν τη διεθνή σημασία 
αυτού του υγροτόπου. Το Εθνικό Πάρκο 
Αξιού - Γαλλικού - Λουδία - Αλιάκμονα 
και Αλυκών Κίτρους προσφέρεται όλο 
το χρόνο, για σύντομες αποδράσεις, 
παρατήρηση και φωτογράφηση. Ο περι-
ηγητής μπορεί να ακολουθήσει διάφο-
ρες διαδρομές που θα του δώσουν την 
ευκαιρία να απολαύσει τα σπάνια είδη 
υδρόβιων πουλιών, τα άγρια άλογα, τα 
παραποτάμια δάση, τις αμμονησίδες, 
τους ορυζώνες, τις εγκαταστάσεις οστρα-
κοκαλλιέργειας, τον Φάρο του Αξιού, το 
περιβαλλοντικό πάρκο του Γαλλικού, 
το εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου (κομβι-
κό σημείο αναφοράς του Μακεδονικού 
Αγώνα), την παραδοσιακή Μακεδονι-
κή Κατοικία στα Κύμινα, το βυζαντινό 
νεκροταφείο και το Μουσείο Βαλκανικών 
Πολέμων, τις αλυκές του Κίτρους, με την 

λιμνοθάλασσα, που φιλοξενεί τις αποικί-
ες των ροζ φοινικόπτερων, το Παρατηρη-
τήριο Πουλιών της Νέας Αγαθούπολης. 

Ο Δήμος Δέλτα αναγνωρίζοντας την 
εξαιρετική σημασία του Εθνικού Πάρκου, 
όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για 
τις ισορροπίες στο φυσικό περιβάλλον, 
οργανώνει δράσεις που αφορούν στην 
επιβολή θέσπισης μέτρων προστασίας 
του, αλλά παράλληλα και την εκπόνηση 
σχεδίων, που συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, 
αλλά και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, 
πολιτισμικών, γαστρονομικών, παραγωγικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής. 
Προσανατολιζόμαστε σε σύγχρονες 
προτάσεις διαχείρισης που περιλαμβάνουν 
και τον άνθρωπο σαν μέρος του 
οικοσυστήματος.

Ήδη γνωρίζουμε ότι η ρύπανση 
δεν γνωρίζει σύνορα, οπότε και αυτή η 
προστατευόμενη περιοχή κινδυνεύει από 
περιβαλλοντικά προβλήματα, τα σημα-
ντικότερα από τα οποία καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε είναι η ρύπανση επιφα-
νειακών και υπόγειων νερών, η εναπόθε-
ση σκουπιδιών και μπαζών, η παράνο-
μη δόμηση και η οικιστική ανάπτυξη, η 
υπερβόσκηση, το παράνομο κυνήγι και 
οι παράνομες αμμοληψίες

Είμαστε όμως αποφασισμένοι να 
προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το 
Εθνικό Πάρκο και με οργανωμένες ήπιες 
παρεμβάσεις να το καταστήσουμε, πόλο 
έλξης για τους φυσιολάτρες επισκέπτες, 

αλλά και για επενδυτές που θα ήθελαν 
να επενδύσουν στο οικολογικό τουρι-
σμό. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος 
διατήρησης των υγροτόπων δεν είναι η 
απόλυτη προστασία, με την απαγόρευ-
ση κάθε χρήσης, αλλά η συνετή χρήση 
και διαχείρισή τους.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζε-
ται στην ελληνική κοινωνία η τάση για 
αναγνώριση της τεράστιας σημασίας 
των υγροτόπων. Ωστόσο, η τάση αυτή 
δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή ώστε να 
ανακόψει την υποβάθμιση που προκα-
λούν οι ασύνετες πρακτικές που ασκού-
νται στους υγροτόπους και τις λεκάνες 
απορροής τους. Η πορεία προς την αειφο-
ρική διαχείριση των υγρότοπων θα είναι 
συνεπώς μακρά και δύσκολη. Δικαιούμα-
στε όμως να αισιοδοξούμε, εφόσον διεξά-
γονται συντονισμένες προσπάθειες και 
οι κοινωνίες γύρω από τις φυσικές περι-
οχές εμπλέκονται ενεργά στη διατήρη-
ση και διαχείρισή τους. 

Το περιβάλ λον, με την ευρύτερη 
έννοια του όρου, είναι μέρος της φυσι-
κής μας κληρονομιάς, μέρος της πολι-
τιστικής μας παρακαταθήκης. Και ως 
τέτοιο οφείλουμε να το παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές προστατευμένο και 
αναβαθμισμένο.

Νικόλαος Μυλώσης
Ειδικός Σύμβουλος  
Δήμου Δέλτα

Γνωρίζοντας
το μεγαλύτερο 
φυσικό πάρκο της 
Θεσσαλονίκης
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Για ποιο λόγο οι άνθρωποι έλκονται 
από τη φύση;

Γιατί ενστικτωδώς γνωρίζουν πως 
εκεί βρίσκεται ό,τι είναι απαραίτητο 
και αναγκαίο για το σώμα και το πνεύ-
μα. Τίποτε δεν είναι τόσο τέλειο όσο η 
ίδια η φύση.

Γιατί λοιπόν να μη χρησιμοποι-
ήσουμε τις δυνάμεις της;               
• Ας ξεκινήσουμε με τη στοματική υγιει-

νή: Υγιή ούλα, δόντια χωρίς λεκέδες, 
με μία οδοντόκρεμα που δεν περιέχει 
φθόριο. 

• Αποσμητικό σώματος χωρίς οινόπνευ-
μα και άλατα αλουμινίου, χωρίς ερεθι-
σμούς στο δέρμα.

• Απορρυπαντικό που δεν έχει φώσφο-
ρο. Τα συστατικά του είναι βιοδια-
σπώμενα και έτσι είναι απόλυτα φιλι-
κό με το περιβάλλον.

• Αντιηλιακή προστασία από τις βλαβε-
ρές επιδράσεις του ήλιου, για παιδιά 
και μεγάλους.

• Αγνότητα για την επιδερμίδα με ελιξή-
ρια νεότητας με συστατικά από τη 
φύση. 

• Ασφαλή συμπληρώματα διατροφής 
χωρίς χημικές ουσίες που χαρίζουν 

έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ευεξία.
• Ένας φυσικός τρόπος για να τροφο-

δοτήσουμε τον οργανισμό μας με τα 
σημαντικά θρεπτικά συστατικά και 
τις βιταμίνες που χρειάζεται, είναι τα 
προϊόντα Αλόης Βέρα. Οι χυμοί της 
Αλόης Βέρα καθώς και τα συμπλη-
ρώματα διατροφής δίνουν δύνα-
μη όλη την ημέρα. Η συστηματική 
κατανάλωση επηρεάζει την άριστη 
απόδοση του οργανισμού ενώ με το 
πέρασμα του χρόνου αυξάνονται τα 
επίπεδα ενέργειας. Το θαυματουρ-
γό φύλλο της ΑLOE VERA περιέχει 
πάνω από 75 θρεπτικά συστατικά και 
200 άλλες ενώσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων 20 μεταλλικών στοιχείων 18 
αμινοξέων και 12 βιταμινών. Προϊόν 
μιας διαδικασίας σταθεροποίησης ,ο 
χυμός χαίρει της εκτίμησης εκείνων 
που προσπαθούν να διατηρήσουν ένα 
υγιές πεπτικό σύστημα.

• Διεθνείς και ανεξάρτητοι Οργανισμοί 
πιστοποιούν για την αγνότητα και την 
ποιότητά τους και πως η παραγωγή 
γίνεται χωρίς πειράματα στα ζώα.

• Ας συστήσουμε μαζί αυτά τα κατα-
πληκτικά προϊόντα που μας δίνουν 
υγεία και ευεξία και σε άλλους.

• Είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση σε 
155 χώρες. Δεν επενδύει εκατομμύρια 
δολαρίων στη διαφήμιση και στους 
μεσάζοντες. Ούτε είναι στο χρηματι-
στήριο. ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑ-
ΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ.              

• Η οικονομική κρίση δημιουργεί ευκαι-
ρίες ανάπτυξης.

• Τώρα που ο κόσμος και εδώ στην 
Ελλάδα ψάχνει τρόπους για να αυξή-
σει τα έσοδά του είναι η στιγμή να 
αρπάξουμε την ευκαιρία!

• ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ: ΤΟ ΚΑΛΥ-
ΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ.
Δεν απολαμβάνουμε μόνο επιτυχία 

και έσοδα αλλά και μια επιχείρηση για τα 
παιδιά μας, που την κληρονομούν.  Δωρε-
άν εγγραφή χωρίς ανανέωση! 

Θεοδώρα Λεπίδου  
Ανεξάρτητος Συνεργάτης 
FOREVER
theodora.lepidou@gmail.com

Πράσινη
Επιχειρηματική 
Πρόταση
__ τίποτε δεν είναι τόσο 
τέλειο όσο η ίδια η φύση

Η οικονομική 
 κρίση δημιουργεί 
ευκαιρίες 
ανάπτυξης            
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Πλήθος είναι τα ερωτήματα, που αφορούν 
στην καθημερινή μας διατροφή. Η αναζή-
τηση και η επιλογή βιολογικών προϊό-
ντων είναι ένα συχνό ερώτημα. Ίσως 
τελικά η μεγάλη άνθηση και παραγωγή 
των βιολογικών προϊόντων διατροφής 
αλλά και καλλυντικών και απορρυπα-
ντικών, να είναι απόρροια της αντίστοι-
χης αναζήτησης.

Μέσω της σωστής διατροφής, η οποία 
ξεκινάει από την επιλογή των τροφίμων 
μας στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή 
αγορά ή στο κατάστημα με τα βιολογι-
κά , μπορούμε να πετύχουμε τη βέλτιστη 
υγεία, νιώθοντας ευεξία και ενέργεια και 
φυσικά διατηρώντας ένα ιδανικό σωμα-
τικό βάρος. Τρώγοντας, λοιπόν, τροφές 
όσο γίνεται πιο περιεκτικές σε θρεπτι-
κά συστατικά, μειώνουμε τις πιθανότη-
τες εμφάνισης χρόνιων μη εκφυλιστικών 
νοσημάτων και παράλληλα πετυχαίνουμε 
και απώλεια των περιττών κιλών.

Τα βιολογικά τρόφιμα προκύπτουν 
μέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωρ-
γίας και Κτηνοτροφίας. Το βιολογικό 
σύστημα διαχείρισης και παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων στηρίζεται σε φυσι-
κές διεργασίες, στην πλήρη αποφυγή 
χημικών συνθετικών λιπασμάτων, φυτο-
προστατευτικών προϊόντων ή γενετι-
κών τροποποιήσεων και στην απαλλα-
γή από τη χρήση αντιβιοτικών και ορμο-
νών. Χρησιμοποιούνται τεχνικές παρα-
γωγής και ανακύκλωσης, που διατηρούν 
την φυσική ισορροπία, τη γονιμότητα του 
εδάφους και την υγεία των ζώων.

Επομένως, το τελικό προϊόν είναι 
σε μεγάλο ποσοστό απαλλαγμένο από 

χημικά υπολείμματα και ορμόνες, ουσίες 
οι οποίες συσσωρεύονται με την μακρο-
χρόνια κατανάλωση συμβατικών προϊό-
ντων και ευθύνονται εν μέρει για πληθώ-
ρα προβλημάτων υγείας.

Η έρευνα έχει καταδείξει ότι τα 
βιολογικά φρούτα και λαχανικά είναι 
περισσότερο συμπυκνωμένα σε πολύ-
τιμες βιταμίνες και μέταλλα συγκριτι-
κά με τα αντίστοιχα συμβατικά. Αν και 
είναι λίγες οι καλά σχεδιασμένες έρευ-
νες, οι οποίες είναι δυνατόν να κάνουν 
μια έγκυρη σύγκριση της διατροφικής 
αξίας των βιολογικών και των συμβα-
τικών προϊόντων, λόγω πολλών μεθο-
δολογικών περιορισμών, φαίνεται μια 
υψηλότερη συγκέντρωση σε βιταμίνη 
C της πατάτας και των φυλλωδών λαχα-
νικών, τα οποία έχουν καλλιεργηθεί με 
βιολογική γεωργία. 

Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, τα βιολογικά 
τρόφιμα περιέχουν αυξημένη συγκέντρωση 
και σε κάποια απαραίτητα ανόργανα 
στοιχεία όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο, ο 
σίδηρος και το χρώμιο. Συγκεκριμένα, το 
λυκοπένιο στη ντομάτα, οι πολυφαινόλες 
στις πατάτες και τα φλαβονοειδή στα μήλα 
είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα στα βιολογικά 
προϊόντα. Επίσης, έχει αποδειχθεί σε 
μελέτες ότι τα βιολογικά γαλακτοκομικά 
περιέχουν υψηλότερη ποσότητα 
ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, βιταμίνης Ε 
και αντιοξειδωτικών ουσιών. Βέβαια, τα 
συσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα μπορεί 
να παράγονται από βιολογικές πρώτες ύλες, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιέχουν 
υψηλές ποσότητες λίπους και ζάχαρης, 
ούτε ότι αυτομάτως γίνονται διατροφικά πιο 
υγιεινά.

Όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή 
κρέατος και πουλερικών γίνεται με ιδιαί-
τερη φροντίδα έτσι ώστε να εξασφαλί-
ζεται η καλή διαβίωση των ζώων με τη 
χρησιμοποίηση φυσικών ζωοτροφών, 
αλλά και η λιγότερη δυνατή χρήση αντι-
βιοτικών.

Και ας μη ξεχνάμε ότι η επιλογή 
περισσότερων βιολογικών προϊόντων 
έναντι των συμβατικών συμβάλλει στην 
οικολογική ισορροπία και στην προστα-
σία του πλανήτη μας, αφού η οικολογι-
κή συνείδηση αναπτύσσεται και καλλι-
εργείται και μέσα από τις διατροφικές 
μας επιλογές.

Αναστασία Δ. Κόκκαλη
Κλινικός Διαιτολόγος – 
Διατροφολόγος B.Sc (Hons), 
S.R.D.

Βιολογικά 
προϊόντα:
__ μόδα ή ανάγκη;

Η έρευνα έχει 
καταδείξει ότι  
τα βιολογικά φρούτα 
και λαχανικά 
είναι περισσότερο 
συμπυκνωμένα  
σε πολύτιμες 
βιταμίνες και μέταλλα 
συγκριτικά με  
τα αντίστοιχα  
συμβατικά



Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε το 1ο Πολυ-
συνέδριο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνω-
σε το ka-business.gr (ιδιωτική 
πρωτοβουλία) στο ξενοδοχείο 
Porto Palace στη Θεσσαλονί-
κη το Νοεμβρίου 2011.

Παρά τη δυσμενή οικονο-
μική συγκυρία για την χώρα 
μας, τις εργασίες του Πολυ-
συνεδρίου, παρακολούθησαν 
περισσότερα από 500 άτομα 
(Περιφερειακοί Σύμβου -
λοι Κεντρικής Μακεδονίας, 
εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, πολιτικοί, ελεύθεροι 
επιχειρηματίες -νομικοί, οικο-

νομολόγοι, ασφαλιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, έμποροι, βιομήχα-
νοι, βιοτέχνες, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστημονικό δυνα-
μικό και φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης). 

Αξίζει να σημειωθεί πως τις εργασίες του Πολυσυνεδρίου επισκέφθηκαν περισσό-
τερα από 2.000 άτομα, στο διαδικτυακό κανάλι (web tv) του ka-business.gr, απ’ όλο τον 
κόσμο, καθώς προβλήθηκαν ζωντανά.

Το Πολυσυνέδριο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» -μία αποκλειστικά ιδιωτική 
πρωτοβουλία- επιχείρησε να αναδείξει τις ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από την οικονομική 
κρίση. Το Πολυσυνεδριακό Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 20 διακεκριμένοι ομιλη-
τές από την Ελλάδα, κάλυψε καίρια θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη  κοινωνία, την 
επικαιρότητα, την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και αφορούν στις προοπτικές 
ανάπτυξης της Περιφέρειας, τους τρόπους στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας, το 
μέλλον της Θεσσαλονίκης και τα Νέα Μέσα – Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως πρόκληση. 

Παράλληλα με τη συνεδριακή παρουσία, συμμετείχαν με περίπτερα που λειτουργού-
σαν στην  έκθεση του Πολυσυνεδρίου «Κ&Α», 15 φορείς (Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΕΒΕ, ΕΚΕΤΑ, ΑΖΚ ΑΕ, Α.Π.Θ, ΠΑΜΑΚ, Διεθνές Πανε-
πιστήμιο, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Γκόγκος & Συνεργάτες, ΣΕΓΕ κλπ). 

Οι εργασίες του Πολυσυνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την βράβευση του ka-business.
gr στους:
 · MLS για την συμβολή της στην Τεχνολογία - Καινοτομία 
 · INTERLIFE για τα 20 χρόνια συμβολής της στην Επιχειρηματικότητα
 · UNION OPTIC για τα 100χρόνια συμβολής της στην Επιχειρηματικότητα 
 · PORTO PALACE για τη συμβολή στη διατήρηση της παράδοσης

Σχόλιο Ραλλιώ Λεπίδου
[ Δημοσιογράφος ]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1Ο ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

\\ Από πάνω προς τα κάτω:

1.   Στιγμιότυπο από τις εργασίες του 1ου 

Πολυσυνέδριου Καινοτομία & Ανάπτυξη 

2.  Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση από τον επιχειρηματικό 
κόσμο, ακαδημαϊκών και φορέων της Θεσσαλονίκης 
και γενικότερα της Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 

3.  Βράβευση Επιχειρηματιών από την Βόρεια 
Ελλάδα

\\ 1

\\ 2

\\ 3
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NEWS 
Βusiness & Μoney

Η Γουμένισσα συγκαταλέγεται 
στις ελεγχόμενες ζώνες 
Ονομασίας Προέλευσης και ο 
αμπελώνας απαρτίζεται κυρίως 
από τις ερυθρές ποικιλίες 
Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα. 
Οι εδαφολογικές και 
κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής συνθέτουν ένα άριστο 
μικροκλίμα για την παραγωγή 
εκλεκτών οίνων. 

Η εταιρεία μας δραστηριοποι-
είται 85 χρόνια στη παραγωγή 
αλεύρων. Πρόκειται για μία μικρή 
οικογενειακή επιχείρηση, όπου 
με πολλή προσωπική εργασία, 
αλλά και τη βοήθεια των ανθρώ-
πων, που δουλεύουν κοντά μας, 
προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε 
τους πελάτες μας.

Ο Γ. Παπασταύρου μυήθηκε στην τέχνη της 
παραγωγής χαλβάδων και λουκουμιών από πολύ 
μικρός. Ξεκίνησε την δική του παραγωγή σε νεαρή 
ηλικία το 1996, ενώ το επάγγελμα αυτό ασκούσε 

ο παππούς και ο πατέρας του, παλαιότερα στην πόλη 
των Γιαννιτσών.

Xαλβαδοποιία Γιαννιτσών 

Παραδοσιακά 
γραφικά κελάρια

Παραγωγή αλεύρων

agenda

news
Νέες τεχνικές 
οινοποίησης
Οινοποιούμε μόνο σταφύλια 
δικής μας παραγωγής, 
προσπαθούμε με τον τρόπο 
καλλιέργειας του αμπελιού και 
με νέες τεχνικές οινοποίησης 
να αναδείξουμε τις ντόπιες 
ποικιλίες. Δύο από τα βασικά μας 
κρασιά προέρχονται από αμιγώς 
ελληνικές ποικιλίες.

Aγροτικές 
καινοτόμες λύσεις
Η εταιρία AGROPLAST, με 
δραστηριότητα στο χώρο της 
γεωργίας από το 1978, εξειδικεύ-
εται στην παραγωγή και τη διάθε-
ση πλαστικών φύλλων αγροτι-
κών εφαρμογών, όπως η κάλυ-
ψη θερμοκηπίων, μποστανιών, 
σταφυλιών, φυτειών σπαραγγιού, 
καπνού κ.ά.

Σήμερα, που ολόκληρος ο κόσμος κλονίζεται από τη διεθνή οικονομική κρίση, μπορεί 
να μην υπάρχει δυνατότητα από καμιά κυβέρνηση κανενός κράτους να προβλέψει με 
σαφήνεια την ένταση ή την έκταση της κρίσης. Μπορεί να υπάρχει διαφωνία ανάμεσα 
στις κυβερνήσεις παγκοσμίως σχετικά με τα επόμενα βήματα, που πρέπει να ακολου-
θήσουν. Σ’ ένα όμως πράγμα όλοι συμφωνούν: ότι κινητήριος μοχλός για την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, είναι οι δυναμικές επιχειρήσεις. 
Γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούμε να έχουμε επενδύσεις, δεν μπορούμε να έχουμε 
ανάπτυξη, δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, που θα μας βοηθήσουν 
να σταθούμε δυναμικά στο διεθνές οικονομικό στερέωμα.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί το κλειδί για την εδώ και τώρα τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και της ζωής μας γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η 
ωρίμανση των πολιτικών ισότητας ταυτίζεται πλέον με την ανάπτυξη.
Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται στην Αθήνα, από τις 31 Μαίου έως και 
τις 2 Ιουνίου 2012, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής των Γυναικών με θέμα “Γυναί-

κες: Μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης”, διοργάνωση της οποίας τη σκυτάλη πήρε το Εθνικό Επιμελητηρια-
κό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών, τον προηγούμενο Μάιο, από την Κωνσταντινούπολη. Στόχος του παγκόσμιου 
συνεδρίου, που τα τελευταία 22 χρόνια πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα, είναι η ανάπτυξη των οικο-
νομιών των χωρών, η δημιουργία ενός “πράσινου” και σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, που θα διασφα-
λίζει την υγιή επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. 
Το κορυφαίο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ για τις Γυναίκες -GLOBAL SUMMIT OF WOMEN- έχει κατα-
κτήσει, δικαίως, τη φήμη ενός ξεχωριστού γεγονότος. Επί 22 συναπτά έτη, η εν λόγω διοργάνωση φέρνει σε 
επαφή και δικτυώνει γυναίκες επαγγελματίες από κάθε άκρη του κόσμου με απώτερο στόχο τη διεύρυνση 
των δικτύων τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους και την ενδυνάμωση των συνερ-
γασιών τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα, γυναίκες που ξεχωρίζουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και 
διπλωματία, επιχειρούν να εντοπίσουν νέες πρακτικές και μεθόδους ώστε να επιταχυνθεί η οικονομική πρόο-
δος και μάλιστα σε μια εποχή, που η χώρα μας πλήττεται από τη χειρότερη κρίση και ύφεση της σύγχρονης 
ιστορίας της. 
Σ’ αυτό το Συνέδριο μπορούν να πάρουν μέρος όλες οι γυναίκες επιχειρηματίες, επαγγελματίες, κυβερνητικά 
στελέχη, εκπρόσωποι οργανώσεων και οργανισμών, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Διευθυντές και Πρόεδροι Τραπε-
ζών και Πολυεθνικών Εταιρειών. Δέσμευση, υπόσχεση και στόχος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύ-
ου Γυναικών είναι να οργανώσουν το Παγκόσμιο Συνέδριο στη Αθήνα με τον καλύτερο τρόπο για να αφήσει 
εποχή στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα των γυναικών.

Στήβη Σιωζοπούλου
[ Μέλος της 
Οργανωτικής 
Επιτροπής του 
Συνεδρίου]

Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής των γυναικών 
__ ΑΠΟ ΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Βαγγέλης Χατζηβαρύτης Xρήστος Χατζηκωστής

H μικρή οικογενειακή 
επιχείρηση, αποτελούμενη 
από τρία άτομα ασχολείται 
με τη μελισσοκομία και τα 
παράγωγά της, καθώς και με 
την παραγωγή οσπρίων.

8 χρόνια 
μελισσοκομείο 
ΠΑΪΚΟΣ

Ολόκληρα τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάσετε στο www.ka-business.gr
στην στήλη Business & Money, Προφίλ



ΚΑ βθσινεσσ



21x28.pdf   1   24/04/2012   10:40 π.µ.

//     Περιφέρεια
 Κεντρικής 
Μακεδονίας  
Ανάπτυξη Τουρισμού

//     Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου 
συνεργασία με το ΧΑΑ

//     Ο ρόλος των 
παραγωγικών  
φορέων
στην Ανάπτυξη

//      Βusiness
Καινοτομία  
& Ανάπτυξη

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  //  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  //  ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ινδία, ανερχόμενη
            οικονομική δύναμη
Xρήστος Μπρόζος,   
Διευθύνων Σύμβουλος ΜΠΡΟΖΟΣ Επενδυτική ΑΕΕΔ

COVER STORY

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Νεοκλής 
Σιλυκιώτης
Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας 
& Τουρισμού της Κύπρου

Βασίλειος 
Παπαϊωάννου
Πρέσβης Ελλάδος στην Κύπρο

Bank News

Οι αγορές  
& η Ευρώπη
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ www.ka-business.gr  | ΜΑΪΟΣ 2012

Business News

ENGINO.ΝΕΤ
SIGNAL

GENERIX

ΠΑΓΩΤΑ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

1 2 3 4


