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Ο καταιγιστικός ρυθμός που αλλάζουν καθημε-
ρινά τα δεδομένα προκαλεί διαδοχικά σοκ στις 
καθιερωμένες κοινωνικές δομές.
Ζούμε μια εποχή ριζικών καινοτόμων αλλαγών 
και πρωτοφανών εξελίξεων.
Εμείς παραμένουμε προσκολλημένοι στον πρω-
ταρχικό ρόλο μας να αναδεικνύουμε την υγιή 
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανά-
πτυξη μέσα από την αρθρογραφία μας.
Η ιστορία έχει διδάξει πως όταν όλα τα δεινά 
περνούν αυτό που απομένει είναι οι άνθρωποι, 
σοφότεροι και συχνά πιο ώριμοι.
Γιατί μια άλλη ανάγνωση της περιόδου που δι-
ανύουμε είναι ως μιας εποχής γεμάτης με ευ-
καιρίες που αναδύονται μέσα από την τραγική 
δυστυχώς επιχειρηματική συγκυρία.
Στο τεύχος αυτό υπάρχουν τα μηνύματα της ελ-
πίδας που πηγάζουν τόσο από το παρελθόν όσο 
και από το μέλλον.
Βλέπουμε για παράδειγμα πώς ένας σημαντικός 

Χρειάζεται όραμα και εξωστρέφεια

θεσμός οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου κατάρτισαν περισσότερους 
από 9000 επιχειρηματίες από το 1950 μέχρι σήμερα και δημιούργησαν νέα 
επιχειρηματικότητα σε εποχές πραγματικά δύσκολες. 
Αλλά και πώς με τους συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) είναι εφικτό 
να προάγουμε την τοπική επιχειρηματικότητα σε διεθνική αποκεντρωμένη 
δράση.  
Οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Κρητικοί είμαστε ικανοί να επιτύχουμε υψηλούς 
στόχους όταν λειτουργούμε με όραμα και εξωστρέφεια, ας στρέψουμε λοι-
πόν και πάλι τη δράση μας σε αυτούς τους ορίζοντες και σύντομα θα απο-
λαύουμε τα ευεργετήματα των δράσεών μας.

Καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι.

Νικήτας Δολαψάκης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΤΕΝΕΡΙΦΗ

Οι δυνατότητες ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στις νησιωτικές περιοχές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκαν στη διάρκεια Συ-
νεδρίου που πραγματοποιήθηκε 25 – 26 Μαρτίου 
στην Τενερίφη  των Κανάριων Νήσων.
Στο συνέδριο με θέμα «Νησιωτικές περιοχές: Προ-
κλήσεις και Προοπτικές στην Ευρωπαϊκή ένωση 
2010» μετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου κ. Νικήτας Δολαψάκης ως μέλος της 
ελληνικής αποστολής.
Στην παρέμβασή του ο κ. Δολαψάκης αναφέρθηκε 
στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ελ-
ληνική επιχειρηματικότητα και πρότεινε να πρω-
τοστατήσουν τα νησιωτικά Επιμελητήρια ώστε να 
πεισθούν οι κυβερνήσεις της Νότιας Ευρώπης και 
να συστρατευτούν για να πιέσουν τους ισχυρούς 
και να υπάρξει συναντίληψη και αλληλεγγύη από 
το σύνολο των χωρών της  Ε.Ε. στην κατεύθυνση 
της κοινής νομισματικής αγοράς και της ενιαίας ευ-
ρωπαϊκής προοπτικής, σε θέματα οικονομίας, εξω-
τερικής πολιτικής και στρατηγικής.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του Επιμελητηρίου της Santa Cruz de Tenerife και 
του Δικτύου INSULEUR των Νησιωτικών Επιμελη-
τηρίων της Ε.Ε. και στη διάρκειά του συζητήθηκαν 
επίσης θέματα όπως η προσβασιμότητα, ο τουρι-
σμός, η γεωργία και οι γεωργικές επιχειρήσεις στις 
νησιωτικές περιοχές.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου πραγματοποίησε  στις 14 Ιουνίου η Νέρις 
Τζόουνς, Σύμβουλος και Αναπληρώτρια του Βρε-
τανού Πρέσβη στην Αθήνα, συνοδευόμενη από 
την Κλαιρ Φραγκάκη, Αντιπρόξενο της Βρετανίας 
στο Ηράκλειο.  
Η Βρετανή διπλωμάτης ενημερώθηκε διεξοδικά 
για την οικονομική δραστηριότητα στο Ν. Ηρα-
κλείου, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 50% 
του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας 
της Κρήτης.  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. 
Νικήτας Δολαψάκης, την παρότρυνε στην πρώ-
τη της αυτή επίσκεψη στην Κρήτη να δοκιμάσει 
την παραδοσιακή κουζίνα,  και αναφέρθηκε χα-
ρακτηριστικά στη δυναμική που παρουσιάζουν 
ο τουρισμός σε ποιότητα και αριθμό ξενοδο-
χειακών μονάδων σε όλο το νησί, τα αγροτικά 
προϊόντα και τα πλαστικά όπου το ποσοστό των 
εξαγωγών είναι άνω του 90% σε κάποιες από τις 
κυριότερες επιχειρήσεις του Νομού. Ειδικότερα, 

Η αναπληρώτρια του Βρετανού Πρέσβη
ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

στο πλαίσιο των αγροτικών προϊόντων ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου επεσήμανε ξεχωριστά το 
Κρητικό ελαιόλαδο που θεωρείται, βάσει ερευ-
νών, το σημαντικότερο σε διατροφική αξία στον 
κόσμο, στο κρασί, στα εσπεριδοειδή και τα πρώι-
μα οπωροκηπευτικά. Επίσης, πέρα από τα δομικά 
υλικά ενημέρωσε τη Βρετανή διπλωμάτη για τον 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ενώ δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί στα 
μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και τις πανεπιστημι-
ακές σχολές που εδρεύουν στην Κρήτη. 
Από την πλευρά της, η Νέρις Τζόουνς επεσήμανε 
την ανάγκη να δέχεται περισσότερες πτήσεις το 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκειμένου να ενι-
σχυθεί ο τουρισμός και εξέφρασε το ενδιαφέρον 
Βρετανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην 
Ελλάδα, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι ήδη 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα Βρετανικές επιχει-
ρήσεις ενδιαφέρονται να παραμείνουν.
Ο Πρόεδρος απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
ήταν αισιόδοξος ως προς την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης της χώρας από την πλευρά 
του επιχειρηματικού κόσμου.
Τέλος, η Βρετανή διπλωμάτης ενημερώθηκε για 
τις πλούσιες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου οι οποίες το τοποθετούν σε ένα από 
το δυναμικότερα της Ελλάδας, αφού διαχειρίζε-
ται δεκάδες Ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι το 
μοναδικό που παρέχει μόνιμη και συνεχή εκπαί-
δευση σε επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.        
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στη Νέρις Τζό-
ουνς η φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων, από το 
Επιμελητήριο Ηρακλείου προκειμένου να γνωρί-
σουν τα clusterς (Δίκτυα) κρασιού και ελαιολά-
δου και την κρητική γαστρονομία.

εκδηλώσεις
/συναντήσεις

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΚΕΚ Τεχνικές 
Σχολές διοργάνωσαν εκδήλωση απονομής 
βεβαιώσεων για σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν 
το έτος 2009, στις 12 Απριλίου 2010.
Την απονομή έκαναν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
κ. Νικήτας Δολαψάκης, καθώς και μέλη της Διοίκησης 
του Επιμελητηρίου και του ΚΕΚ.
Οι βεβαιώσεις που δόθηκαν αφορούσαν σεμινάρια 
που έγιναν με τα παρακάτω θέματα:

1 “Επιχειρηματικό Σχολείο” που περιείχε τις 
 ενότητες:
• Ίδρυση και Οργάνωση 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ KAI TO ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

• Λειτουργίες Διαχείρισης 
• Προώθηση Πωλήσεων 
• Διαχείριση Προσωπικού 
• Λογιστική Παρακολούθηση
2 Τακτικές θωράκισης μιας επιχείρησης 
 σε περιόδους κρίσεως
3 Βασικές Δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικών  
 Υπολογιστών (8 τμήματα)

Τα παραπάνω σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στο έτος 2009 παρακολούθησαν 137 
καταρτιζόμενοι και το σύνολο ωρών εκπαίδευσης 
ήταν 442 ώρες. 
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Στο τελευταίο τρίμηνο οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
ενημερώθηκαν για τα παρακάτω:

• Εκδήλωση με Άραβες Εμπορικούς Ακολούθους 15-17 Απριλίου
• Συνέδριο και Επιχειρηματική Αποστολή επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου στη Σμύρνη σε  
 συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Σμύρνης 28-30 Απριλίου
• Δυνατότητα συμμετοχής στην 35η Διεθνή Έκθεση Κύπρου 7 – 16 Μαϊου
• Επιχειρηματική αποστολή στο εμπορικό κέντρο CIS – NOLA στη Νάπολη της Ιταλίας από 30 Μαΐου  
 έως 1 Ιουνίου από το Ιταλικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου της Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών για  
 τους εκπροσώπους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας.
• Τις δυνατότητες προβολής και ανάπτυξης συνεργασιών για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν  
 στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις οποίες  παρουσίασαν σε Συνέντευξη Τύπου ο Διευθυντής  
 Εκθέσεων και Marketing της HELEXPO  κ. Αθανάσιος Ράπτης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου  
 Ηρακλείου κ. Νικήτας Δολαψάκης. Στόχος των διοργανωτών είναι στη φετινή έκθεση, η οποία θα  
 διαρκέσει 11-19 Σεπτεμβρίου, να συμμετάσχουν ξένοι αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες που επενδύ-
 ουν στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και την επιτυχία.
• Βραδιά Επιχειρηματικής Σκέψης και Παρουσίαση του Βιβλίου: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μικρομεσαί 
 ων Επιχειρήσεων» στις 14 Ιουνίου.
• Γνωριμία ξένων δημοσιογράφων – προσκεκλημένων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – με το Κρητικό 
 κρασί και την παραδοσιακή κουζίνα. 
• Tέλος, το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημέρωσε τα μέλη του ότι ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της 

ενημέρωση
επιχειρήσεων
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εκδηλώσεις
/συναντήσεις

Βουλής  τροπολογία σύμφωνα με την οποία πα-
ρατείνεται  κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 30η 
Ιουλίου 2010, η προθεσμία προσκόμισης της φο-
ρολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας για 
υπαγωγή στη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγ-
γελματικών οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3816/2010. 
     Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του Επιμελητηρί-
ου Ηρακλείου, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και 
συντονισμένες προσπάθειες και σε συνεργασία με 
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος είχε 
πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να βρεθεί λύση 
στο μείζον αυτό θέμα για τις επιχειρήσεις υπό τις 
παρούσες οικονομικές συνθήκες. 
    Η παράταση κατέστη αναγκαία, προκειμένου να 
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους δανειολήπτες 
να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα παροχής εγγυήσε-
ων του ΤΕΜΠΜΕ για τη χορήγηση δανείων ώστε να 
εκπληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές  
τους υποχρεώσεις. 
     Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Δημήτρης 
Σπυράκος με επιστολή του προς όλους τους παρα-
γωγικούς φορείς, ενημερώνει τον επιχειρηματικό 
κόσμο ότι λόγω της παράτασης της προθεσμίας 
για την υποβολή των παραπάνω ενημεροτήτων, 
παρατάθηκε και η προθεσμία αποπληρωμής του 
10% των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες 
μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.6.2007 κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 
3816/2010 από την 15.6.2010 στην 10.8.2010. 

ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 

Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του 
Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» συν-
διοργάνωσαν στις 2 Ιουνίου 2010, το Επιμελητήριο 
Ηρακλείου- μέλος του Enterprise Europe Network 
- και η Αναπτυξιακή Κρήτης.
Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν 
υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις - και συ-
γκεκριμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που 
δρουν υποστηρικτικά σε αυτές – ώστε να ενσωμα-
τώσουν στην παραγωγική τους διαδικασία  πρακτι-
κές φιλικές προς το περιβάλλον. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επιχειρηματίες 
ενημερώθηκαν για τον Οδηγό του Προγράμματος, 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά και τα  έντυπα υποβολής καθώς και 
τον τρόπο υποβολής των προτάσεων.

Η παρουσίαση  του Προγράμματος ‘‘ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010’’ έγινε από τους:
• Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  κ. Νικήτα Δολαψάκη, 
• Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Α΄ Αντιπρόεδρο της Αναπτυξιακής Κρήτης  
 κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, 
• Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ελευθέριο Νικολακάκη  
• Διευθυντή Αξιολόγησης & Υλοποίησης Έργων της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Γεώργιο Τερζάκη, οι οποίοι 
 απάντησαν επίσης σε εξειδικευμένες ερωτήσεις κάθε ενδιαφερόμενου.



«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
ΠΕΔΙΑΔΟΣ» 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ένα ακόμη βήμα για τη λειτουργία του Βιοτεχνι-
κού Πάρκου Καστελλίου  έκαναν οι φορείς που 
πρωτοστατούν στη δημιουργία του έργου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νι-
κήτας Δολαψάκης και ο Δήμαρχος Καστελλίου κ. 
Μανώλης Σμυρνάκης, υπέγραψαν τη σύσταση της 
Ανώνυμης Εταιρείας για την ίδρυσή του  και το 
προσεχές διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν 
οι μελέτες προκειμένου να υποβληθεί ο Φάκελος 
στο Υπουργείο για την έκδοση της ΚΥΑ.
Μετά την υπογραφή των σχετικών εγγράφων στο 
γραφείο συμβολαιογράφου του Ηρακλείου, ο κ. 
Δολαψάκης τόνισε: «προχωράμε με σταθερά βή-
ματα και με σύμμαχο το Δήμο Καστελλίου, στην 

υλοποίηση του σχεδίου μας για τη βελτίωση των 
υποδοχών επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 
νομό μας. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται ώστε να 
βρεθούν αντίστοιχοι χώροι και σε άλλες περιοχές 
που θα θέσουν τις προϋποθέσεις για σωστή ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων».
Από την πλευρά του ο κ. Σμυρνάκης επισήμανε: 
«Το Επιχειρηματικό Πάρκο στο Καστέλλι είναι ένα 
έργο πνοής για τον τόπο μας, το οποίο στηρίζου-
με ολόψυχα και μας ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί 
εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος γιατί 
είναι επιτακτική ανάγκη πολλών τοπικών επιχει-
ρήσεων που θέλουν να λειτουργήσουν σ’ έναν 
οργανωμένο χώρο, με σύγχρονες υποδομές».

επιστολογραφία
επιμελητηρίου
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Επιστολή στην Υπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας, 
κα. Λούκα Κατσέλη 
σχετικά με προτάσεις του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. 
Στην επιστολή, και με αφορμή το κείμενο για το Νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο ενημερώνεται η Υπουργός ότι 
λόγω της βαρύνουσας σημασίας που έχει για την 
επιχειρηματική κοινότητα συστήθηκε επιτροπή του 
Επιμελητηρίου που θα μελετήσει το τελικό κείμενο. 
Μέχρι τότε γίνονται γενικές επισημάνσεις και προ-
τάσεις που σχετίζονται με τα ακόλουθα:
Ένταξη όλων των κλάδων Οικονομικής Δραστηρι-
ότητας
Συγκριτική Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Επενδύσεων
Σύστημα Απλοποίησης & Σύστημα Παρακολούθη-
σης Ν.Α.Ν.
Εξειδίκευση Κριτηρίων Βαθμολόγησης Επενδυτι-
κού Σχεδίου
Περιφερειακή Διάσταση του Νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου
Βασικές Μορφές Ενίσχυσης
Διαδικασίες / Μηχανισμοί Αξιολόγησης των Προτά-
σεων & Έλεγχος Υλοποίησης
Επιλέξιμες Δαπάνες

εκδηλώσεις
/συναντήσεις



Αξιοποιήστε 
την ευκαιρία, 
προβάλετε 
την επιχείρησή σας
Σε αυτές τις σελίδες του περιοδικού, όλα 
τα μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
μπορείτε να παρουσιάζετε τα 
ΝΕΑ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σας. 
Καινούργιες δραστηριότητες, αξιόλογες 
συνεργασίες ή πρωτοβουλίες, νέα προ-
ϊόντα ή υποκαταστήματα, αλλαγή διεύ-
θυνσης, δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και τιμητικές διακρίσεις που 
θέλετε να γνωστοποιήσετε στο ευρύ 
επιχειρηματικό κοινό, δημοσιεύονται 
εδώ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Η «Βασιλάκης Ν. Ιωάννης» εισχωρεί πλέον δυ-
ναμικά και στο χώρο των Ελαιουργικών Μηχανη-
μάτων, αντιπροσωπεύοντας σε πανελλήνια απο-
κλειστικότητα, τα Ελαιουργικά Μηχανήματα «RCM 
RAPANELLI».
Η εταιρεία με αξιοπιστία και πολυετή πείρα στο 
χώρο, αντιπροσωπεύει επίσης τις αντλίες ελαιο-
λάδου «JDRA pompe» πανελλαδικά, τις αντλίες 
ελαιουργείων και βιομηχανικών χρήσεων «DECO 
pumps» καθώς και την εταιρεία συστημάτων 
σήμανσης συσκευασιών και τυποποίησης ελαι-
ολάδου «ΠΑΣΚΑΛ» στην Κρήτη καλύπτοντας εξ’ 
ολοκλήρου τις ανάγκες των ελαιουργείων και των  
τυποποιητών ελαιολάδου. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παπαναστασίου 186, Ηράκλειο 
τηλ. : 2810 360545, fax : 2810 327090, 
e- mail : gut@otenet.gr

επικοινωνήστε μαζί μας
τηλ : 2810_247035 | fax: 2810_247043 |  e-mail: eleftheriou@ebeh.gr

Ελαιουργικά μηχανήματα από τη 
«ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ»

Νέο E-shop Cosmos Sport 
από την Netmechanics Ltd 

Ο “ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ”
5o “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
2010” 
Το Μουσείο παραδοσιακής ζωής Κρήτης «ΛΥΧΝΟ-
ΣΤΑΤΗΣ» κατέλαβε την 5η θέση και απέσπασε 
έπαινο στον τελικό του 33ου διαγωνισμού για το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της Χρονιάς 
2010. Στον τελικό, που έγινε στο Tampere της 
Φινλανδίας, συμμετείχαν όλα τα Ευρωπαϊκά δη-
μόσια και ιδιωτικά Μουσεία, ανεξαρτήτως  θεμα-
τολογίας και στο φετινό τελικό διαγωνίστηκαν 27 
Μουσεία από 16 Ευρωπαϊκές χώρες. Η διάκριση 
του «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» είναι διαχρονικά η δεύτερη 
που λαμβάνει Κρητικό Μουσείο, καθώς το 1992 
έλαβε έπαινο το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας 
στους Βώρους και τυγχάνει ευρείας προβολής στο 
διαδίκτυο, σε ταξιδιωτικούς οδηγούς αλλά και στις 
Υπηρεσίες Πολιτισμού των Ευρωπαϊκών χωρών. 

Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ»
τηλ:   28970 - 23660 , 2810 – 242312, 
fax:  28970-24674  
e-mail:  info@lychnostatis.gr  
web:  http://www.lychnostatis.gr 

2811.gr - 
Όλη η Κρήτη στο χάρτη!
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H εταιρεία Netmechanics Ltd, παρουσιάζει ένα 
από τα πρόσφατα έργα της, που αφορά στη μελέ-
τη και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος 
Cosmossport.gr.  Το «κατάστημα» βρίσκεται στη δι-
εύθυνση http://www.cosmossport.gr και διαθέ-
τει στη λιανική,  αθλητικά προϊόντα (B2C Business-
to-Consumer). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα online πωλήσεων αυτοματοποιώντας έτσι 
τις διαδικασίες πώλησης προϊόντων μέσω Internet.  
Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι λίγους μήνες μετά την έναρ-
ξη λειτουργίας, το ηλεκτρονικό κατάστημα κατάφε-
ρε να αυξήσει και να επεκτείνει τις πωλήσεις του 
πέραν της Κρήτης, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο 
πελατών και σε άλλες χώρες όπως την Γαλλία, Δα-
νία, Ιταλία και άλλες.

Netmechanics ΕΠΕ, 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, Ηράκλειο
τηλ.: 2810 320530 / φαξ: 2810 320570,  
web: www.netmechanics.gr,  
email:info@netmechanics.gr

Ένα νέο portal για την Κρήτη είναι γεγονός! Στο 
2811.gr μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την 
Κρήτη. Παραλίες, πόλεις και χωριά, εκδηλώσεις, 
φαρμακεία, τιμές καυσίμων, κατάλογο με επιχειρή-
σεις της Κρήτης και πολλά άλλα! Επίσης μπορείτε 
να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας εντελώς ΔΩ-
ΡΕΑΝ και χωρίς καμία δέσμευση!
Μπείτε στο 2811.gr κι ενημερωθείτε για τα δρώμε-
να της Κρήτης και τους πανέμορφους προορισμούς 
της! Σ’ αυτό το site, όλη η Κρήτη βρίσκεται στο 
χάρτη!

2811.gr Μπαξεβάνη 2, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810230221,web: www.2811.gr, 
e-mail: info@2811.gr





Τους προστάτες του Άγιο Κωνσταντίνο και Αγία 
Ελένη τίμησε και φέτος ο Σύνδεσμος Αργυροχρυ-
σοχόων Ν. Ηρακλείου με τον εκκλησιασμό των με-
λών του στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως. Ακολού-
θησε η διαδικασία για την επιλογή εκείνου που θα 
φιλοξενήσει για ένα χρόνο την εικόνα των αγίων, η 
οποία κατοχυρώθηκε τελικά στο χρυσοχόο Σοφο-
κλή Μαυρογιάννη. Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε 
επίσης με επιτυχία την Κυριακή 23 Μαΐου συνε-
στίαση των μελών του με τις οικογένειές τους και 
αποφασίστηκε να καθιερωθεί αντίστοιχος ετήσιος 
εορτασμός, με σκοπό τη σύσφιξη των μεταξύ τους 
σχέσεων. 

επικοινωνήστε μαζί μας
τηλ : 2810_247035 | fax: 2810_247043 |  e-mail: eleftheriou@ebeh.gr

Tο πιο οικολογικό πλυντήριο ρούχων της Miele Ελλάς 
αποκλειστικά στην COCO-MAT

Οι αργυροχρυσοχόοι 
τίμησαν τους Αγίους προστάτες τους

Μια νέα πρωτοποριακή συνεργασία ανακοίνωσε η 
COCO-MAT η εταιρεία με κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές ευαισθησίες. Η COCO-MAT εξασφάλισε από τη 
Miele Ελλάς, την αποκλειστική διάθεση για όλη την 
Ελλάδα δύο κορυφαίων πρωτοποριακών συσκευ-
ών, του απόλυτα οικολογικού πλυντηρίου ρούχων 
W 1948 WPS Eco Comfort, και του στεγνωτηρίου 
Τ 7964 C Premium Edition. Οι συσκευές αυτές, θα 

διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από επιλεγμένα 
καταστήματα του δικτύου της COCO-MAT. 
Πρόκειται για ένα πλυντήριο το οποίο θεωρείται 
ό,τι καλύτερο έχει επιδείξει η Miele Ελλάς, σε ό,τι 
αφορά την οικολογική του συμπεριφορά, προσφέ-
ροντας εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% σε 
σχέση με την ενεργειακή κλάση Α (στο πρόγραμμα 
βαμβακερά Eco plus).

Καταστήμα COCO-MAT Ηρακλείου, 
Λεωφ. Κνωσσού 191
τηλ: 2810 361510,  
e-mai:iraklio@coco-mat.com

Θετικές προβλέψεις για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Αναπτυξιακή πορεία και το 2010  προσδοκά η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, παρά το δυσμενές οι-
κονομικό κλίμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πρόεδρου κ. Ιωάννη Λεμπιδάκη, κατά την ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων της.
Η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει στο τέλος του έτους  άνοδο κερδών, τα οποία θα ξεπερνούν τα 25 
εκατομμύρια ευρώ ενώ και την επόμενη τριετία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ίδια ανοδική πορεία. Όπως 
ανακοίνωσε ο κ. Λεμπιδάκης, η Τράπεζα θα δώσει φέτος στους μετόχους της μέρισμα 5,37 ευρώ, το οποίο 
προβλέπεται ότι θα παραμείνει σταθερό και για τα επόμενα τρία χρόνια φτάνοντας το 2013 στα 5,70 ευρώ 
και το 2014 ακόμη και στα 6 ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας, στο τέλος του 2009 
τα μέλη της ήταν 77.809, σήμερα φτάνουν τα 79.100 και το 2014 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 83.000.

Νέο site για το franchise
Το αυξημένο ενδιαφέρον για το franchising, ως μια 
σχετικά ασφαλή μέθοδο ανάπτυξης των δικτύων εν 
μέσω κρίσης, οδήγησε τους συντελεστές του περιο-
δικού Franchise Business σε συνεργασία με τη εται-
ρεία Hassler & Miller να ανασχεδιάσει το site 
www.franchise.gr  το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά 
στις 17/7/1998. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα franchising μπο-
ρούν να αναζητήσουν στον ανανεωμένο ιστότοπο 
πληροφορίες για: τα συστήματα franchise στην 
Ελλάδα, νέα concepts, άρθρα κ.ά. ενώ μπορούν 
επίσης να συμμετάσχουν σε δημοσκοπήσεις και 
έρευνες. www.franchise.gr  

Εκστρατεία Ε.Ε. για το “σήμα CE”
Με το σύνθημα «το σήμα CE: εγγύηση για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής αγοράς!» η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή πραγματοποιεί ενημερωτική εκστρατεία στις  χώρες – μέλη  της, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
την κατανόηση  της σημασίας του.
Το σήμα δηλώνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, έχοντας το δικαί-
ωμα να κυκλοφορήσει στην αγορά και να πουληθεί σ’ όλη την ΕΕ. Με την τοποθέτησή του σε ένα προϊόν, 
ο κατασκευαστής δηλώνει με δική του ευθύνη, συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, 
ειδικότερα όσες εξασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.
Το σήμα CE δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσα στην ΕΕ. Εφαρμόζεται 
περίπου σε 23 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως τα παιχνίδια, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα μηχα-
νήματα, ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας και οι ανελκυστήρες.
 Το σήμα CE δηλώνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς 
ικανοποιεί τις νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας). 
Προσφέρει στις επιχειρήσεις της ΕΕ τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την ενιαία αγορά χωρίς να είναι 
απαραίτητες εγκρίσεις από τις 27 εθνικές αρχές με αποτέλεσμα να μειώνονται έτσι το κόστος και το βάρος 
της συμμόρφωσης.
Μπορείτε ν’ αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το σήμα CE πληκτρολογώντας:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/
l21013_el.htm 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ TOURS
στις Μοίρες
Σε νέο ιδιόκτητο χώρο μεταφέρθηκε μετά από 13 χρόνια λειτουργίας το γραφείο Γενικού Τουρισμού 
ΧΑΤΖΑΚΗΣ TOURS στις Μοίρες. Εξυπηρετεί τους πελάτες του από τη νέα του διεύθυνση στην οδό 25ης Μαρ-
τίου 238 προσφέροντας όπως πάντα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για ταξίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 
Το γραφείο διοργανώνει εκδρομές σε όλο τον κόσμο και προσφέρει εισιτήρια όλων των ακτοπλοϊκών και 
αεροπορικών εταιρειών εσωτερικού - εξωτερικού. Το Μάρτιο του 2009 βραβεύτηκε ως ένα από τα 50 
γραφεία της χώρας με τις καλύτερες πωλήσεις εισιτηρίων των Μινωικών Γραμμών.
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επικοινωνήστε μαζί μας
τηλεφωνικώς : 2810_247035 | μέσω fax: 2810_247043 | ή στο e-mail: eleftheriou@katartisi.gr

Ελαιόλαδο «ΜΥΘΙΑ»
εξαιρετικό και πολυβραβευμένο
Μια ακόμη σπουδαιότερη διάκριση απέσπασε  φέτος  
το  περίφημο κρητικό ελαιόλαδο “Μύθια” συμμετέ-
χοντας στον 11ο Διαγωνισμό εξαιρετικού παρθένου 
ελαιολάδου στο Los Angeles των ΗΠΑ. Κέρδισε 
2 σημαντικά βραβεία, το Best of Class και το Gold 
Medal, συνεχίζοντας το ταξίδι για την κατάκτηση 
των πιο αξιόλογων αγορών του κόσμου. Το γευστι-
κό αυτό ποίημα της «Παγγαία», με τη σπιρτάδα, το 
πλούσιο άρωμα και την έντονη γεύση του καλύτερου 
κρητικού ελαιολάδου, κέρδισε  και πέρυσι βραβείο, 
συμμετέχοντας στον τρίτο πανελλήνιο διαγωνισμό 
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Παράγεται από 
μικρή οικογενειακή επιχείρηση κοντά στο Ηράκλειο 
και εξάγεται ήδη σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης.

Pangea
Ελτινίας 2, Κουνάβοι Ηρακλείου 
τηλ: 2810 741127 e-mail: info@pangeagreen.gr 
web: www.pangeagreen.gr

Εκτός Κρήτης επεκτείνει τις δραστηριότητές της η ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ, κατακτώντας και την αγορά των 
Δωδεκανήσων.  
Τον περασμένο Ιούνιο εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ 
ΑΕΒΕ, κ. Ιωάννη Ανυφαντάκη, ένα μεγάλο κατάστημα στη Ρόδο, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της 
ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για το  3ο της εταιρείας, η οποία διαθέτει 2 ακόμη ιδιόκτητα καταστή-
ματα στο Ηράκλειο. Βρίσκεται στην περιοχή Ασγούρου Ρόδου και περιλαμβάνει 1800 m2  στεγασμένων 
χώρων σε συνολική έκταση 5000 m2. Διαθέτει σύγχρονα μέσα αποθήκευσης προϊόντων, χώρο εξυπη-
ρέτησης παραγγελιών, αλλά και λειτουργικούς εκθεσιακούς χώρους μηχανολογικού εξοπλισμού και 
ειδών υγιεινής και πλακιδίων.

ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου ΟΔΟΣ Η’, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ τηλ: 2810 381381-fax: 2810 381385
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : Εσταυρωμένος, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2:  Ασγούρου, ΡΟΔΟΣ, τηλ: 22410 60044 , fax: 22410 60026
web: www.ydrometal.gr,  e-mail: info@ydrometal.gr

Eκδήλωση του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Κρήτης 

Εκδήλωση με θέμα: “Ανάπτυξη & Εξωστρέφεια – Η Ελληνική Προοπτική” 
πραγματοποίησε στις 14 Ιουνίου ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ). 
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, ο οποίος μίλησε για τα «Αγροτικά προϊόντα και 
τις εξαγωγές», στελέχη της Eurobank EFG τα οποία ενημέρωσαν τους επιχει-
ρηματίες για τους τρόπους ενίσχυσης των εξαγωγικών δράσεων, καθώς και 
ο κ. Μένος Αγγελάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού 
Εμπορίου (ΟΠΕ), ο οποίος παρουσίασε το νέο project του ΟΠΕ, Design Greece,  
μια καινοτόμο πρωτοβουλία που ανοίγει εναλλακτικούς δρόμους για τη σύγ-
χρονη απεικόνιση των επώνυμων προϊόντων μέσου της διαφοροποίησης 
τους χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες αρχές του branding. Για το σημαντικό 
ρόλο του design στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας των ελληνικών ποιο-
τικών προϊόντων μίλησε η κα Ροδάνθη Σεντούκα, δημιουργική Διευθύντρια, 
συνεταίρος & ιδρύτρια της Red Design Consultants.

Νέο κατάστημα 
της Forthnet 
στο Ηράκλειο
Με ένα νέο κατάστημα στο Ηρά-
κλειο, η διακεκριμένη εταιρεία 
της Κρήτης επεκτείνει τις δρα-
στηριότητές της και βρίσκεται 
ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο 
πολυπληθές πελατολόγιό της. 
Το καινούργιο κατάστημα λει-
τουργεί από τον περασμένο Μάιο  
στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 
προσφέροντας πολύτιμες συμ-
βουλές και υπηρεσίες στους πε-
λάτες της που μένουν ή εργάζο-
νται κοντά σε αυτή την περιοχή.

Νέο κατάστημα της ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ στη Ρόδο

“Ν. ΔΡΑΚΟΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ” 
νέα συνεργασία  στις ταχυμεταφορές
Η εταιρεία, ως αποκλειστική Αντιπρόσωπος Κρήτης της INTERATTICA AE το προηγούμενο δι-
άστημα, συνεργάστηκε με τα πιο αξιόλογα ονόματα της Κρητικής οικονομίας καθώς και τους 
μεγαλύτερους δημόσιους οργανισμούς.
Το Μάιο του 2010 άλλαξε σελίδα και ανέλαβε την αντιπροσώπευση της “SKYWALK CRITICAL 
DELIVERIES’ στην Κρήτη, με τη λειτουργία 8 καταστημάτων σε όλο το νησί, διατηρώντας 
τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα και συνεχίζοντας την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας στους εκλεκτούς πελάτες της.
Η  συνεργασία της με την SKYWALK στην Ελλάδα και την UPS στο εξωτερικό εγγυάται ταχύ-
τητα, ασφάλεια και ποιότητα στις ταχυμεταφορές.

Κεντρικό κατάστημα: 
Εθνικής Αντιστάσεως 168, Ηράκλειο. τηλ: 2810333450, φαξ: 2810330009, 
email: drakomam@otenet.gr
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Νέο Δ. Σ. στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Στη θέση του Προέδρου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας επανεξελέγη 
ο κ. Γιάννης Λεμπιδάκης μετά τις πρόσφατες εκλογές.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: Πρόεδρος: Γιάννης Λεμπιδά-
κης, Α’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μυρτάκης, Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουρλε-
τάκης, Γραμματέας: Μιχαήλ Τσιχλάκης, Ταμίας: Εμμανουήλ Μανωλιδάκης, Μέλη: 
Γεώργιος Αμπαρτζάκης, Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής, Ιωάννης Μανελάκης, Με-
νάλαος Μανουράς, Νικόλαος Μανουσέλης, Ιωάννης Νιταδώρος, Κωνσταντίνος 
Χριστουλάκης.
Το νέο Δ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα, να απονεμηθεί ο τιμητικός τίτλος του Επίτιμου 
Αντιπροέδρου στον τέως Β’ Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. κ. Νικόλαο Τζανόπουλο, για 
την εισήγησή του να μετατραπεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακλείου σε Πα-
γκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, αλλά και για την πολυετή προσφορά του στο 
Συνεταιρισμό.

Renta Gen ισχυρή παρουσία στην τοπική αγορά
Με σημαντικά βήματα ισχυροποιεί την παρουσία 
της στην αγορά η εταιρεία ενοικιάσεων γεννητρι-
ών και servise,   RentaGen. Πρόσφατα ανέλαβε 
τη συντήρηση των γεννητριών της αλυσίδας 
καταστημάτων CAREFOUR Μαρινόπουλος ενώ 
συνεχίζει να παρέχει σε όλη την Κρήτη υψηλές 
υπηρεσίες καλύπτοντας και τις πιο εξειδικευμέ-
νες ανάγκες των πελατών της. Παράλληλα, τα 
στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν στο σεμινάριο 

που διεξήγαγε η PetroGen με θέμα τους νέους 
ηλεκτρονικούς κινητήρες Perkins, προκειμένου 
να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στον το-
μέα αυτό. 

RENTA GEN
Ατλαντίδος 37 Ηράκλειο
τηλ:2810 253770,  6944 534784
web: rentagen.gr,  e-mail: info@rentagen.gr

Τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ 
σε δυο «κυψέλες»
Ο Νηπιακός Σταθμός «Μελισσάκια», μετά από 18 χρόνια 
συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας στην προσχολι-
κή εκπαίδευση επεκτείνει τις δραστηριότητές του για να 
καλύψει ηλικιακά όλες τις ανάγκες των μικρών παιδιών. 
Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει τη λειτουργία Βρεφο-
νηπιακού  Σταθμού και Νηπιαγωγείου στην οδό Διός 7 
στην Αμμουδάρα. Με τον ίδιο επαγγελματικό ζήλο και την 
αστείρευτη αγάπη για τα παιδιά θα συνεχίσει τη λειτουργία 
του και ο Νηπιακός Σταθμός στην  οδό Σπιναλόγκας 19 
στον Ξυροπόταμο. Τον περασμένο Ιούνιο τα «Μελισσάκια» 
ολοκλήρωσαν τη φετινή σχολική χρονιά με μια παράστα-
ση αφιερωμένη στο περιβάλλον, στην οποία συμμετείχαν 
με ενθουσιασμό όλοι οι «ένοικοι της κυψέλης».

Τα Μελισσάκια
Κεντρικό: Σπιναλόγκας 19 Ξηροπόταμος 
τηλ: 2810 315222. 
Υποκατάστημα: Διός 7 Αμμουδάρα

CRETA & TERRA MARIS
CONVENTION & GOLF 
RESORT
Διεθνής ημέρα περιβάλλοντος 

Πρόγραμμα 3ήμερων δραστηριοτήτων με  θέματα πε-
ριβαλλοντικής ενημέρωσης και έκφρασης, διοργάνωσε 
τον Ιούνιο το ξενοδοχείο Creta & Terra Maris Convention 
& Golf Resort στη Χερσόνησο, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Στη πρωτοβουλία συμμε-
τείχαν παιδιά που φιλοξενούντο εκείνες τις μέρες στο 
Asterias Childrens’ Club του ξενοδοχείου, με αφορμή το 
«Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας», όπως ονομάστηκε το 
2010. Τα παιδιά ενημερώθηκαν με διασκεδαστικό τρό-
πο για οικολογικά θέματα, κατασκεύασαν μικρά έργα 
τέχνης από ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά και ζω-
γράφισαν το δικό τους «πράσινο» κόσμο. Τα έργα των 
παιδιών εκτέθηκαν στο Εστιατόριο «Κοχλίας», όπου 
είχαν την ευκαιρία να τα θαυμάσουν οι φιλοξενούμενοι 
του ξενοδοχείου.
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>   Η συμμετοχή του ΣΕΚ στον ΟΠΕ αποτελεί έτσι κι αλλιώς σημαντικό επίτευγμα. 
Τί σηματοδοτεί; 
Το περασμένο φθινόπωρο ο Σύνδεσμος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το εξαγωγικό εμπό-
ριο. Μεταξύ αυτών, τη δημιουργία διευθυντηρίου εξαγωγών για να λυθούν χρόνια προβλήματα που ταλα-
νίζουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Με την πρότασή μας πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό, να συμμετέχουν 
στο Δ.Σ. του ΟΠΕ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αλλά πρέπει, σ’ αυτήν τη δυσχερή οικονομική 
περίοδο για την Ελλάδα και τον ΟΠΕ, να δώσουμε όλοι ένα νέο όραμα για τις εξαγωγές. Να μεταφέρουμε 
σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα ότι οι εξαγωγές αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της λύσης του προβλήματος 
της ελληνικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.  

Ποια είναι τα οφέλη για την Κρήτη από αυτή τη συμμετοχή;
Το καλό για μας είναι ότι έχουμε άμεση ενημέρωση για τη δράση του ΟΠΕ, ότι τους τροφοδοτούμε συνεχώς 
με πελάτες καθώς είμαστε από τους πιο ενεργούς συνδέσμους με συνεχείς αποστολές και συμμετοχές σε 
μεγάλες εκθέσεις. Παράλληλα, συνδιοργανώνουμε ενιαία στρατηγική εξωστρέφειας με άξονα την Κρή-

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)

τη και τα προϊόντα της. Αν όμως δεν υλοποιηθούν 
οι εξαγγελίες για χρηματοδότηση του ΟΠΕ, τότε ο 
Οργανισμός δεν θα μπορέσει να επιτελέσει το έργο 
του.

Υπάρχει συντονισμός των φορέων που 
ασχολούνται με τις εξαγωγές;
Μέχρι τώρα έχουμε δει αποσπασματικές δράσεις, 
από διαφορετικά υπουργεία και φορείς που έχουν 
μεν τον ίδιο στόχο αλλά το αποτέλεσμα είναι αμ-
φίβολο. Υπάρχουν επίσης δεδομένα προβλήματα, 
που προκύπτουν από την υποβάθμιση των υπηρε-
σιών του εξωτερικού καθώς καταργούνται σταδι-
ακά οι εμπορικοί ακόλουθοι και όλο το βάρος το 
αναλαμβάνουν οι οικονομικοί διπλωμάτες. Άρα 
είναι απολύτως αναγκαίο και είναι μονόδρομος να 
υπάρξει συντονισμός όλων των πρωτοβουλιών και 
αυτό τονίζει ο ΣΕΚ στις συνεχείς επαφές με τους 
συναρμόδιους υπουργούς. Το πρόβλημα του ελλι-
πούς συντονισμού οδηγεί σε κατακερματισμό των 
ενεργειών, σε σπατάλη χρημάτων και η Ελλάδα δεν 
έχει ομοιογενή εικόνα στις αγορές του εξωτερικού.    

Σε τοπικό επίπεδο τι συμβαίνει;
Το ίδιο συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο, υλοποι-
ούνται σπουδαίες πρωτοβουλίες από όλους τους  
φορείς, το ΣΕΚ τα επιμελητήρια, τους δήμους, τις 
νομαρχίες, όμως η εμπειρία έχει δείξει ότι όταν δεν 
υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει και ενιαία εικόνα 
της Κρήτης, άρα δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας. 
Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει ποιος φαίνεται, αλλά 
ποιος λειτουργεί αποτελεσματικά, πρακτικά και 
φέρνει αποτελέσματα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε 
το περιφερειακό marketing και από το 2003 δια-
τυμπανίζουμε με κάθε τρόπο ότι είναι ο τελευταίος 
δρόμος για να σταθούμε στη διεθνή αγορά. Ευτυ-
χώς το έχουμε καταφέρει σε κάποιο βαθμό αλλά 
χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα γραφείο διασύνδε-
σης όλων των εμπλεκομένων, στην Περιφέρεια ή 
στον ΣΕΚ, που θα συντονίζει όλα τα θέματα εξαγω-
γικής δραστηριότητας.

Υπάρχει εξαγωγικό ενδιαφέρον από 
την Κρήτη;
Στο ΣΕΚ δραστηριοποιούνται περίπου 170 μέλη 
από τη Ζάκρο Σητείας ως την Κουντούρα Χανίων. 
Υπάρχει κατά καιρούς αυξημένο ενδιαφέρον για 
εξαγωγές όπως το τελευταίο διάστημα. Θα σταθούν 
στη διεθνή αγορά, αυτοί που  αξίζουν. Αυτοί που 
έχουν προϊόντα με διεθνή πιστοποιητικά, με σωστή 
ονοματολογία και εμφάνιση και σταθερή παρου-
σία στο χώρο. Υπάρχουν κρητικά προϊόντα που 
μπορούν να βγουν στη διεθνή αγορά αλλά και να 
αυξήσουν το μερίδιό τους στην εσωτερική αγορά. 
Πιστεύω ότι ένα σήμα ανάλογο με made in Greece 
που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας θα δώσει τη 
δυνατότητα ν’ αυξηθεί η ζήτηση αξιόλογων ελλη-
νικών προϊόντων στη διεθνή αγορά αλλά και στην 
ελληνική. Είναι πολύ σημαντικό να καταναλώνου-
με τα προϊόντα που εμείς παράγουμε. 
Από πλευράς Κρήτης, ο CRETACERT από τον Οκτώ-

της Φωτεινής Ελευθερίου
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βριο θα δίνει σήματα γνησιότητας με αυστηρά κριτήρια ποιότητας στα κρητικά προϊόντα που θα έχουν 
πλέον το δικό τους ισχυρό περιφερειακό σήμα αναγνωρισιμότητας.  

Πώς βλέπετε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Επιμελητήριου Ηρακλείου, στην  
οποία μετέχει και ο ΣΕΚ, για την προώθηση του Κρητικού ελαιολάδου;
Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αρκεί να έχει συνέχεια. Αν δε μάθουμε να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω 
για να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά δε θα υπάρχει αποτέλεσμα. Το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου 
αποτελεί μια καλή ευκαιρία να δοθεί ένα παράδειγμα συντονισμού και σε άλλους τομείς αρκεί να υπάρχει 
διαχρονικότητα του δικτύου. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την κρίση που βιώνουμε;
Εκτιμώ ότι πρόκειται κυρίως για μια κρίση του πολιτικού και του αξιακού συστήματος και λιγότερο οικονο-
μική, η οποία πάντως  πρέπει να προβληματίσει κάθε πολίτη. Η κατάσταση που επικρατούσε και εξακολου-
θεί να επικρατεί είναι απόρροια μιας παθογένειας και ευρύτερης στρέβλωσης της ελληνικής κοινωνίας, η 
οποία από κοινωνία αξιών, υψηλού πολιτισμού και μακρόχρονης παράδοσης, κατέληξε να είναι κοινωνία 
εύκολου πλουτισμού, πλασματικής ευδαιμονίας, ματαιοδοξίας. Μια κοινωνία φούσκα, όπως η οικονομία 
της.  

Το έχουμε συνειδητοποιήσει ως πολί-
τες;
Αυτό πλέον έχει γίνει αντιληπτό από όλους και εί-
ναι το μόνο θετικό. Έχει περάσει το μήνυμα ότι το 
παραμύθι αυτό πρέπει να τελειώσει και οι  μάσκες 
να πέσουν. Ίσως να είναι η τελευταία μεγάλη ευκαι-
ρία για την πατρίδα μας ν’ αλλάξει ρότα. Κάτι τέτοιο 
όμως πρέπει ν’  αποτελέσει συλλογική προσπάθεια 
σε όλα τα επίπεδα των δράσεών μας. Να υπάρξει 
δηλαδή μια καινούρια αντίληψη, μια φιλοσοφία 
ηθικής και αξιών, πραγματικής οικονομίας και 
πραγματικών υπηρεσιών. 

Υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα;
Υπάρχουν, αλλά πρέπει ν’ αναδειχθούν μέσα από 
συγκεκριμένες πρακτικές που έχει αποδειχθεί ότι 
μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην ανάκαμψη των 
οικονομικών δεικτών όσο και της πραγματικής οι-
κονομίας. Εμείς οι εξαγωγείς θεωρούμε μονόδρο-
μο τις εξαγωγές, καθώς μπορούν να βοηθήσουν 
αποτελεσματικά στην ανάκαμψη. Μας ευνοεί αυτή 
την περίοδο, η υποτίμηση του ευρώ, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα προϊόντα μας καθίστανται ανταγω-
νιστικά, σε σχέση με την προηγούμενή τους τιμή, 
τουλάχιστον κατά 15%.Πρέπει όμως να δώσουμε 
όλη τη βαρύτητα στην ποιότητα.

Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία;
Το πρώτο τετράμηνο του 2010, μετά από 20 μήνες 
συνεχούς πτώσης είχαμε μια οριακή αύξηση 3%. 
Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι το Φεβρουάριο 
η αύξηση ήταν 18% και συνεχίζεται η ανοδική πο-
ρεία των εξαγωγών. Τα  θετικά αυτά στοιχεία αφο-
ρούν και τις εξαγωγές της Κρήτης.

Ποιά μπορεί να είναι η συνδρομή του 
επιχειρηματικού κόσμου στην προσπά-
θεια ανάταξης της ελληνικής οικονο-
μίας;
Η κρίση έχει οδηγήσει σε περικοπές μισθών και 
επιδομάτων στο δημόσιο τομέα, ενώ και στον ιδιω-
τικό τομέα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις μειώνουν 
θέσεις εργασίας και μισθούς καθώς, για να επιβι-
ώσουν, πρέπει να μειώσουν το κόστος λειτουργίας. 
Πρέπει επίσης, να υπάρξει μείωση των ενοικίων σε 
επαγγελματικούς χώρους και κυρίως να πάμε όλοι 
σε μείωση τιμών. Δεν μπορεί ο καταναλωτής που 
στηρίζει τις εταιρείες και την παραγωγική διαδι-

κασία,  ν’ αντέξει άλλο σ’ αυτή την πίεση. Μείωση 
τιμών παντού και επαναπροσδιορισμός όλων των 
εισοδημάτων προς τα κάτω.  

Όταν λέτε όλοι εννοείτε και οι πολυ-
εθνικές;
Οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρόκειται να αλλάξουν 
στάση. Θα επιχειρήσουν με περιστασιακές πολιτικές  
προσφορών και εκπτώσεων να δελεάσουν προσω-
ρινά τους πελάτες τους. Αξίζει να σας πω, ότι «το 
καλάθι της νοικοκυράς» στη Γερμανία είναι τουλά-
χιστον 25% - 30% φθηνότερο από το αντίστοιχο ελ-
ληνικό - όταν μάλιστα εκεί οι μισθοί είναι διπλάσιοι. 
Οι ίδιες εταιρείες πουλάνε φθηνότερα στη Γερμανία 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, η ελληνική 
παραγωγική επιχείρηση πρέπει να μειώσει τις τιμές 
χονδρικής και αντίστοιχα να μειωθούν οι τιμές λια-
νικής για να βοηθηθεί ο μισθωτός. Αν οι μειώσεις 
αυτές γίνουν και στις τελικές τιμές των εξαγώγιμων 
προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν ακόμη πιο 
ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλες χώρες.

Αρκούν οι πρωτοβουλίες του επιχειρη-
ματικού κόσμου;
Όχι φυσικά. Αν δεν υπάρξει ένα υγιές θεσμικό πε-
ριβάλλον, με πολιτικές αποφάσεις και υπουργικές 
δράσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη καινο-
τόμων προϊόντων και υπηρεσιών τότε τ’ αποτελέ-
σματα θα είναι απογοητευτικά. Πρέπει να δούμε τί 
αγοράζει ο ευρωπαίος καταναλωτής, πώς λειτουρ-
γεί ο ανταγωνισμός και να παράγουμε προϊόντα 
στηριζόμενα στην ποιότητα και την καλαίσθητη πα-
ρουσία, για να μας εμπιστευτεί ο έλληνας ή ο ξένος 
καταναλωτής. Πάντως, ο επιχειρηματικός κόσμος 
για να αντιδράσει θετικά χρειάζεται οι πολιτικοί να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να γίνει 
αντιληπτό από όλους ότι «κάτι» αλλάζει σ’ αυτή τη 
χώρα. 

Με την ενημερωτική εκδήλωση για το 
σύγχρονο design σ’ αυτό αποσκοπού-
σατε;  
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΟΠΕ που θε-
λήσαμε να γνωρίσει ο επιχειρηματίας της Κρήτης, 
γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο σχεδιασμός (design)  και 
η ονομασία προϊόντος (branding) αποτελούν σημα-
ντικά εργαλεία για ν’ αποκτήσει ταυτότητα ένα προ-
ϊόν. Είναι μια αξιόλογη δράση που θα έχει σημαντικά 
αποτελέσματα, αν βεβαίως υπάρξει συνέχεια.

Ως εργοδότης, πώς κρίνετε το νέο 
ασφαλιστικό νόμο και τις αλλαγές 
στον εργασιακό τομέα;
Ήταν επιβεβλημένες κάποιες αλλαγές στο ασφαλι-
στικό και έπρεπε να είχαν γίνει αποδεκτές οι ήπιες 
προσαρμογές που είχαν προταθεί παλαιότερα. Ήταν 
κοινωνικά άδικο κάποιος να συνταξιοδοτείται 45 
χρονών ή με 15 χρόνια δουλειάς και κάποιος άλλος 
να πρέπει να εργάζεται ως τα 65. Κάποιες αλλα-
γές στα εργασιακά, όπως το όριο απολύσεων με 
βρίσκουν και εμένα αντίθετο. Δεν είναι δυνατόν σε 
ένα χρόνο να διώξεις το 60% των υπαλλήλων σου 
και πρέπει να παραδεχθούμε ότι τέτοιες ενέργειες 
δεν τις κάνει μια μικρή επιχείρηση. Αυτά είναι μέτρα 
που εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και μεγαλύτερη 
κερδοφορία στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο νέος 
ασφαλιστικός νόμος αποκαθιστά αδικίες μεταξύ 
διαφορετικών τάξεων εργαζομένων, αλλά στο σύ-
νολό του είναι πολύ πιο επαχθής για όλους τους 
εργαζόμενους και μικρομεσαίους επαγγελματίες 
και φυσικά για τις εργαζόμενες γυναίκες.  
 
Θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη;
Κοιτάξτε, οι χαριστικές διατάξεις που εξυπηρετού-
σαν το πολιτικό σύστημα ήρθε η ώρα να τελειώ-
σουν. Το άσχημο είναι ότι η προσαρμογή πρέπει να 
γίνει μέσα σε δύο χρόνια. Δηλαδή η παθογένεια 30- 
40 ετών του συστήματος πρέπει να διορθωθεί σε 
πολύ μικρό διάστημα. Αυτό φοβάμαι ότι θα φέρει 
κοινωνικές αναταραχές και βίαιο επαναπροσδιορι-
σμό του εισοδήματος, φαινόμενα πρωτόγνωρα για 
την Ελλάδα. Θα γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω όσον 
αφορά στα εισοδήματα και την κατανάλωση. 
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Κινητήριος δύναμη για τα περισσότερα επιτεύγματα της ανθρώπινης δημιουργίας ήταν και 
παραμένει – παρά τις κατά καιρούς σοβαρές αντιξοότητες – η πεποίθηση ότι κάθε στόχος είναι εφικτός, 
όταν βασίζεται στην επιμονή, την εργατικότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό και βεβαίως τις κατάλληλες 
συγκυρίες.

Γιατράκης-
interior design
στο Τυμπάκι Ηρακλείου

της Φωτεινής Ελευθερίου

Πολλές επιχειρήσεις στον τόπο μας στηρίχθηκαν στις παραπάνω 
αρχές και δημιούργησαν προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας, 
ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρή – φαινομενικά - 
πελατειακή βάση.
Η εταιρεία ειδών για το μπάνιο και το δάπεδο ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ INTERIOR 
DESIGN στο Τυμπάκι Ηρακλείου, θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης πορείας στην ενδοχώρα του 
Νομού η οποία συνεχίζει με ευοίωνες προοπτικές το δημιουργικό της 

δρόμο στηριζόμενη πλέον και στους απογόνους του ιδρυτή της.
Το ξεκίνημα της επιχείρησης έγινε το 1977 από τον αυτοδημιούργητο 
Μιχάλη Γιατράκη. Καταγόμενος από τη Γέργερη  Ηρακλείου, έφυγε 
σε ηλικία 16 χρονών για την Αθήνα αναζητώντας, μαζί με χιλιάδες 
άλλους νέους της επαρχίας μια καλύτερη τύχη στην πολλά υποσχό-
μενη πρωτεύουσα.
Το πρώτο μεροκάματο ήρθε από τα επαγγέλματα που «ανέθρεψε» 
η οικοδομική έκρηξη της Αθήνας. Εργάστηκε ως βοηθός υδραυλι-
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Γιατράκης-
interior design
στο Τυμπάκι Ηρακλείου

κού για τρία χρόνια, έμαθε την «τέχνη» και το 1976 
επέστρεψε στην Κρήτη όπου εργάστηκε σε τεχνική 
εταιρία η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή του 
αεροδρόμιου Τυμπακίου.
Η δουλειά αυτή αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο για 
να παραμείνει στο Τυμπάκι, δεν ήταν όμως αρκετή 
για να καθηλώσει τα επαγγελματικά του ενδιαφέ-
ροντα.
Άρχισε να δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας 
στην ευρύτερη περιοχή, αφουγκράσθηκε τις ανά-
γκες της αγοράς και πήρε την απόφαση να κάνει το 
επόμενο, δικό του  βήμα. 
Άνοιξε το πρώτο κατάστημα ειδών υγιεινής στην 
κεντρική λεωφόρο Τυμπακίου κερδίζοντας συνε-
χώς πελάτες χάρις στην εργατικότητα και τον επαγ-
γελματισμό του.
Οι καρποί άρχισαν ν’ αποδίδουν και το 1983 έκτι-
σε το πρώτο ιδιόκτητο μαγαζί στο Τυμπάκι ενώ τον 
επόμενο χρόνο επέκτεινε τις εγκαταστάσεις του. Το 

1990 μάλιστα, η  επιχείρηση  ξεκίνησε απευθείας 
εισαγωγές πλακιδίων από  πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, προσφέροντας 
στους πελάτες της προϊόντα υψηλής αντοχής και 
γούστου.
Η σκληρή δουλειά  αποτέλεσε για τον κ. Γιατράκη 
σύμμαχο στις επιλογές του και τον βοήθησε να κα-
θιερωθεί στο χώρο των πλακιδίων. Παρά τον με-
γάλο ανταγωνισμό από συναφείς επιχειρήσεις που 
ευλόγως δημιουργήθηκαν στην ίδια ή την ευρύτερη 
περιοχή, η εταιρεία που δημιούργησε κατάφερε να 
παραμείνει μια από τις πιο υγιείς και κερδοφόρες 
επιχειρήσεις στα Νότια του Νομού Ηρακλείου.
Το 2009 η επιχείρηση μεταφέρθηκε στις νέες εγκα-
ταστάσεις, στο 1ο χιλ Τυμπακίου –Πύργου, σε μια 
έκταση 7500 τ/μ όπου λειτουργεί έκθεση  τριών 
ορόφων με υδραυλικά – πλακάκια – είδη υγιεινής 
–θέρμανση –κλιματισμό. Διευρύνοντας ακόμα πε-
ραιτέρω τη βάση των προϊόντων της, δημιούργησε 

επίσης, ένα νέο τμήμα για την εμπορία Spa, Sauna 
και ταπετσαρίας.
Αξιοσημείωτο για τις συνθήκες λειτουργίας της 
αγοράς το προηγούμενο διάστημα, είναι το γεγονός 
ότι  η κατασκευή των καινούργιων εγκαταστάσεων 
δε στηρίχθηκε σε χρηματοδοτικά πρόγραμμα, αλλά 
στα ίδια  κεφάλαια της επιχείρησης.
Η ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ INTERIOR DESIGN απασχολεί σήμερα 
πέντε εργαζόμενους ως μόνιμο προσωπικό έχο-
ντας πλέον και την πολύτιμη βοήθεια δύο εκ των 
τριών παιδιών του ιδρυτή της. Της Ανατασίας, η 
οποία έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική & διακόσμηση 
εσωτερικού χώρου και έχει αναλάβει την επίβλεψη 
του καινούργιου καταστήματος και του Γιώργου, ο 
οποίος έχει αναλάβει τον τομέα παραγγελιών και 
πωλήσεων. 
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του Γιώργου Καραπιδάκη

> Κύριε Γενικέ, επιστρέφετε στο 
Νησί μετά από πέντε χρόνια «απου-
σίας», και μερικούς μήνες μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων σας, έχετε 
σίγουρα αποκτήσει μια σφαιρική εικό-
να για την κατάσταση που παραλαμβά-
νετε. Τι έχει αλλάξει, και πώς είναι η 
κατάσταση σήμερα; Μετά από τα Ολυ-
μπιακά Έργα και την παρέλευση ενός 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης πόσο 
έχει βελτιωθεί η Κρήτη;

 Από την πρώτη στιγμή που μου έγινε η τιμή 
από τον Πρωθυπουργό της χώρας και το υπουρ-
γικό Συμβούλιο να υπηρετήσω ξανά την Περιφέ-
ρεια Κρήτης - μια θέση νευραλγική που αφορά 
στην ανάπτυξη της Κρήτης -  ήμουν αισιόδοξος  
γιατί γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία  της Με-
γαλονήσου. Στρατηγικός στόχος, η ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει θετικά βήματα όμως τα προβλήματα δυστυ-
χώς παραμένουν πολλά και σημαντικά.
 Η κυβέρνηση, δημιουργεί ανώνυμη εται-
ρεία, με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗ Α.Ε», 
η οποία θα αναλάβει την προετοιμασία, υλοποίη-
ση και παρακολούθηση όλων των οδικών έργων 
του νησιού. Σύντομα θα αλλάξει η εικόνα ετοιμό-
τητας του νησιού, όσον αφορά στη δημοπράτηση 
των έργων.  
 Σε ό,τι αφορά στο Βόρειο Οδικό Άξονα 
Κρήτης (ΒΟΑΚ) μέσω της εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» υπάρχει πλήρης ωρίμανση και 
προώθηση για κατασκευή τμημάτων συνολικού 
μήκους 108χλμ. με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
έργων 730 εκατ.€. Ολοκλήρωση έως το 2012 
των μελετών για μετατροπή σε τετράιχνο αυτο-
κινητόδρομο των υπολειπόμενων τμημάτων του 
άξονα με προϋπολογισμό  μελετών 20 εκατ. € 
Συνολικό μήκος άξονα: 150 χλμ.  Τα 115 χλμ. θα 
έχουν ολοκληρωμένες μελέτες για μετατροπή 
τους σε τετράιχνο αυτοκινητόδρομο.
 Οι προγραμματιζόμενες για το Νότιο Οδικό 
Άξονα (ΝΟΑΚ) παρεμβάσεις κατά την περίοδο 
2010-2015  περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση 
των μελετών για το σύνολο του άξονα ,την κα-
τασκευή 2 έργων  (Παρακάμψεις Μοιρών και Βι-
άννου) με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 50 εκατ. 
ευρώ.
 Ο ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ αποτελούν βασική ανα-
πτυξιακή υποδομή απαραίτητη για την οικιστική 
και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και έχουν 
ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 
της χώρας.
 Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι 
Πεδιάδος, θα  είναι το μεγαλύτερο έργο υποδο-
μής στην Κρήτη. Είναι άμεσης προτεραιότητας 
και σχεδιάζεται από το υπουργείο Μεταφορών 
Υποδομών και Δικτύων.
 Ένα θέμα επίσης που πραγματικά πρέπει 
άμεσα να επιλυθεί είναι αυτό των απορριμμάτων.

Αθανάσιος
Καρούντζος
Γενικός Γραμματέας  Περιφέρειας 
Κρήτης
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> Σύμφωνα με τις στατιστικές, η Κρή-
τη αναδείχθηκε πρώτη σε απορροφητι-
κότητα των κοινοτικών πόρων συνοχής, 
αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις τόσο 
στον Αναπτυξιακό Νόμο όσο και στο Γ’ 
ΚΠΣ ήταν πολύ ψηλά σε σχέση με τις 
υπόλοιπες περιφέρειες. Αυτό σημαίνει 
πως η Κρήτη διαχειρίζεται  με ορθό τρό-
πο το ποσοστό των πόρων που της έχει 
διατεθεί. Το πρώτο ερώτημα που προκύ-
πτει από τη διαπίστωση αυτή είναι εάν οι 
πόροι αυτοί είναι όντως αυτοί που της 
αναλογούν και το δεύτερο με ποιό τρό-
πο σκοπεύετε να κεφαλαιοποιήσετε την 
επίδοση αυτή;    

 Από τον Νοέμβριο, γίνεται μεγάλη προσπά-
θεια να ξεμπλοκάρουν επενδύσεις. Συνεργαζό-
μαστε ήδη  με τα αρμόδια υπουργεία για ένα νέο 
ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να προωθήσουμε  το όραμά μας 
για παραγωγική ανασυγκρότηση, για πιο ανταγω-
νιστικό αγροτικό τομέα, για υποδομές στην Κρήτη, 
για ποιοτικό τουρισμό, ποιοτικές υπηρεσίες. Ταυτό-
χρονα, βάζουμε τις βάσεις έτσι ώστε η αγορά να 
λειτουργήσει με κανόνες. Όσον αφορά τα αναπτυ-
ξιακά έργα, προχωράμε στην απλούστευση των δι-
αδικασιών του ΕΣΠΑ έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
ξεμπλοκάρουμε το σύστημα για να υλοποιηθούν 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα έργα τα οποία 
έχουν ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα. 
 Στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα 
για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την Υγεία, κάτι 
το οποίο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ δεν υπήρχε, με 
ανακατανομή πόρων και διαμόρφωσή του σε συ-
νεργασία με τα αρμόδια υπουργεία. Τον Μάρτιο του 
2010 από το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας διατέθηκε μέρος των πιστώ-
σεων για την καταβολή της εγκεκριμένης επιχορή-
γησης επενδύσεων βάσει του Νόμου 3299-3522.
 Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επενδυ-
τές στο σύνολό τους, η Περιφέρεια Κρήτης προέβη 
στην κατανομή του 50% των υποχρεώσεων που 
αφορούν επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί βάσει 
του Νόμου 3299-3522  όπως αυτός τροποποιήθη-
κε και ισχύει σήμερα για την κάλυψη τμήματος της 
ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου 
έως 22-02-2010.

> Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως 
την παρούσα χρονική στιγμή το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι 
η ρευστότητα. Αν και ο τρίτος βαθμός 
Αυτοδιοίκησης δεν είναι άμεσα εμπλε-
κόμενος στην λειτουργία της αγοράς 
πώς βλέπετε το ρόλο της Περιφέρειας 
σ΄ αυτό το σημαντικό θέμα και πώς σκο-
πεύετε να παρέμβετε για να αμβλύνετε 
το πρόβλημα;  

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται με 
επιπλέον 20 εκατ. ευρώ, τα οποία εξασφαλίζονται 
με ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ που διατίθε-
νται στην Κρήτη. Σήμερα η πρόβλεψη για την ενί-
σχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα 
κονδύλι της τάξης των 50 εκ. ευρώ το οποίο πλέον 
ενισχύεται και ανεβάζει συνολικά το διατιθέμενο 
ποσό στα 70 εκ. Ευρώ.
 Με στόχο το αναπτυξιακό μέλλον της Κρή-
της στην επιχειρηματικότητα και τις βιολογικές 
καλλιέργειες, η Περιφέρεια Κρήτης αναθεώρησε 

το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενισχύοντας μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και  δράσεις που αφορούν στην «Πρά-
σινη Ανάπτυξη», εξασφαλίζοντας επιπλέον 24,5 
εκατ. ευρώ μέσα από ανακατανομή των κοινοτικών 
κονδυλίων που διατίθενται στο νησί ως το 2013. 
Δηλαδή θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που έχουν 
να κάνουν με την ανάπτυξη φιλικών προς το περι-
βάλλον μεθόδων για την παραγωγή ενέργειας    ή 
τις βιολογικές καλλιέργειες.

> Σε άμεση συνέχεια με την προη-
γούμενη ερώτηση, ένα μέτρο το οποίο 
αναμένεται να δώσει «ανάσα» στην αγο-
ρά είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ (Α’ δράση ΥΠΟΙΟ). 
Ποιά είναι η πληροφόρηση που έχετε 
για την εξέλιξη αυτού, του προγράμμα-
τος μέχρι στιγμής και πώς σκοπεύετε να 
συμβάλλετε στην άμεση υλοποίησή του, 
τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο; Επίσης, 
έχουν ήδη αρχίσει οι φήμες για τον δεύ-
τερο κύκλο του ιδίου προγράμματος. Θα 
υπάρξουν αλλαγές στη διαδικασία υλο-
ποίησης και πότε αναμένεται;

 Με ταχείς ρυθμούς προωθούνται οι δράσεις 
του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
και την αναθέρμανση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
 Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη για την ενί-
σχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - 
Τουρισμού - Εμπορίου και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2010, ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία αξιολόγησης από τη Δευτεροβάθμια 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται σήμερα τα 
Προγράμματα για την Ενίσχυση Επιχειρήσεων του 
Τριτογενούς Τομέα - Εμπόριο, Υπηρεσίες και για την 
Ενίσχυση Ελευθέρων Επαγγελματιών, Σε στάδιο 
υλοποίησης βρίσκεται και το πρόγραμμα e-Security 
(Ψηφιακή Σύγκλιση), 
 Στο στάδιο της συμβασιοποίησης βρίσκεται το 
Πρόγραμμα Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας.
 Σε στάδιο υποβολής προτάσεων βρίσκονται 
ήδη τα νέα προγράμματα Πράσινη Επιχείρηση και 
Πράσινες Υποδομές, Μέχρι τις 15/9/2010 θα υπο-
βάλλονται επενδυτικές προτάσεις για το νέο πρό-
γραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Μέχρι τις 
24/8/2010 θα υποβάλλονται προτάσεις για το πρό-
γραμμα Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές.
 Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2010 υπο-
βάλλονται προτάσεις για τα δύο προγράμματα 
Πράσινος και Εναλλακτικός Τουρισμός, απ’ όπου θα 
ενισχυθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Τον Αύγου-
στο προκηρύσσονται οι δράσεις του προγράμματος 
Ενίσχυση Εξωστρέφειας.
 Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη 

χρηματοδότηση και την εξασφάλιση της περαιτέρω 
ανάπτυξής τους, είναι ήδη ανοικτά δύο προγράμ-
ματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων για παροχή κρατικών εγγυ-
ήσεων, προκειμένου να χορηγηθούν δάνεια για την 
εξόφληση υποχρεώσεων στις εφορίες, τα ασφαλι-
στικά ταμεία και τους προμηθευτές.

> Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 
η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στις Πε-
ριφέρειες, δεν έχει την επιθυμητή απορ-
ροφητικότητα αν και είναι πολύ μεγα-
λύτερη από τα τομεακά, κάτι στο οποίο 
έχουν συντελέσει ίσως και τα λεγόμενα 
έργα «γέφυρες», πού ωρίμαζαν ήδη από 
το ΚΠΣ. Βάσει στοιχείων που δημοσιεύ-
τηκαν στον τύπο την 2/2/2010, οι επιδό-
σεις του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
είναι περίπου στο 5% με συμβασιοποι-
ημένο το 13,93%.  Ποιές πρωτοβουλίες 
σκοπεύετε να αναλάβετε προς αυτήν την 
κατεύθυνση; 

 Παραλάβαμε το ΕΣΠΑ περίπου με μηδενική 
απορρόφηση στο 1%, σήμερα είμαστε στο 12%. 
Ανησυχούμε για την μελλοντική απορρόφηση, γιατί 
έχει σχέση με μια σειρά από διαδικασίες που όλοι 
οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Ως Περιφέρεια 
Κρήτης έχουμε προγραμματίσει τον απαιτούμενο 
σχεδιασμό για την εκτέλεση έργων υποδομής στην 
Κρήτη και σύντομα θα  δρομολογηθούν τα έργα 
υποδομών στο νησί. Μέσα από ένα ειδικό πρόγραμ-
μα θα χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα έργα που έχει 
ανάγκη η Κρήτη και αυτός είναι ο στόχος μας. Τα 
έργα θα συμπεριληφθούν τόσο στο Περιφερειακό 
Πρόγραμμα, όσο και στα Τομεακά Προγράμματα 
των υπουργείων.   Στόχος για την Περιφέρεια Κρή-
της είναι: η ένταξη νέων έργων εντός του επόμενου 
τριμήνου ύψους 70.000.000 ευρώ προκειμένου να 
εξασφαλιστεί και η επίτευξη του στόχου ΠΣΑ για το 
έτος 2011. – Ενδυνάμωση της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της υλοποί-
ησης σημαντικών έργων υποδομής.- Ενδυνάμωση 
της τοπικής οικονομίας, δεδομένης της οικονομικής 
κατάστασης της χώρας- Αξιοποίηση της πρωτοβου-
λίας JESSICA με στόχο στη βιώσιμη αστική ανάπτυ-
ξη. Στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η  οι-
κονομία, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε 
αναξιοποίητους τους πόρους που μας αναλογούν 
και προορίζονται για την οικονομική ανάπτυξη της 
Κρήτης. Παρουσιάσαμε  πρόσφατα  στην  Περιφέ-
ρεια Κρήτης το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συνολικού προ-
ϋπολογισμού 120 εκ. ευρώ το οποίο προωθεί και 
ενισχύει δράσεις και παρεμβάσεις σε μια συγκεκρι-
μένη γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα.
 Aυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 240 εκ ευρώ 
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ενταγμένα και το επόμενο τρίμηνο θα ενταχθούν 
τουλάχιστον 170 εκ. ευρώ. Θα είμαστε σε εγρήγορ-
ση με προκηρύξεις και με μελλοντικές εντάξεις έρ-
γων να προσπαθήσουμε έτσι ώστε μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου το 75%-80% του Προγράμματος να 
είναι ενταγμένο.
 Θα δώσουμε τη μάχη ώστε μέχρι αρχές Σε-
πτέμβρη να κλείσουμε τα 120 εκ. συν τα 60 εκ. δηλ 
σύνολο  180 εκ. ευρώ με αποφάσεις ένταξης επί-
σημες μέσα στο ΕΣΠΑ. Εάν αυτά τα προσθέσουμε 
στα 240 εκ. ευρώ φθάνουμε κατά 75% με 80% ,
μια πληρότητα όσον αφορά διαδικασίες ένταξης 
έργων. Ήδη  συνεδρίασε στο Ζαρό  η 1η Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος η οποία ενέ-
κρινε 178 έργα ( σύμφωνα με τις προτάσεις που 
είχαν καταθέσει οι ΟΤΑ της Κρήτης) με συνολικό 
προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.
 Το ΕΣΠΑ αλλάζει, για να τρέξει με απλοποι-
ημένες διαδικασίες, με έμφαση στις «πράσινες» 
δράσεις και με στροφή στην αποκέντρωση και την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή άλλωστε είναι η ξε-
κάθαρη δέσμευση, η ξεκάθαρη πολιτική απόφαση 
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Ενισχύ-
ονται οι μηχανισμοί περιφερειακής και τοπικής 
διαβούλευσης και συμμετοχής, με ενεργοποίηση 
των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε οι επιλογές να 
διαμορφώνονται και να αποφασίζονται από τους 
ίδιους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τους φο-
ρείς συλλογικής εκπροσώπησής τους.

>  Ένας πυλώνας τόσο της τοπικής 
όσο και της εθνικής οικονομίας είναι ο 
Αναπτυξιακός Νόμος, που αυτή τη στιγ-
μή ανασχεδιάζεται. Πέραν όμως από τον 
σχεδιασμό νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
ένα ακόμα πρόβλημα που παρατηρείται 
τους τελευταίους μήνες είναι μια δυ-
στοκία στην υλοποίηση και ολοκλήρω-
ση των υφιστάμενων φακέλων (στους 

ελέγχους που πραγματοποιεί η ΔΙΣΑ πχ 
δυσκολία δημιουργίας κλιμακίων ελέγ-
χου, καθυστέρηση αποπληρωμών κλπ). 
Ποιές είναι οι αιτίες και τί πραγματικά 
συμβαίνει; 

 Βάσει του  νέου Αναπτυξιακού Νόμου, για 
κάθε επιχειρηματική πρόταση θα αθροίζονται μό-
ρια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που θα αφο-
ρούν κυρίως τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, 
της Ποιότητας και της Εξωστρέφειας, την προώθη-
ση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, καθώς και 
την Αναδιάρθρωση, την Απασχόληση και την Ισόρ-
ροπη Ανάπτυξη.
 Οι αδυναμίες  του προηγούμενου Αναπτυξι-
ακού Νόμου (ν. 3299/04), εντοπίζονται στην έλ-
λειψη αναπτυξιακής στόχευσης και στρατηγικής, 
την απουσία κινήτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας και τη μη συμβολή του στον τεχνολογικό 
και γνωστικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού 
τομέα.
 Στην Περιφέρεια Κρήτης η Γνωμοδοτική 
Επιτροπή έχει διευρυνθεί πάρα πολύ, σχεδόν κατά 
50%. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν περισσότεροι 
φορείς και αντιπροσωπεύσεις σ΄αυτήν. 741 επεν-
δυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί στον καινούργιο 
επενδυτικό Νόμο 3522/07  μέχρι 29/01/2010. 
Έχουν εγκριθεί τα 512 και  εκκρεμούν προς αξιο-
λόγηση άλλα 229 επενδυτικά σχέδια. Τους τελευ-
ταίους 2 μήνες έχουν ορισθεί εισηγητές για 125 
επενδυτικά σχέδια προκειμένου να τα ελέγξουν 
και να γίνει αποπληρωμή.
 Έχουν διασφαλισθεί στο ταμείο της Περιφέ-
ρειας Κρήτης 29. 400.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα 
έχουν έρθει σταδιακά: 12-02-2010,  15.500.000 
ευρώ, 14-04-2010, 8.900.000 ευρώ, 29-04-2010 
5.000.000 ευρώ.
Έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 11.788.000 
ευρώ, και στο ταμείο της Περιφέρειας υπάρχουν 
17.612.000 ευρώ  προκειμένου να αποπληρω-
θούν όλες οι επενδύσεις. Επομένως δεν υπάρχει 
πρόβλημα χρηματοδότησης. Η λίστα θα βγαίνει 
συνεχώς το επόμενο χρονικό διάστημα με  δημόσια 
ανάρτηση στο διαδίκτυο.

> Ήδη έχει δημοσιευθεί και τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση μια αδρομερής 
περιγραφή του  Νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου, ο οποίος από ό,τι έχει δηλώσει 
το Υπουργείο θα τεθεί σε εφαρμογή το 
2011 και μετά. Ποιά είναι η άποψή σας 
και η πληροφόρησή σας για την εφαρ-
μογή του στην Περιφέρειά μας, και πώς 
κρίνετε τις καινοτομίες που εισάγονται;

 Στρατηγικός στόχος του Νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου είναι η διαμόρφωση νέου επιχειρηματικού 
και παραγωγικού προτύπου, ώστε να καταστεί η 
χώρα μας και πάλι ανταγωνιστική να ενισχυθεί η 
απασχόληση και να οδηγήσει σε μία δυναμική και 
βιώσιμη οικονομία, με βασικό γνώμονα την πράσι-
νη ανάπτυξη. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύ-
σεις που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας, μέσω του παραγωγικού, γνωστικού 
και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας, 
της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας, 
της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών, καθώς 
και στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικό-
τητας και την ενίσχυση της απασχόλησης.
 Είναι η ώρα να τονώσουμε την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Ο τό-
πος χρειάζεται πραγματικά μεγάλες και τολμηρές 
τομές. Η Κυβέρνηση υλοποιεί χωρίς καθυστερήσεις 
πολιτικές και δράσεις, ώστε η χώρα όχι μόνο να 
επανέλθει σε τροχιά δημοσιονομικής σταθερότη-
τας, αλλά κυρίως να μπορέσει να πετύχει βιώσι-
μους ρυθμούς ανάπτυξης.

> Και μια τελευταία ερώτηση. Το Επι-
μελητήριο ιστορικά αποτελεί συμβου-
λευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της 
Πολιτείας αλλά και πόλο επιχειρημα-
τικότητας σε κάθε Νομό. Πώς κατά τη 
γνώμη σας εντάσσεται ο ρόλος του στην 
ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας 
για την επιχειρηματικότητα και την ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας; 

 Έχουμε στενή συνεργασία με το Επιμελητή-
ριο Ηρακλείου προκειμένου να συζητούμε τα προ-
βλήματα της αγοράς και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για να υπάρξει αναθέρμανση της αγο-
ράς το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε δι-
αρκή διαβούλευση και επικοινωνία σε κάθε είδους 
προβλήματα που ανακύπτουν. Πιστεύω ότι με την 
συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς θα δώ-
σουμε μια προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ, διότι πίσω από 
το ΕΣΠΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων, από τις ιδιωτικές επενδύσεις, κινείται ένας ολό-
κληρος κόσμος, μια σειρά επαγγελμάτων, τα οποία 
είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναθερμανθούν και 
να προχωρήσει με κανόνες σοβαρούς ξανά η αγορά 
σε πλαίσια δημιουργικά. Βέβαια κάθε κρίση μπορεί 
να αποβάλει τα αρνητικά και να βρούμε πιο θετικά 
πράγματα για να προχωρήσουμε. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
18 χρόνια 
έγκυρης και αδιάλειπτης
ενημέρωσης

 Εγχείρημα τολμηρό για τις αρχές της προηγού-
μενης δεκαετίας, ένα Επιμελητήριο  της Περιφέρειας ν’ 
αποπειράται την έκδοση περιοδικού ώστε να ενημερώνει 
τα μέλη του για όλες τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις 
σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 
 Πρωτοβουλία αναγκαία, ωστόσο, σε μια εποχή περι-
ορισμένης χρήσης του διαδικτύου και διακίνησης πληρο-
φοριών, για έναν φορέα που θέλει να σταθεί αρωγός σε 
κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομικής 
δραστηριότητας.
 Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το 1992 και στο πέ-

ρασμα του χρόνου, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το εγχεί-
ρημα πέτυχε και η πρωτοβουλία βρήκε ανταπόκριση. 
 Από τότε αύξησε σταδιακά τις σελίδες του, εμπλού-
τισε το περιεχόμενό του, αλλά διατήρησε την ποιότητά 
του, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού 
κόσμου. 
 Φέτος τα ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συμπληρώνουν 
18 χρόνια ζωής. Ενηλικιώνονται οδεύοντας για το 62ο 

τεύχος και δεσμεύονται να συνεχίσουν με συνέπεια  να  
υπηρετούν τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των μελών 
του.

Επιμέλεια:
Γεωργία Παπαδάκη

Φωτεινή Ελευθερίου

Θυμηθείτε μαζί μας…
τα πρώτα ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•	 Το πρώτο τεύχος της τριμηνιαίας έκδοσης του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου  κυκλοφόρησε στις 30 
Σεπτεμβρίου 1992.

•	 Στον πρόλογο του πρώτου τεύχους, ο τότε 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Ιωάννης 
Λεμπιδάκης, αναφερόταν στις συνθήκες της «Ευ-
ρωπαϊκής Ενοποίησης», και στην ανάγκη ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών που θα βελτίωναν το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον και θα ενίσχυαν την τοπική 
ανάπτυξη. 

•	 Στη θεματολογία του πρώτου τεύχους περι-
λαμβάνεται η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πληροφοριών, η συνεργασία των τεσσάρων Επιμε-
λητηρίων του Νομού, η δραστηριότητα του Εμπορι-
κού Συλλόγου Ηρακλείου, η 3η Γεωργική Έκθεση 
της Μεσαράς κ.ά.. Βρίσκουμε επίσης θέματα επικαι-
ρότητας και συνεργασιών, πολιτιστικά θέματα, κα-
θώς και τη μόνιμη στήλη Προσφορές και Ζητήσεις 
για διεθνείς συνεργασίες.

•	Όλα τα  τεύχη διανέμονταν εξαρχής  ΔΩΡΕΑΝ 
στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μέσω 
Ταχυδρομείου.

•	Μέχρι  και το Σεπτέμβριο του 2003 (τεύχος 37) 
πωλούνταν και στα περίπτερα για τα ΜΗ μέλη του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

•	 Το πρώτο τεύχος είχε τιμή πώλησης στα περί-
πτερα 200 δρχ. ενώ από το δεύτερο τεύχος η τιμή 
ανήλθε στις 300 δρχ .

•	 Σε κάθε τεύχος του περιοδικού υπήρχε και εξα-
κολουθεί να υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε ευρω-
παϊκά θέματα  που αποδεικνύουν τον προσανατο-
λισμό του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

•	 Σε κάθε τεύχος φιλοξενούνται άρθρα και από-
ψεις διακεκριμένων επιστημόνων και εκπροσώ-
πων της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. 

Τώρα, μπορείτε να φυλλομετρήσετε τα ΒΗ-
ΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου πλη-
κτρολογώντας:
www.ebeh.gr/web/guest/magazine
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Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως σύμβουλος της 
πολιτείας και φορέας ανάπτυξης και ουσιαστικής 
παρέμβασης σε θέματα στήριξης των επιχειρήσεων 
αλλά και ανταποκρινόμενο στην αναγκαιότητα της 
εκπαίδευσης ειδικευμένων τεχνιτών, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία και ίδρυσε το έτος 1950 τις Τεχνικές 
Σχολές σύμφωνα με την απόφαση 28531/24-2-
1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Φ.Ε.Κ. 
45/11-3-1950. 
Ο πρώτος θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 16 Ιουλίου 
1950 χοροστατούντος του τότε Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κρήτης κου Ευγενίου και παρουσία εκ-
προσώπων των Αρχών και κατοίκων της πόλης του 
Ηρακλείου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάλυπταν 
12.000 τ.μ. σε οικόπεδο 16.000 τ.μ.  
Οι Τεχνικές Σχολές λειτουργούσαν ως Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός ήταν η 
κατάρτιση ειδικευμένων τεχνιτών για τις ανάγκες 
των σημαντικότερων κλάδων της βιομηχανίας, της 
βιοτεχνίας, των διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών του 
κράτους και γενικότερα για την πολιτιστική και οι-
κονομική πρόοδο της πόλης του Ηρακλείου αλλά 
και της Κρήτης, στο σύνολό της.
Η Διοικητική Επιτροπή της Σχολής αποτελούνταν 
από εννέα (9) μέλη, αντιπρόσωποι Δημοσίων Υπη-
ρεσιών και Οργανισμών της πόλης του Ηρακλείου, 
εκ των οποίων τα τέσσερα (4) μέλη αποτελούνταν 

από το τότε Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο και τον Πρόεδρο αυτού.
Η πρώτη Διοικητική Επιτροπή συνήλθε από τον τότε 
Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου κ. Ανδρέα Καστελλάκη. Διευθυντής των 
Τεχνικών Σχολών υπήρξε ο κ. Ελευθέριος Νιταδώ-
ρος. 
Με άδεια του τότε Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, 
Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, 
Τμήμα Μέσων Ιδιωτικών Σχολών, λειτούργησαν οι 
παρακάτω ειδικότητες:  

• Έτος 1951: 
Ημερήσια Κατωτέρας Τεχνικής Βαθμίδος, τμημάτων 
Οικοδόμων,  Ηλεκτροτεχνιτών και  Σιδηρουργών.

• Έτος 1955: 
Μέση Τεχνικής Βαθμίδος Τμημάτων Εργοδηγών 
Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων.

• Έτος 1956: 
Μέση Τεχνικής Βαθμίδος Τμημάτων Εργοδηγών, 
Οικοδόμων και Δημοσίων Έργων.

• Έτος 1956: 
Νυχτερινή Κατωτέρας Τεχνικής Βαθμίδος, Τμημά-
των ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, Μηχανοτεχνιτών, 
Οικοδόμων, Ξυλουργών και Ραδιοτεχνιτών.

• Έτος 1959: 
Μέση Τεχνικής Βαθμίδος Τμημάτων Εργοδηγών και 
Τεχνικών Βοηθών Ηλεκτρολόγων.

• Έτος 1959/1960: 
Ημερήσια Μέσης Βαθμίδος Σχεδιαστών ειδικότητας  
Αρχιτεκτόνων -  Πολιτικών Μηχανικών και Δομικών  
Έργων.

• Έτος 1961: 
Τεχνικής Βαθμίδος Τμημάτων Εργοδηγών και 
Τεχνικών Βοηθών Σχεδιαστών.

• Έτος 1964: 
Ημερήσιας Τεχνικής Βαθμίδος Τμημάτων 
Ραδιοτεχνιτών και Ραδιοηλεκτρολόγων.

• Έτος 1965: 
Ανωτέρας Βαθμίδος Ηλεκτρονικών τριετούς 
μεταγυμνασιακής φοιτήσεως.

• Έτος 1967: 
Τεχνικής Βαθμίδος Τμήματος Εργοδηγών 
Γεωμετρών Τοπογράφων και Μηχανολόγων.

• Έτος 1967: 
Ημερήσιας Επαγγελματικής Βαθμίδος Τμήματος 
Διακοσμητών Τεχνών.

• Έτος 1968: 
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

• Έτος 1970: 
Ιδιωτικής Τεχνικής Εσπερινής Βαθμίδος Τμήματος
Μηχανοτεχνιτών.

• Έτος 1970: 
Ημερήσιας Τεχνικής Βαθμίδος Τμήματος 
Εργοδηγών Ηλεκτρονικών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

60 χρόνια
εκπαίδευση

Επιμέλεια:
Ευαγγελία Αλπάτη

Στέλεχος Επιμελητηρίου
Ηρακλείου
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Υπήρχαν 4 εργαστήρια: 
Ηλεκτροτεχνείο, Μηχανουργείο, Ξυλουργείο 
και Ηλεκτρονικό, πλήρως εξοπλισμένα.
Οι Τεχνικές Σχολές λειτούργησαν με 70 μόνιμους 
και ωρομίσθιους Καθηγητές και 700 μαθητές. Κατά 
το έτος 1967 οι σπουδαστές ανήλθαν στους 1.150. 
Από το έτος 1968 άρχισε η μείωση των σπουδα-
στών εξαιτίας της ίδρυσης των δημόσιων τεχνικών 
σχολών στο Ηράκλειο και στη Νεάπολη Λασιθίου.
Οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών του Εμπορο-
βιομηχανικού Επιμελητηρίου μετά από εξετάσεις 
έπαιρναν πτυχίο ισότιμο με τις Δημόσιες Τεχνικές 
Σχολές. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι των ειδικοτήτων 
Σχεδιαστών, Εργοδηγών, Ηλεκτρονικών  καταλάμ-
βαναν θέσεις σε διάφορους Κρατικούς Οργανι-
σμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Επίσης οι πτυχιού-
χοι Εργοδηγοί είχαν την δυνατότητα να εισαχθούν 
σε σχολές Υπομηχανικών στα τότε Κ.Α.Τ.Ε.Ε (σήμε-
ρα ΑΤΕΙ) κατόπιν εξετάσεων ή ακόμα να φοιτήσουν 
στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΣΕΛΕΤΕ) 
ώστε να λάβουν πτυχίο Καθηγητού Τεχνικών Σχο-
λών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 1967 συγκρο-
τήθηκε η Φιλαρμονική των Τεχνικών Σχολών από 
τους ήδη φοιτήσαντες μαθητές της Σχολής η οποία 
έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από τον κόσμο της 
πόλης του Ηρακλείου.
Με την ψήφιση του νόμου 576/77 καταργήθηκαν 
οι Κατώτερες και Μέσες Σχολές Εργοδηγών, και 
έτσι οι Τεχνικές Σχολές σταμάτησαν σταδιακά τη 
λειτουργία των τμημάτων αυτών. Στη συνέχεια, με 
τον νόμο  1268/82 καταργήθηκε και η Ανωτέρα 
Σχολή Ηλεκτρονικών.
Κατά το έτος 1978 οι Τεχνικές Σχολές παρα-
χώρησαν μέρος αιθουσών  στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης προκειμένου να λειτουργήσει στην 
πόλη του Ηρακλείου η Φυσικομαθηματική 
Σχολή. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι από το 1978 
έως το 1985 είχαν παραχωρηθεί εντελώς δωρεάν, 
κάτι που αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
έναντι του κοινωνικού συνόλου του νησιού.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι Τεχνικές 
Σχολές γνώρισαν μεγάλη αίγλη, λειτουργώντας ως 
Μέσες και Ανώτερες Σχολές και είχαν εκπαιδεύσει 
χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στην οικονομική και επιχει-
ρηματική ζωή του Ηρακλείου. Από το 1950 μέχρι το 
1985 οπότε και σταμάτησε το άμεσο εκπαιδευτικό 
τους έργο, παρείχαν κατάρτιση σε 14.800 περίπου 
επαγγελματίες.

Από το  έτος 1987 έως σήμερα οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου ενοικίασαν το σημαντικό τμήμα των  
στεγασμένων χώρων τους  στο Δημόσιο Σχολείο 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου.
Οι Τεχνικές Σχολές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου είχαν συγκαταλεγεί μεταξύ 
των μεγαλύτερων Τεχνικών Σχολών στην Ελλάδα.
Από το 1992 ξεκίνησε και πάλι η δραστηριοποίησή τους, με έμφαση στην άτυπη συνεχιζόμενη κατάρτιση 
με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 15.000 επιχειρήσεων-μελών (και των εργαζομένων τους) του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν σε μικρό σχετικά βαθμό επιδοτούμενα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα από το ΠΕΠ Κρήτης και το Ε.Κ.Τ.
Κατά το έτος 1995 δημιουργήθηκε από τις Τεχνικές Σχολές Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα 
με τις Αποφάσεις 115373/11-11-94 και 115372/11-11-94 του Υπουργού Εργασίας και ύστερα από έγκρι-
ση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 8/2/95 τόσο για τη δημιουργία του Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές 
Επιμελητηρίου όσο και για την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του Οργανισμού, με βάση τον οποίο 
λειτουργούν οι Τεχνικές Σχολές από το 1970, έτσι ώστε να πληρούν με ακρίβεια τις προϋποθέσεις για να 
πιστοποιηθούν ως Κ.Ε.Κ.  
Από το 2001 το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας και 
συνεχίζει  έως σήμερα την εκπαίδευση με εξειδίκευση στις θεματικές ενότητες: Περιβάλλοντος, Υγείας & 
Πρόνοιας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά & 
Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά και Τεχνικά & Μεταφορών.
Το κτιριακό συγκρότημα του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές με έδρα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 έχει ανακαινι-
σθεί και διαμορφωθεί πλήρως, αποτελούμενο από  δύο (2) αίθουσες πληροφορικής και μία (1) αίθουσα δι-
δασκαλίας συνολικού εμβαδού 210 τμ. διεξαγωγής των προγραμμάτων του ΚΕΚ, αίθουσας ΣΥΥ, αίθουσας 
Internet, αίθουσας διοίκησης, ενός κυλικείου για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων – εισηγητών, καθώς και 
ο υπαίθριος χώρος 120τμ., όπως επίσης και ο περιβάλλων χώρος συνολικού εμβαδού 214τμ.    
Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές, εξακολουθεί τη δυναμική του λειτουργία έχοντας προγραμματίσει για το έτος 
2010 ευρύ φάσμα επιδοτούμενων αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με πάγιο προσανα-
τολισμό στις ΜΜΕ. 
Συμμετέχει σε όλες τις Προκηρύξεις Προγραμμάτων Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,  
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με ωφελούμενους ανέργους, εργαζομένους, γυναίκες, επιχερηματίες, σωματεία κλπ. 
Είναι πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Οργανισμού Πιστοποίησης Δεξιοτήτων I-Skills, παρέχοντας τη 
μεθοδολογία, την διαδικασία εξέτασης, το αυτοματοποιημένο σύστημα εξετάσεων, για την απόκτηση Δι-
πλώματος Δεξιοτήτων στους Η/Υ. 
Το έτος 2006 ίδρυσε τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) με αριθ. Αδείας 2 του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, προκειμέ-
νου να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους οδηγούς που μεταφέρουν 
επικίνδυνα προϊόντα και κατόπιν εξετάσεων από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών να αποκτούν το δίπλωμα 
ADR. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το έτος 1992 έως σήμερα έχουν καταρτιστεί σε διάφορα προγράμμα-
τα 9.077 εκπαιδευόμενοι με σύνολο υλοποιημένων 358.250 ανθρωποωρών.  
To KEK Τεχνικές Σχολές με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ανταποκρίνεται θετικά στις προκλή-
σεις και οραματίζεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος.
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Νίκος Μηλιαράκης  
Οινοποιός,Πρόεδρος Δικτύου Οινοποιών Ν. Ηρακλείου 

Δικτύωση 
και αγροτικά προϊόντα
Η περίπτωση του Δ.Ο.Ν.Η.
Η έννοια της Δικτύωσης έχει αρχίσει εδώ και μια πενταετία να γίνεται πιο 
γνωστή στις προσπάθειες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ευρύτερα 
των παραγωγικών μονάδων της ενδοχώρας (οινοποιοί, αγροτουριστικά 
καταλύματα, αγγειοπλάστες,…). Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα 
ενημερωθείτε για το παράδειγμα του Δικτύου Οινοποιών Νομού Ηρακλείου 
(Δ.Ο.Ν.Η.) το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται την τελευταία διετία με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
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Η αποτελεσματικότητα 
της Δικτύωσης 
των οινοποιών βασίζεται, κατ’ αρχήν, στη συνειδητοποίηση των μελών 
της ομάδας για την ανάγκη λειτουργίας σε ομαδικό επίπεδο, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν τα νέα δεδομένα της αγοράς. Το γεγονός ότι 
η συνολική πρωτοβουλία πηγάζει από τη βάση της ομάδας κι όχι από 
την προτροπή ενός φορέα ο οποίος πρότεινε μια χρηματοδότηση προς 
αυτήν την κατεύθυνση, θεωρείται το καλύτερο εχέγγυο αποτελεσματι-
κότητας.
Ο οινοπαραγωγικός κλάδος του νησιού έχει γνωρίσει μια σημαντική 
εξέλιξη την τελευταία δεκαετία. Τόσο ο αριθμός των οινοπαραγωγών 
όσο και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων έχει αναπτυχθεί με 
αλματώδεις ρυθμούς, κάτι το οποίο σημαίνει αφ’ ενός κρίσιμη μάζα για 
ομαδικές πρωτοβουλίες, αφ’ ετέρου ύπαρξη «σοβαρού» και «ενδιαφέ-
ροντος» αντικειμένου προς προώθηση. 

Παράλληλα 

α. Η κύρια αγορά των εν λόγω παραγωγών, η τοπική τουριστική, 
έχει εξελιχθεί με αρνητικό πρόσημο. Το σύστημα all inclusive που υιο-
θετείται από μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχείων δημιουργεί μια αγορά 
που έχει ανάγκη από πολύ φτηνό και κατά συνέπεια χαμηλής ποιότητας 
προϊόν. Επιπρόσθετα αδυνατεί την «περιφερειακή» οικονομία των κα-
ταλυμάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, super markets,…), η οποία έχει χάσει 
τη δυναμική της. 

β. Η αγορά της Κρήτης δεν βρίσκεται προστατευμένη από την 
προσφορά ανταγωνιστικού προϊόντος, τόσο από την υπόλοιπη χώρα 
όσο και από το εξωτερικό, κάτι άκρως φυσιολογικό το οποίο όμως απαι-
τεί για το τοπικό προϊόν να ισχυροποιήσει τη θέση του. Κρασιά από την 
υπόλοιπη Ελλάδα είναι παρόντα στην αγορά της Κρήτης, καθώς επίσης 
και κρασιά πλέον από τη Χιλή, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Καλιφόρνια, 
κ.λ.π. Το Κρητικό κρασί πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το δεδομένο με 
μέθοδο και συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να διατηρήσει τα 
πλεονεκτήματά του και να τα επικοινωνήσει στον καταναλωτή.

Δύο άξονες έχουν επιλεχθεί από το Δ.Ο.Ν.Η. για την αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων. Πρώτον, η τουριστική ανάπτυξη μέσα από το κρα-
σί, η δημιουργία ενός οινοτουριστικού πακέτου μέσα από δημιουργία 
διαδρομών κρασιού, οδικής σήμανσης, εντύπων, προβολής μέσα από 
εκθέσεις, κινητοποίηση του πληθυσμού… Δεύτερον, η εμπορική προώ-
θηση του Κρητικού κρασιού ως κύριο brand name μέσα από ομαδική 
και συντονισμένη παρουσία των οινοποιών σε εκθέσεις, εκδηλώσεις 
(οινικές και γαστρονομικές), σεμινάρια, παρουσιάσεις,… 
Το παράδειγμα των οινοποιών θα μπορούσε να ακολουθηθεί κι από άλ-
λους (αγροτικούς) κλάδους. Σίγουρα το ελαιόλαδο μπορεί να είναι ένα 
παράδειγμα. Η εστίαση επίσης. 

Το βέβαιο είναι πως απέναντι στα σημερινά δε-
δομένα της αγοράς:
• Υπάρχει ανάγκη από επώνυμο προϊόν, χαρακτηρισμένο από τα ιδιαί-
τερα στοιχεία του τόπου προέλευσης και διεκδικώντας με στρατηγική 
και ποιότητα αυτήν την προστιθέμενη αξία. • Κανένα ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να είναι κοστολογικά ανταγω-
νιστικό. Μπορεί όμως να αντιμετωπίσει την αγορά με άλλα όπλα όπως 
αυτό της ποιότητας και του ισχυρού χαρακτήρα, μέσα από την έννοια 
της διαφοροποίησης. 
 

11ιούνιος 2010



04 απρίλιος 2010

Εισαγωγή τριών βασικών μεταρρυθμίσεων
1 Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει σειράς ποιοτικών  
  χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν:
	 •	κατά πόσο η συγκεκριμένη επένδυση καταλήγει στην παραγωγή προϊόντος ή στην παροχή υπηρεσί-
  ας που είναι ανταγωνιστική, ποιοτική και συνεισφέρει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της
  χώρας
	 •	κατά πόσο ενσωματώνει πράσινες δράσεις που συνιστούν και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της παγκό-
  σμιας οικονομίας και
	 •	κατά πόσο συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη
Τα κριτήρια αυτά είναι ενιαία ανεξαρτήτως αν αφορούν στο μεταποιητικό τομέα ή την παροχή υπηρεσιών

2 Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές οι οποίες ρητά απαγο-
  ρεύονται είτε από το νόμο, είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής 
  Νομοθεσίας. 
  Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται μία βασική αδυναμία του προηγούμενου νόμου ο οποίος 
  περιλάμβανε πλήθος ρυθμίσεων ως προς το είδος και το εύρος των δραστηριοτήτων που
  ενισχύονται.

3 Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και 
  θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις

Εξειδίκευση κριτηρίων βαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
Η διαδικασία μοριοδότησης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου παραμένει, αλλάζουν όμως τα κριτήρια 
βαθμολόγησης: 
	 •	Κριτήρια ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και εξωστρέφειας
	 •	Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας 
	 •	Κριτήρια αναδιάρθρωσης, απασχόλησης και ισόρροπης ανάπτυξης

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ΝΑΝ) εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική για 
την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού 
προτύπου. Στοχεύει σε μία δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την 
Πράσινη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό 
μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

  Γεώργιος Καραπιδάκης
 Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Msc

Υποδιευθυντής ΚΕΚ Τεχνικών Σχολών, 
Τεχνικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

email: karapidakis@katartisi.gr

Περιφερειακή διάσταση του 
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος επιμερίζει τη χώρα σε 
τέσσερις ζώνες και προβλέπει ανώτατη ενίσχυση 
40% για τη ζώνη Δ, 30% για τη ζώνη Γ, 20% για 
τη ζώνη Β και 15% για τη ζώνη Α που περικλείει τα 
μεγάλα αστικά κέντρα, ακολουθώντας την κατηγο-
ριοποίηση του 3299/2004. Θα υπάρχει πριμοδότη-
ση μέχρι 10% για μεσαίες και μέχρι 20% για μικρές 
επιχειρήσεις, όπως και στον Ν.3299/2004. [Δεν 
διευκρινίζεται σε ποια ζώνη είναι η Κρήτη (στον 
προηγούμενο νόμο ήταν στην Γ’ ζώνη πριν αυτός 
τροποποιηθεί και περιοχή Β’ μετά την τροποποίηση 
Ν.3522/06 – ποσοστό επιχορήγησης 25-30% ανά-
λογα με την κατηγορία επένδυσης)]. 

Βασικές μορφές ενίσχυσης
Παρέχονται τα εξής κίνητρα

   1 Επιχορήγηση κεφαλαίου

2 Επιχορήγησης χρεολυσίου μακροπρόθεσμου
 δανείου διάρκειας έως 10 έτη
       α. Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65%
  του κόστους της επένδυσης και το υπόλοιπο 
 καλύπτεται από εισφορά μετρητών για αύξηση  
 κεφαλαίου

3 Φορολογικές απαλλαγές
 α. Μη διανεμόμενα κέρδη
 β. Αυξημένες αποσβέσεις

4 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 μηχανολογικού εξοπλισμού έως 7 έτη

Όλα τα κίνητρα είναι επιλέξιμα για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων ή κύ-
κλος εργασιών άνω των  50 εκατ. ευρώ) και για 
τις επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ ισχύει 
μόνο το φορολογικό κίνητρο. 

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται τουλάχιστον στο 
25% του ύψους της επένδυσης. Μεγαλύτερα 
ποσοστά ίδιας συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη 
θετικά στα κριτήρια αξιολόγησης.
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Επιλογή επενδύσεων
Υπάρχουν δύο επίπεδα επιλογής επενδύσεων: το 
κεντρικό και το περιφερειακό, τα οποία λειτουρ-
γούν με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες κατευθύνσεις. 
Το περιφερειακό επίπεδο εξετάζει επενδυτικά σχέ-
δια ύψους έως 3 εκ. ευρώ, ενώ το κεντρικό επίπε-
δο, εξετάζει σχέδια ύψους πάνω από 3 εκ. ευρώ. 
(το προηγούμενο όριο σε περιφερειακό επίπεδο – 
ΔΙΣΑ, ήταν τα 2 εκ. €). 

Διαδικασίες / μηχανισμοί 
αξιολόγησης των προτάσεων 
& έλεγχος υλοποίησης
Τέλος, αλλαγές υπάρχουν στις Διαδικασί-
ες αξιολόγησης των προτάσεων & στους 
ελέγχους υλοποίησης:
•	 Προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων 
ανά 6μηνο με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων 
πόρων για επιχορηγήσεις 

•	 Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης & αυτόματη 
απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων φακέλων.

•	 Διαχωρισμός μητρώου πιστοποιημένων αξιο-
λογητών και μητρώου ελεγκτών.

•	 Τυχαία κατανομή φακέλων σε πιστοποιημένους 
αξιολογητές.

•	 Συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών προ-
τάσεων.

•	 Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτι-
κών προτάσεων σε 4 μήνες.

• Δυνατότητα άπαξ επανυποβολής πρότασης που 
έχει απορριφθεί.

• Κοστολόγηση βάσει τυποποιημένου μοναδιαί-
ου κόστους.

•	 Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του 
φακέλου μέσα από το διαδίκτυο και ανάρτηση των 
εγκεκριμένων επενδύσεων στο ίδιο σημείο.

•	 Έκδοση οδηγών για τις διαδικασίες αξιολόγη-
σης, ενστάσεων & ελέγχων.

•	 Ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

• Διαδικασία παρακολούθησης των επενδυτικών 
σχεδίων μετά την ολοκλήρωσή τους.

Βήματα αξιολόγησης και 
έγκρισης
•	 Ιεράρχηση προτάσεων
•	 Προώθηση επενδυτικών σχεδίων έως το 85% 
των πόρων
•	 Κατανομή υπολοίπων σε λιγότερο αναπτυγμέ-
νους νομούς
•	 Πριμοδότηση μέχρι 10% για μεσαίες και μέχρι 
20% για μικρές επιχειρήσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 31 Μαΐου 2010 
συστήθηκε ειδική πενταμελής επιτροπή προ-
κειμένου να εξετάσει το πλήρες κείμενο του 
νόμου, όταν αυτό εκδοθεί, και να προτείνει  τις 
θέσεις του φορέα μας. 

Σχολιασμός
Κρίνεται θετικό το γεγονός ένταξης όλων των κλάδων της οικονομίας μιας και πρέπει να πάψει το κλασ-
σικό μοντέλο που θεωρεί «παραγωγικές» και άξιες χρηματοδότησης ουσιαστικά μόνο τις επενδύσεις στη 
μεταποίηση και τον τουρισμό (και δευτερευόντως στη γεωργία). Επίσης, με το δεδομένο ότι το κείμενο της 
Διαβούλευσης δεν κάνει λεπτομερή αναφορά στη συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόμενων επενδύσεων, 
ίσως είναι σε λάθος κατεύθυνση και πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς και η βαθμολογική σύγκριση μεταξύ 
επενδυτικών προτάσεων που απευθύνονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και ειδικά σε διαφορετι-
κούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης ίσως είναι προτιμότερο να υποβάλλονται επενδυτικά 
σχέδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού που θα υπάρχει 
για το έτος αυτό. Δεν μπορεί η εκδήλωση της επενδυτικής πρωτοβουλίας να εγκλωβίζεται στα χρονικά 
πλαίσια και τη γραφειοκρατία, εφόσον στοχεύουμε σε μια δυναμική αναπτυξιακή επανεκκίνηση. 

Παραλειπόμενα
Από δηλώσεις της Υπουργού διαφαίνεται ένα αδρομερές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του Νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου, που δείχνει ότι ο τελευταίος, αν και θα ολοκληρωθεί ως νομοπαρασκευαστική διαδι-
κασία, θα τεθεί σε εφαρμογή το 2011 και μετά (εφημερίδα: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 13 Μαΐου 2010,  Συνέντευξη 
στον Τ/Σ Alter, 20 Μαΐου2010). 
Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2010, αλλά και την τριετία 2011 έως 2013, θα 
χρηματοδοτούνται επενδυτικά προγράμματα, που έχουν ενταχθεί και αξιολογηθεί θετικά από τον 
Νόμο 3299/04.

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχει αξιολογηθεί το σύνολο των 3.438 εκκρεμών επενδυτικών προ-
τάσεων, ενώ προβλέπονται επιδοτήσεις συνολικού ύψους 6,4 δισ. ευρώ για ενταγμένες επενδύσεις, 
που ολοκληρώθηκαν ή πρόκειται να ολοκληρωθούν με βάση τα κίνητρα του 3299/04 αλλά και του 
νέου αναπτυξιακού νόμου, για την τετραετία 2010-2013.
Ήδη έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του αναπτυξιακού νόμου, που συνεδρίασε 
την εβδομάδα 10-14 Μαΐου 2010, επενδυτικά σχέδια ύψους 70.631.765 ευρώ, και αφορούν σε επενδύσεις 
στη μεταποίηση, συνολικού ποσού 33.857.864 ευρώ, στον τουρισμό ύψους  29.608.231 ευρώ και στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προϋπολογισμού 7.165.670 ευρώ, ενώ τους τελευταίους πέντε μήνες έχουν 
διοχετευθεί στην αγορά περίπου 450 εκ. ευρώ για την αποπληρωμή οφειλών προς επιχειρήσεις που είχαν 
υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο και είχαν ολοκληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια. Μέχρι 
τέλος του 2010 θα αποπληρωθούν ακόμη 700 εκ. ευρώ.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Υπουργός σε άλλη δημόσια δήλωσή της, ανακοίνωσε τη δημι-
ουργία νέας νομοθετικής παρέμβασης για τη γρήγορη διαδικασία προώθησης επενδύσεων, το λεγόμενο 
«fast track» όπου στην ουσία τίθεται επικεφαλής ο πρωθυπουργός για προσέλκυση μεγάλων επενδύ-
σεων. Αυτό σημαίνει ότι η όλη προσπάθεια για την προσέλκυση αλλά και την επιτάχυνση των διαδικασιών 
αδειοδότησης και υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στη χώρα τίθεται πλέον υπό την αιγίδα του πρωθυ-
πουργού.
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Ένα βήμα πιο κοντά στη συνεργασία επιχειρηματιών 
από το Ηράκλειο και τη Σμύρνη επετεύχθη κατά την 
επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητήριου Ηρα-
κλείου στη Σμύρνη η οποία πραγματοποιήθηκε από 
28 έως 30 Απριλίου.
Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια προσέγγισης 
επιχειρήσεων των δύο περιοχών που καλλιεργούν 
τα Επιμελητήρια Ηρακλείου και Σμύρνης το τελευ-
ταίο διάστημα, μετά την επίσκεψη Τούρκων επιχει-
ρηματιών στο Ηράκλειο τον περασμένο Νοέμβριο. 
Στην αποστολή συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι 46 
επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου οι οποίοι 
πραγματοποίησαν περισσότερες από 500 κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις με Τούρκους επιχειρηματίες σε τομείς 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Τα προκαθορισμένα ραντεβού, παρουσία διερμη-
νέα, αφορούσαν συζητήσεις για  ενδεχόμενες ει-
σαγωγές, εξαγωγές και συνεργασίες κυρίως στους 
κλάδους:  μαρμάρου, δομικών υλικών, εκδόσεων, 
οικιακού εξοπλισμού, τροφίμων, ποτών, ειδών έν-

δυσης και υπόδησης, πλαστικών, μηχανολογικού 
και ηλεκτρολογικού υλικού.
Παράλληλα οι Πρόεδροι και τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου των δύο Επιμελητηρίων  πραγμα-
τοποίησαν  εποικοδομητική συνάντηση στη διάρ-
κεια της οποίας συζητήθηκαν διεξοδικά  επιμέρους 
θέματα για την περαιτέρω συνεργασία των δύο φο-
ρέων και την ανάπτυξη των εκατέρωθεν εμπορικών 
συναλλαγών. 
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πιθα-
νότητα συνεργασίας στον τουριστικό τομέα και 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των δύο περιοχών, ώστε να 
υπάρξουν κίνητρα για οικονομικές συνεργασίες.
Τα μέλη της αποστολής, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικήτα Δολαψάκη 
συνόδεψε η Νομάρχης Ηρακλείου κα. Ευαγγελία 
Σχοιναράκη – Ηλιάκη.

Ουσιαστική & εποικοδομητική 
επιχειρηματική αποστολή 
στη Σμύρνη
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Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου, μέλους του Enterprise Europe Network,  να ενισχύσει την εξωστρέφεια 
των τοπικών επιχειρήσεων.
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ελληνική αποστολή που επισκέφθηκε 
το Επιμελητήριο Σμύρνης και ελπίζουμε  ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν 
μακροπρόθεσμα θα είναι θετικά για τις επιχειρήσεις του Νομού μας», τόνισε ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου, κ. Νικήτας Δολαψάκης,  επισημαίνοντας ότι «στόχος του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι ν’ ανοίγει πόρτες συνεργασίας ειδικά σε τόσο δύ-
σκολους καιρούς για την ελληνική οικονομία».
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Δίκτυο Παρέμβασης 
Γυναικών Κρήτης

Είμαστε γυναίκες από φύση και από θέση εμπλεκόμενες 
στην επιχειρηματικότητα και μάλιστα έχουμε προχωρήσει 
ένα βήμα παραπάνω.
Μέσα από το χώρο των Επιμελητηρίων και το Δίκτυο 
Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης κάνουμε απόπειρα να 
βρούμε τη δική μας πολιτική έκφραση, να δώσουμε 
το δικό μας στίγμα, τη δική μας γυναικεία ματιά στην 
επιχειρηματικότητα.

Κάνουμε εισηγήσεις και προτάσεις σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τη γυναί-
κα επιχειρηματία, τη γυναίκα που με πολύ μεγαλύτερους δείκτες δυσκολίας σε 
σχέση με τους άντρες ομολόγους της, αναζητά να καταξιωθεί μέσα στο κοινω-
νικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Όμως, ακόμη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ισότητα των φύλλων στην πολιτική 
ζωή παραμένει ακόμα ως θέμα συζητήσεων.
Οι γυναίκες πρέπει να παίξουν έναν ισότιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτι-
κής ατζέντας και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ανεπαρκής συμμετοχή των 
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο, 
είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην αρχή της ισότητας των φύλλων. Παρά τις 
ρητορείες για τις ίσες ευκαιρίες, η γυναίκα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μειο-
νεκτική θέση. 

Να στρέψουμε τη ματιά μας στην εθνική πολιτική σκηνή;
Το θέαμα της βουλής με 300 βουλευτές και τις γυναίκες μέλη να αποτελούν 
μειοψηφία, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλεί, ταυτόχρονα όμως να μας δημιουρ-
γεί την υποχρέωση για περαιτέρω δραστηριοποίηση και μεγαλύτερη συμμετοχή 
των γυναικών στα δρώμενα.
Αυτή την εικόνα θα πρέπει να την αλλάξουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο 
βασικό στόχο μας, που θα είναι η πίεση για πρωτοποριακές δράσεις, για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και με σημείο αναφοράς, το παρόν και το 
μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Άμεσοι στόχοι
Ένας απλός στόχος μας, θα πρέπει να είναι η προώθηση των απόψεων και των 
συμφερόντων των γυναικών επιχειρηματιών και επαγγελματιών, που θα εμπε-
ριέχει, μεταξύ άλλων, τη γρηγορότερη ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικό-
τητας, και την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη 
και την αναγνώριση των δικαιωμάτων ίσων ευκαιριών.

Αναρωτιέμαι όμως, είναι δυνατόν να αποσυνδεθούν αυτοί οι ειδικοί στόχοι από 
αξίες που εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής;
Μήπως η οικονομική ανάπτυξη περνάει μέσα από την κοινωνική δικαιοσύνη 
για ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, στη δια βίου εκπαίδευση, και στην 
επαγγελματική κατάρτιση; Μήπως ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της ισότητας;
Θεωρώ πως αυτοί μου οι προβληματισμοί αθροισμένοι με τους δικούς σας θα 
δώσουν τη φόρμα, που θα οριστικοποιήσουν την τελική φυσιογνωμία και θα 
καθορίσουν τους στόχους του Δικτύου μας.

Δραστικές παρεμβάσεις
Η προσωπική μου άποψη είναι πως το γενικό πλαίσιο των στόχων μας θα πρέπει 
να περιστραφεί γύρω από τρεις παρεμβατικούς βασικούς άξονες:

• Προώθηση της γυναικείας απασχόλησης, ιδιαίτερα των ομάδων που 
 απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό• Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των γυναικών μέσω 
 ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης προκειμένου να διευκολυνθεί 
 η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας• Δημιουργία δομών απασχόλησης των παιδιών για την απελευθέρωση 
 χρόνου των εργαζομένων γυναικών.

Ειδική μέριμνα
Ως ειδικός στόχος  ορίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα αφορά σε μεγάλο 
βαθμό στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις σε επίπεδο φορολογίας, επενδυτικών κινήτρων, υποδομών, επιχειρηματι-
κής δικτύωσης και προβολής.
Ειδικότερα απαιτούνται τολμηρά βήματα προς τρεις κυρίως κατευθύνσεις:• Να απλοποιηθεί το πλαίσιο ίδρυσης λειτουργίας των επιχειρήσεων• Να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το φορολογικό πλαίσιο και • Να δημιουργηθεί ουσιαστικός μηχανισμός στήριξης και ενίσχυσης των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων σε ένα απλουστευμένο περιβάλλον που να ευνοεί 
την επιχειρηματικότητα, κυρίως τη γυναικεία και θα προωθεί κίνητρα για τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. 
Καταλήγω με τη βεβαιότητα πως θα κατορθώσουμε με τις ιδέες και τις προτά-
σεις μας να μορφοποιήσουμε το νέο ετούτο σχήμα και να βάλουμε ένα λιθαράκι 
για το μέλλον που θα περιλαμβάνει γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες αυτο-
νόητα θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δράση όπως και οι άντρες 
συνάδελφοί τους.

Παρασκευή (Σκεύω) Μπιζιώτη
Μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Πρόεδρος Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης
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“Πράσινη 
επιχειρηματικότητα 
μέσα από το Δίκτυο Enterprise Europe Network”

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετέχει στο έργο «Πράσινη επιχειρηματικότητα μέσα από 
το Δίκτυο Enterprise Europe Network (GREEN: Greening business through the Enterprise 
Europe Network)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία 2007-2013.

Εκτός από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, οι λοιποί συμμετέχοντες εταίροι είναι:

1. Επιμελητηριακός Φορέας Ιταλίας

2. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρουμανίας

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας

4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας

5. Εμπορικό Επιμελητήριο Φιλιππούπολης Βουλγαρίας

6. Οικονομικό Επιμελητήριο Μαυροβουνίου

7. Κέντρο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Κροατίας

8. Ερευνητικό Κέντρο Βιομηχανίας και Μάνατζμεντ ΠΓΔΜ

9. Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Σερβίας

10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τουρκίας

Περιγραφή έργου
Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε 3 τομείς ενδιαφέροντος με στόχο να βελτιώσει την κατάσταση όσον 
αφορά σε περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την λειτουργία τους. Οι τομείς αυτοί έχουν 
επιλεγεί με βάση την σημασία τους στην περιβαλλοντική επιβάρυνση σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και με 
βάση την εμπειρία του συντονιστή του έργου στην αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων, εμπειρία η οποία 
μπορεί να μεταλαμπαδευθεί στην Κρήτη.
Οι Τομείς Ενδιαφέροντος είναι:
Επεξεργασία τροφίμων
Δημιουργία κατασκευαστικού υλικού
Δημιουργία ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού υλικού

Δράσεις- Ενέργειες Επιμελητηρίου Ηρακλείου
To Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας  για τη 
«Συνεργασία με τις τοπικές αρχές στην αναγνώριση και  επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων».

Διάρκεια έργου: Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες, από 15/4/2010-15/4/2012
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“Πράσινη 
επιχειρηματικότητα 
μέσα από το Δίκτυο Enterprise Europe Network”

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «Προ-
σέγγιση της αγοράς των τεχνολογικά βασισμένων περιβαλλοντικών 
επιχειρήσεων (TEMA: Tecnology-based Environmental enterprises 
Market Approach)» στο πλαίσιο του προγράμματος MED. 

Συντονιστής του έργου είναι το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη και την Τεχνολογική 
Καινοτομία (Funditec) στην Ισπανία, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι εταίροι:

1. Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Ιταλίας (ICTP-CNR)

2. Πανεπιστήμιο Algarve Πορτογαλίας

3. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Marseille Γαλλίας 

4. Κέντρο Γνώσης Καινοτομίας Αγοράς (KIM) BCN Ισπανίας

Περιγραφή έργου
Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά τεχνολογίας από την ερευνητική στην 
επιχειρηματική κοινότητα με στόχο τη διάχυση της περιβαλλοντικής καινοτο-

μίας. Το έργο ΤΕΜΑ περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 
επικοινωνία και  την προβολή (δημιουργία website κλπ.), με τη συλλογή σχε-
τικών δεδομένων και την ανάλυση μελετών, με την συγκριτική αξιολόγηση 
(benchmarking), με τον προσδιορισμό road map, καθώς και την αξιολόγηση 
προτάσεων πολιτικής, αναφορικά με τις ΜΜΕ που διαθέτουν ή σχεδιάζουν να 
ενσωματώσουν  περιβαλλοντική τεχνολογία.

Δράσεις- Ενέργειες Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
To Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει αναλάβει τον συντονισμό για την υλοποίηση 
των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας για την διεξαγωγή των Προτάσεων 
Πολιτικής.

Διάρκεια έργου: Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες, από 1/6/2010 έως 
31/5/2012.

“Προσέγγιση της αγοράς 

των τεχνολογικά βασισμένων περιβαλλοντικών επιχειρήσεων”
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της Φωτεινής Ελευθερίου

Τί καινούριο προσφέρει το Επιμελητή-
ριο στα μέλη του;
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στην προσπάθειά του 
να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχει  και να 
έρθει πιο κοντά στους επιχειρηματίες – μέλη του,  
θεώρησε σκόπιμο να προσφέρει τη δυνατότητα 
ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών στο χώρο 
των επιχειρήσεων. Δηλαδή αντί να έρχονται οι επι-
χειρηματίες στο Επιμελητήριο για να λάβουν όποι-
ες πληροφορίες τους ενδιαφέρουν, «πηγαίνει» το 
Επιμελητήριο σε εκείνους.  Επισκέπτομαι λοιπόν 
τους επιχειρηματίες, συνομιλώ μαζί τους και τους 
προσφέρω όποια πληροφορία τους ενδιαφέρει.

Ποιες υπηρεσίες μπορεί να λάβει 
ο επιχειρηματίας με αυτόν τον τρόπο;
Ενημερώνεται για τα προγράμματα χρηματοδότη-
σης μέσω ΕΣΠΑ και άλλων πηγών (Νεανική και γυ-
ναικεία επιχειρηματικότητα, ΠΕΠ για την ενίσχυση 
Μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επιχορήγη-
ση νέων επιστημόνων)  κτλ. Μαθαίνει επίσης για τη 
δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών 
συνεργασιών. Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρο-
νται για διακρατικές συνεργασίες μπορούν είτε να 
μας δώσουν το προφίλ τους για να το καταχωρή-
σουμε σε μία βάση επιχειρηματικών συνεργασιών 
στην οποία έχουν πρόσβαση φορείς από όλη την 
Ευρώπη, είτε να τους δώσουμε εμείς λίστα με Ευ-
ρωπαίους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για 
συνεργασία με Ελληνικές Επιχειρήσεις και ανήκουν 
σε συγκεκριμένους κλάδους. Ο επιχειρηματίας ενη-
μερώνεται επίσης  για τη δυνατότητα καταγραφής 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματί-
ες στην Ενιαία Εσωτερική αγορά. Οι επιχειρηματίες 
που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα το οποίο 
οφείλεται σε κάποιο κανονισμό, ή οδηγία  της Ε.Ε, 
μπορούν να μας το γνωστοποιούν και εμείς να ενη-
μερώνουμε τα υπεύθυνα όργανα της Ε.Ε. για τη 
χάραξη πολιτικής της ενιαίας αγοράς. Πληροφορεί-
ται επίσης τα προγράμματα κατάρτισης – σεμινά-
ρια - του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του 
Επιμελητηρίου και ενημερώνεται για  τις επιχειρη-
ματικές αποστολές και  τις εκθέσεις του εξωτερικού 
και εσωτερικού. Τέλος μπορεί να δίνει τα στοιχεία 
της επιχείρησής του και κυρίως το e-mail για να του 
αποστέλλουμε όλα τα επιχειρηματικά νέα από το 
Γραφείο Εξυπηρέτησης και Στήριξης των Επιχειρή-
σεων που λειτουργεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 
και για να καταχωρηθεί η επιχείρησή του στο Ηλε-
κτρονικό Κέντρο Εμπορίου Κρήτης.

> πρωτοβουλίες για τη στήριξη 
και την ενημέρωση των μελών μας
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ 

Το Επιμελητήριο 
Ηρακλείου
έρχεται στην 
επιχείρησή σας

Παναγιώτης Καλλιάνης
στέλεχος Επιμελητηρίου Ηρακλείου
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Με ποιό κριτήριο επιλέγετε τις επιχειρήσεις που επισκέπτεσθε;
Επισκεπτόμαστε όλες τις επιχειρήσεις από την πιο μεγάλη μέχρι την πιο  μικρή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε 
στις μικρές επιχειρήσεις γιατί σε αυτές εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες ενημέρωσης. Αρκεί να επι-
κοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά ή με e-mail για να καθορίσουμε ένα ραντεβού. Αλλά πολλές φορές 
παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία και επισκεπτόμαστε όλες τις επιχειρήσεις σε κάποιο εμπορικό δρόμο η 
συγκεκριμένη περιοχή.

Από ποιά ανάγκη ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης;
Ο βασικός λόγος ήταν η διαπίστωση της έλλειψης χρόνου από πλευράς επιχειρηματιών, οι οποίοι ναι μεν 
θέλουν να ενημερωθούν για πολλά πράγματα, αλλά οι υποχρεώσεις και το βεβαρημένο τους πρόγραμμα 
δεν το επιτρέπει.

Πώς αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες 
την πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου;
Η αλήθεια είναι  ότι εκπλήσσονται ευχάριστα και αντιμετωπίζουν με πολύ θετικό τρόπο την πρωτοβουλία 
αυτή καθώς νιώθουν ότι το Επιμελητήριο έρχεται πιο κοντά τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν,  είναι 
η πρώτη  φορά που κάποιος από το Επιμελητήριο τους επισκέπτεται στην επιχείρησή τους μόνο και μόνο 
για να καταγράψει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να τους ενημερώσει, ή να τους ρωτήσει για τις 
υπηρεσίες που επιθυμούν.

Είναι ενημερωμένες οι επιχειρήσεις για 
τις υπηρεσίες που μπορούν ν’ αναζητήσουν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου;
Πολλές φορές, μετά από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους επιχειρηματίες, καταλαβαίνουν ότι έχουν με-
γάλη άγνοια για το ποιες υπηρεσίες μπορούν να λαμβάνουν από το Επιμελητήριο και όταν τους ενημερώ-
νουμε για αυτές συνειδητοποιούν ότι  θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί από πολύ περισσότερα πράγματα 
για την επιχείρησή τους όπως χρηματοδοτήσεις η σύναψη διακρατικών συνεργασιών.

Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα και πόσες 
επιχειρήσεις έχετε επισκεφθεί;
Οι επισκέψεις ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2008 και 
μέχρι στιγμής έχουμε επισκεφτεί περισσότερες από 
χίλιες επιχειρήσεις.  

Τι σας ρωτούν συνήθως και πού επικε-
ντρώνεται το ενδιαφέρον τους;
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται σε προ-
γράμματα χρηματοδότησης και ιδιαίτερα στο ΕΣΠΑ. 
Επίσης αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζεται τους τε-
λευταίους μήνες για την εύρεση επιχειρήσεων από 
το εξωτερικό και τη σύναψη διακρατικών συνεργα-
σιών.

Από τη μέχρι τώρα επικοινωνία σας με 
τους επιχειρηματίες του Νομού, ποιά 
θεωρείτε ότι είναι τα κύρια ζητήματα 
που τους απασχολούν;
Από την συζήτηση σε σχέση με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν προκύπτει ότι το βασικότερο πρό-
βλημα αυτή τη στιγμή είναι το θέμα των ακάλυπτων 
επιταγών και η έλλειψη ρευστότητας που οφείλεται 
κυρίως στην άρνηση των τραπεζών για χορήγηση 
νέων δανείων. Από την άλλη όμως αναφέρουν ως 
πρόβλημα και την ανεξέλεγκτη χορήγηση μπλοκ 
επιταγών από τις τράπεζες. Σοβαρό ζήτημα θεω-
ρούν επίσης την εγκατάσταση πολυκαταστημάτων 
τα οποία απορροφούν μεγάλο κομμάτι από την 
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

Σε ό,τι αφορά στα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα;
Οι επιχειρηματίες αναφέρουν ως πρόβλημα την 
ύπαρξη πλαφόν κυρίως στον κύκλο εργασιών που 
καθιστά μη επιλέξιμες πολλές μικρές επιχειρήσεις, 
την καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων και 
την εξαίρεση πολλών κλάδων, πχ βενζινάδικα. Σε 
ορισμένους κλάδους (πχ φωτογράφοι), βασικό 
πρόβλημα θεωρείται η μη ύπαρξη κριτηρίων για 
την άσκηση του επαγγέλματος, με αποτέλεσμα να 
μπαίνουν στο χώρο διάφοροι και να αυτοαποκα-
λούνται επαγγελματίες χωρίς όμως να διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα. Οι επιχειρήσεις των βιο-

μηχανικών περιοχών τέλος, αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα με τις υπάρχουσες υποδομές (έλλειψη 
καθαριότητας, ετοιμόρροποι στύλοι της ΔΕΗ, έλλει-
ψη χαρτογράφησης για τον εύκολο εντοπισμό των 
διευθύνσεων κτλ)

Μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να ζη-
τήσει τη συνεργασία μαζί σας;
Κάθε επιχειρηματίας μπορεί να μας καλέσει η να 
μας στείλει e-mail για να τον επισκεφθούμε στο 
χώρο του και να τον ενημερώσουμε για ό,τι χρει-
άζεται. Καλό θα ήταν να μας αναφέρει το θέμα το 
οποίο τον ενδιαφέρει, καθώς και τον κλάδο στον 
οποίο ανήκει για να προετοιμάσουμε το υλικό που 
χρειάζεται και να του προσφέρουμε πιο εμπεριστα-
τωμένη ενημέρωση.

Η πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητη-
ρίου Ηρακλείου εντάσσεται  σε κάποια 
συγκεκριμένη δράση;
Η ανάγκη για ενημέρωση των επιχειρηματιών, σε 
όποια περιοχή  κι  αν δραστηριοποιούνται, είναι δι-
αρκής και επιτακτική. Η Ευρωπαϊκή  Ένωση ενισχύει 
με διάφορες δράσεις της τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι 
υπηρεσίες αυτές που προσφέρουμε στα μέλη μας, 
παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμ-
ματος Enterprise Europe Network, το οποίο αποτε-
λεί ένα δίκτυο στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι μέλος του 
Enterprise Europe Network και το υποστηρίζει με 
ομάδα στελεχών του, αποτελούμενη επίσης από 
τους: Μιχάλη Καθαράκη, Μαρία Πετράκη, Λένα Στε-
φανουδάκη και Γεωργία Παπαδάκη.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία (CIP 2007-2013). 

Καλλιάνης Παναγιώτης 
E-mail: kalianis@katartisi.gr
Τηλ. 2810 302739 
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Το “στοίχημα” 
του φορέα διαχείρισης 
της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου

Η ΒΙ.ΠΕ.Η  ( Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου)  λειτούργησε το 1979 με σκοπό 
την εγκατάσταση των μεταποιητικών επιχειρήσεων σε έναν οργανωμένο 
χώρο, που θα επέτρεπε την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξή τους σε μια 
χωροθετημένη από την Πολιτεία βιομηχανική περιοχή. 

Φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση της  ΒΙΠΕΗ 
ήταν και παραμένει  η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ με αρμοδιό-
τητες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του  
βιομηχανικού πάρκου καθώς και στην παροχή 
υπηρεσιών ( φύλαξη, καθαριότητα, φωτισμός ) 
προς τις επιχειρήσεις. 
Από τότε μέχρι και σήμερα πολλά έχουν αλλάξει 
στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Δυστυχώς,  
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν μειοψη-
φία και η εγκατάσταση επιχειρήσεων διαφορετι-
κών δραστηριοτήτων αποτελεί μια νέα  πραγματι-
κότητα. Επιπλέον,  ο νόμος «Καποδίστρια» έδωσε, 
εμμέσως πλην σαφώς, το δικαίωμα στο Δήμο Αλι-
καρνασσού να χρεώνει μέσω του λογαριασμού 
της ΔΕΗ δημοτικά  τέλη στις επιχειρήσεις χωρίς 
να προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες προς αυτές. 
Οι επιχειρήσεις της ΒΙΠΕΗ διαθέτοντας υψηλό αί-
σθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα ήθελαν 
τη συνεργασία με τον οποιοδήποτε Δήμο σε διά-
φορες υπηρεσίες (πχ καθαριότητα) ώστε να συμ-
βάλλουν με τον τρόπο αυτό στη βιωσιμότητα των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασική προϋπό-
θεση για να γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν τα δημοτι-
κά τέλη να είναι ανταποδοτικά στις επιχειρήσεις με 
συγκεκριμένες υπηρεσίες και λογικές χρεώσεις. 
Κάτι τέτοιο δεν έγινε και ως φυσικό επακόλουθο, 
οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις διεκδικούν μέσω  
χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών  τη δικαίω-
σή τους σε ένα απόλυτα λογικό και τεκμηριωμένο 
αίτημα.
Το παράδοξο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο 
αρμόδιος φορέας, η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ,  δεν προσπά-
θησε ποτέ να επιλύσει το θέμα της χρέωσης των 
δημοτικών τελών δικαστικά, με αποτέλεσμα  οι 
επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕΗ να πληρώνουν παράλλη-
λα  Δήμο και ΕΤΒΑ για τις προσφερόμενες υπηρε-

Κων/νος Φαρσάρης 
Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων  ΒΙΠΕΗ. 
Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
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σίες στη ΒΙΠΕ Η. 
Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ιδρύ-
θηκε το 1982 με σκοπό την επίλυση των προβλη-
μάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων μέσω 
ενός θεσμοθετημένου συνδικαλιστικού οργάνου. 
Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο σύνδεσμος 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 
φορέας διαχείρισης και ν’ αλλάξει ριζικά τη σημερι-
νή  κατάσταση στη ΒΙΠΕΗ. Βεβαίως οφείλει να ανα-
φέρει τα προβλήματα της περιοχής  στον αρμόδιο 
φορέα (ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ) και να συμβάλλει με προ-
τάσεις στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. 
Ουσιαστικά, ο Σύνδεσμος λειτουργεί αποκλειστικά 
ως μοχλός πίεσης για την προώθηση λύσεων στα 
προβλήματα της ΒΙΠΕΗ, αφού τις προτάσεις του 
Συνδέσμου καλείται να εγκρίνει και να  υλοποιήσει 
ο υπάρχων φορέας ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ. 
Για παράδειγμα, στην περίπτωση των μικροπω-
λητών αθλητικών ενδυμάτων που εμφανίστηκαν 
ξαφνικά στους δρόμους της ΒΙΠΕΗ το μόνο που 
μπορούσε να κάνει ο Σύνδεσμος ήταν να διαμαρτυ-
ρηθεί έντονα στους εκπροσώπους της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ 
ΑΕ  για τη μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας 
της ΒΙΠΕ, ο οποίος απαγορεύει ρητά την είσοδό 
τους στην περιοχή. 
Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη ΒΙΠΕΗ δεν 
αρμόζει σε μια οργανωμένη βιομηχανική περιοχή. 

Ανεξέλεγκτα, επαγγελματικά οχήματα παρκάρουν 
παντού, σημαντικά προβλήματα καθαριότητας και 
φωτισμού είναι μερικά από τα θέματα  που απα-
σχολούν τις επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕΗ. Βέβαια, την 
συγκεκριμένη κατάσταση ενισχύουν και μερικές 
από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ΒΙΠΕΗ 
με την απόθεση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών 
στους κοινοχρήστους χώρους, γνωρίζοντας ότι κα-
νένας φορέας  δεν θα τους ελέγξει ή έστω θα τους 
επιπλήξει για τις πράξεις τους. 
Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση του Συνδέσμου με 
πρόεδρο τον κ. Μιλτιάδη Καθέρη έχει κάνει μια αξι-
όλογη προσπάθεια για να βελτιώσει την κατάσταση 
της ΒΙΠΕΗ. Το θέμα της ασφάλειας των εγκατεστη-
μένων επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά με 
τη φύλαξη της ΒΙΠΕΗ από ιδιωτική εταιρεία. Αρκετά 
ζητήματα όμως,  όπως για παράδειγμα η  χρέωση 
των δημοτικών τελών ή ακόμα και η τεκμηρίωση 
των αυξήσεων των κοινόχρηστων της ΕΤΒΑ την 
περίοδο 2007-2009, παραμένουν θέματα που 
δύσκολα μπορούν να διευθετηθούν άμεσα με τον 
υπάρχοντα φορέα ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ. 
Αυτονόητο είναι  ότι  ο Σύνδεσμος δεν μπορεί ως 
συνδικαλιστικό όργανο να πάρει αποφάσεις αλλά 
να διαμορφώσει εισηγήσεις προς τον φορέα δια-
χείρισης. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η 
αντίληψη των διοικούντων της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ κα-

θώς και η επαφή τους με τα καθημερινά προβλή-
ματα της περιοχής, δεν προσεγγίζουν κατ’ ελάχιστο 
τις απόψεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για  
ορθολογική διαχείριση, άμεση επίλυση προβλημά-
των και εύρυθμη λειτουργία της ΒΙΠΕΗ.  
Την τελευταία δεκαετία συζητείται έντονα στους 
κύκλους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων η ιδέα 
ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις. Βασικό επιχείρημα των επιχειρηματι-
ών που επιθυμούν την ίδρυση του φορέα είναι ότι η 
εικόνα της ΒΙΠΕΗ δεν είναι αυτή που αρμόζει σε μια 
χωροθετημένη περιοχή επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας και τα ποσά που πληρώνονται σε Δήμο και 
ΕΤΒΑ είναι εξωφρενικά δυσανάλογα σε σχέση με τις 
προσφερομενες υπηρεσίες. 
Μερικοί επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι δεν είναι 
αρμοδιότητα των εγκατεστημένων η διαχείριση 
μιας ΒΙΠΕ τονίζοντας την ιδία στιγμή ότι η κατάστα-
ση με το υπάρχον καθεστώς  που επικρατεί είναι 
μάλλον προβληματική. 
Η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης στις 
9/11/2008 είχε σκοπό να συζητηθεί το θέμα της 
ίδρυσης του φορέα και να εκφραστούν όλες οι από-
ψεις ώστε να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για 
τις μελλοντικές εξελίξεις στη ΒΙΠΕΗ. Το σώμα τότε 
ήταν θετικό στη σύσταση ενός φορέα διαχείρισης, 
με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιείτο οικονο-
μοτεχνική μελέτη για το νέο φορέα ώστε να υπήρ-
χαν στοιχεία που θα αποδείκνυαν την βιωσιμότητά 
του. Στην επόμενη   γενική συνέλευση των εγκα-
τεστημένων επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε 
στο Επιμελητήριο στις 22/2/2010 το σώμα, μετά 
την παρουσίαση της μελέτης βιωσιμότητας  αποφά-
σισε να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ να προχωρήσει στη 
σύνταξη μνημονίου συνεργασίας για την παραλαβή 
της διαχείρισης της ΒΙΠΕ με το φορέα διαχείρισης 
ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των εγκα-
τεστημένων επιχειρήσεων έχει ήδη προχωρήσει στη 

σύνταξη και αποστολή του προσχεδίου μνημονίου 
συνεργασίας στην ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ, από την οποία 
αναμένονται οι απαντήσεις και οι προτάσεις της για 
το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να  ιδρυθεί ο φορέας 
θα πρέπει να διασφαλιστούν ζητήματα περιβαλ-
λοντολογικών όρων, παραλαβής υποδομών και 
υπολοίπων εκκρεμοτήτων που αποτελούν συμβα-
τική υποχρέωση της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ από την αρχι-
κή λειτουργία της ΒΙΠΕΗ.  Εφ’οσον όλες αυτές οι 
προϋποθέσεις διασφαλιστούν στο ακέραιο, τότε θα 
προχωρήσει η ίδρυση και η σταδιακή λειτουργία 
του νέου φορέα διαχείρισης.
Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσπάθεια 
χρειάζεται να υπάρχει η συμβολή όλων των εγκα-
τεστημένων επιχειρήσεων αφού η σημερινή κατά-
σταση είναι απτή απόδειξη ότι μια  τέτοια προοπτική 
είναι  μονόδρομος. 
Το «στοίχημα» για τους εγκατεστημένους είναι να 
κατανοήσουν όλοι  ότι μέσω της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας θα διαμορφωθεί ένα καλύτερο 
πλαίσιο για τη λειτουργία της ΒΙΠΕ, με ορατές και 
ανταποδοτικές υπηρεσίες διαφορετικά οι εξελίξεις 
μπορεί να είναι μελλοντικά  δυσοίωνες . 
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Έντονο ενδιαφέρον επιχειρηματιών του Νομού 
για συνεργασίες 
με αραβικές χώρες

 Επιμέλεια: 
Φωτεινή ελευθερίου

Περισσότεροι από πενήντα επιχειρηματίες του Νο-
μού, από διάφορους κλάδους της τοπικής οικονο-
μίας αξιοποίησαν την ευκαιρία της επίσκεψης των 
ξένων διπλωματών στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 
και είχαν μαζί τους κατ’  ιδίαν συναντήσεις  στη δι-
άρκεια των οποίων ενημερώθηκαν εκτενώς για τις 
προοπτικές συνεργασίας με τις χώρες του αραβικού 
κόσμου.
Οι συναντήσεις αυτές αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως 
εποικοδομητικές και εξαιρετικά κατατοπιστικές 
καθώς κάθε επιχειρηματίας είχε τη δυνατότητα, με 
τη βοήθεια διερμηνέα, να ζητήσει εξειδικευμένες 
πληροφορίες για θέματα σχετικά με τους τομείς εν-
διαφέροντός του.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η διερεύ-
νηση των πιθανοτήτων εξαγωγής προϊόντων κρη-
τικής παραγωγής στην αραβική αγορά αλλά και 
εισαγωγής αγαθών που παράγονται εκεί.
Χαρακτηριστικό του αραβοκεντρικού προσανατολι-
σμού που λαμβάνει η επιχειρηματική δραστηριότη-
τα  του Νομού το τελευταίο διάστημα, είναι και το 
γεγονός ότι τρεις μήνες μετά τις συναντήσεις αυτές 
στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, πολλοί επιχειρηματί-
ες που δεν μπόρεσαν  ή δεν πρόλαβαν να δηλώ-
σουν συμμετοχή, ζητούν να προγραμματιστεί νέα 
επίσκεψη εμπορικών ακολούθων και από άλλες 
αραβικές χώρες.
Στις συναντήσεις  έλαβαν μέρος οι Εμπορικοί ακό-
λουθοι της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, 
του Κουβέιτ, της Λιβύης, του Λιβάνου, του Μαρό-
κου, του Κατάρ, της Συρίας και της Τυνησίας, ενώ 
δεν κατάφεραν να παραστούν λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων, οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι της Πα-
λαιστίνης, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων και του Ιράκ.
Η πρωτοβουλία ανήκει στο Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου, μέλος του Enterprise Europe Network, σε 
συνεργασία με το Αραβοελληνικό Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Αναπτύξεως.
Προηγήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του Επιμε-
λητηρίου Ηρακλείου με την αραβική αποστολή, στη 

διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δυνατότητες 
περαιτέρω σύσφιξης των οικονομικών δεσμών της 
Κρήτης με τις χώρες του αραβικού κόσμου και επι-
βεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η κοινή επιθυμία 
για ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση  της Κρή-
της με τις χώρες της βόρειας Αφρικής πρωτίστως, 
δηλαδή τη Λιβύη και την Αίγυπτο ώστε να αυξηθεί 
το εμπορικό ισοζύγιο.
Οι άραβες διπλωμάτες επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέ-
ρον για την τεχνολογία στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, το γαστρονομικό τουρισμό και τον Του-
ρισμό Υγείας καθώς και για το έργο που επιτελείται 
στο ΙΤΕ και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κρή-
της, θέματα στα οποία αναφέρθηκε ιδιαιτέρως κατά 
την ομιλία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρα-
κλείου κ. Νικήτας Δολαψάκης. Ζήτησαν μάλιστα να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες ίδρυσης αραβικών 
προξενείων στην Κρήτη που θα διευκολύνουν την 
αμοιβαία ανάπτυξη του τουρισμού και των συναλ-
λαγών.
Νωρίτερα, οι άραβες εμπορικοί ακόλουθοι είχαν 
επισκεφθεί επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου με 
εξαγωγικό προσανατολισμό, για να γνωρίσουν από 
κοντά τη βιομηχανική δραστηριότητα στο  Νομό 
Ηρακλείου.

Την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους στην  τεράστια αγορά του αρα-
βικού κόσμου  επιδιώκουν και διε-
ρευνούν πολλοί επιχειρηματίες της 
Κρήτης όπως δείχνουν τ’ αποτελέ-
σματα της πρόσφατης πρωτοβου-
λίας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
να καλέσει τους εμπορικούς ακό-
λουθους δεκατεσσάρων αραβικών 
χωρών στο Ηράκλειο.
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Πετράκη Μαρία
Οικονομολόγος

Υπεύθυνη Γραφείου Εξυπηρέτησης
& Στήριξης Επιχειρήσεων

Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδος 2007-2013, ειδικότερα του Άξονα 3 – “Ποι-
ότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίη-
ση της αγροτικής οικονομίας” 
Οι παρεμβάσεις του Άξονα στοχεύουν κυρίως στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση 
των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριο-
τήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή 
των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνω-
σης σε μια  ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές 
ήπιας ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα τα παρακάτω Μέτρα αφορούν σε κα-
θεστώτα ενίσχυσης και συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) 

• Μέτρο 311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
 δραστηριότητες

• Μέτρο 312-Στήριξη της δημιουργίας και 
 ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

• Μέτρο 313- Ενθάρρυνση τουριστικών 
 δραστηριοτήτων

• Μέτρο 321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία 
 και τον αγροτικό πληθυσμό

• Μέτρο 322- Ανακαίνιση και ανάπτυξη των 
 χωριών

•  Μέτρο 323- Διατήρηση και αναβάθμιση της 
 αγροτικής κληρονομιάς

Η έναρξη πραγματοποίησης των ενημερωτικών συ-
ναντήσεων ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 2010 στο Ηρά-
κλειο για την Περιφέρεια Κρήτης. Σχετική ενημέρωση  
υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ 
www.agrotikianaptixi.gr (στον Άξονα 3). 

>ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια 
πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της με-
ταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρι-
κτικά σε αυτές (ΚΑΔ 2008, 10–33), όπως επίσης ΚΑΔ 
2008, 82.92   96.01 του τομέα υπηρεσιών.
Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες επιχειρήσεις 
ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις 
(3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Προϋπολογισμός Έργων: Στο πλαίσιο της 
Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ενισχύ-
ονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 
€30.000,00 έως €200.000,00 ανά αίτηση. Το ύψος 
του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού 
σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέ-
σου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της 
τελευταίας 3ετίας (2007,2008 και 2009).

Επιλέξιμες ενέργειες
Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις 
στις κατωτέρω κατηγορίες:

• Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων 

• Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων 

• Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών 

• Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος 

• Ενσωμάτωση προτύπων 

• Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής  
 διαδικασίας 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
 

Επιλέξιμες δαπάνες
• Δαπάνη 1: Δαπάνες για διαμόρφωση κτιρίων και  
 χώρων 

• Δαπάνη 2: Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού,  
 μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού  
 ποιοτικού ελέγχου 

• Δαπάνη 3: Δαπάνες για αγορά μεταφορικών 
 μέσων (πλην επιβατικών) 

• Δαπάνη 4: Δαπάνες προμήθειας λογισμικού 

• Δαπάνη 5: Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών  
 συστημάτων-επαλήθευσης, επικύρωσης 
 συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Δαπάνη 6: Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις  
 από εργαστήρια 

• Δαπάνη 7: Αγορά τεχνογνωσίας 
 (άυλες επενδύσεις) 

• Δαπάνη 8: Παροχή συμβουλών και άλλες 
 υπηρεσίες και δραστηριότητες 

Δημόσια Χρηματοδότηση
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται 
από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαμορ-
φώνεται ως εξής: 
Περιοχή Α. Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
Νομοί: Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχα-
νικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των 
νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Πε-
ριοχή Β΄.
Περιοχή Β. Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού:
Νομοί: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, 
Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Λευκάδος, Κε-
φαλληνίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ-
μνου, Χανίων, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, 
Ημαθίας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Καστοριάς, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, 
Ευρυτανίας.
Περιοχή Γ. Στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
Νομοί: Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Λέσβου, Χίου, Σά-
μου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κο-
ρινθίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.

>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64”
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-
64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-
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ΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64», η οποία συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 3, Άξονες 
Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση».
Στόχος της πράξης είναι η προώθηση ανέργων γυναικών 
στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες: 

• με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας 

• που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε  
 καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην 
 πράσινη οικονομία και μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. 
 για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που 
 μετέχουν με ποσοστό από 51%  έως  60% στο 
 εταιρικό κεφάλαιο.

Η Περιφέρεια Κρήτης με  Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και 
Πελοπόννησος μοιράζεται 1875 θέσεις που αντιστοιχούν σε 
45.000.000 €

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για την πράξη αυτή, δικαιούχοι είναι οι άνεργες γυναίκες  που 
ανοίγουν νέα επιχείρηση.
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει: 

• Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο  
 ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστη-
 ριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την 
 έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της 
 εξατομικευμένης προσέγγισης.

• Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότη-
 τας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του
  ΟΑΕΔ.

• Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους 
 μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα  
 διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

• Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημο
 σίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
 σεως.

• Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και 
 να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να 
 είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερο- 
 μηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της 
 αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο  
 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας 
 υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι 
 δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή 
 στο πρόγραμμα.

Είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχείρησης που έχει το 
ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που 
λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία 
μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία 
έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ, μόνο 
σε περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά 
ή μεταβίβαση ή αγορά της παλαιάς επιχείρησης ή του 
εξοπλισμού αυτής.

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι 

μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, 
μέλος:

• Ομόρρυθμης Εταιρείας(Ο.Ε.)

• Ετερόρρυθμης Εταιρείας(Ε.Ε.), μόνο για 
 το ομόρρυθμο μέλος της   και 

• Ε.Π.Ε.

Εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

• Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. 
συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς 
η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση 
και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορού-
σε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

• Όσες απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού 
δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσί-
ας χρήσεως.

• Όσες δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, ερ-
γαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες,  περίπτε-
ρα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά 
και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και 
επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού 
χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, 
κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτο-
ρεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 

• Πλανόδιες επιχειρήσεις. 

• Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της 
λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειο-
δοτικού διαγωνισμού.

•	Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο 
δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις 
εξαιρέσεις.

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρω-
τογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους 
ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

•	Όσες έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το 
παρελθόν

•	Όσες είχαν άλλη επιχείρηση  από την 1.1.2000 και μετά. 

>“ΈΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗ - 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”
Αναμένεται πρόγραμμα που δημιουργεί  προϋποθέσεις εν-
θάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματι-
κότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλά-
δων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης 
και του δέρματος.
Απευθύνεται σε Υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις, 
εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι 
εξαιρούνται στο Παράρτημα I του Οδηγού.

Όροι και προϋποθέσεις
• Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται: Οι υφιστάμενες Μι-
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κρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν  
λιγότερα από 250 άτομα με σχέση εξαρτημένης ερ-
γασίας και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου 
του ισολογισμού τα 43 εκ. ευρώ. 

• Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργό-
τερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως 
τουλάχιστον από τότε. 

• Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους 
είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ 
ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μετα-
ποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών, εκτός των 
περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρού-
νται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού. 

• Εχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή 
ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ ή 
Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Τι χρηματοδοτείται
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

1. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
  και ειδικών εγκαταστάσεων 

2. Προμήθεια παραγωγικού μηχανολογικού 
  και μηχανογραφικού εξοπλισμού και 
  εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου 

3. Προμήθεια λογισμικού 

4. Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών 
  συστημάτων 

5. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις 
  από εργαστήρια 

6. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις) 

7. Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες 
και δραστηριότητες (άϋλες επενδύσεις) Στο πλαί-
σιο του Προγράμματος ‘Ένδυση και Υπόδηση-Νέες 
Προοπτικές’ ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης 
από 30.000 - 200.000 €, ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης (σύμφωνα με τα άτομα απασχόλη-
σης)

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται 
από 30% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επι-
χείρησης, που καθορίζεται από τον τόπο υλοποίη-
σης της επένδυσης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
από 21/6/2010

Πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/
ProclamationsFS.aspx?item=1095

>ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
“Πράσινος Τουρισμός”

Αναμένεται πρόγραμμα για βελτίωση των λειτουρ-

γικών υποδομών  και των επιχειρησιακών διαδι-
κασιών των τουριστικών μονάδων, με οικολογικό 
προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, 
γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Όροι και προϋποθέσεις
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Φυ-
σικά ή Νομικά Πρόσωπα που εκμεταλλεύονται 
τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι 
τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σω-
ρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό 
κατάλυμα 

• Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας 
σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες 
λειτουργίας 

• Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία 
έναρξης δραστηριότητας πριν την 01.01.2008 

• Η επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από 
προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων 
που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία 
αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερ-
βαίνουν τα 200.000 ευρώ 

• Δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξε-
ων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργι-
κό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται 
στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη-
τα» 

• Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρότα-
ση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών 
που αναλύονται στην παράγραφο 10 της παρούσης 
προδημοσίευσης 

• Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμε-
νου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων 
εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία 

Τι χρηματοδοτείται
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

1. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού 

2. Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων - ειδικές  
  και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

3. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, 
  επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής  
  διαχείρισης 

4. Αμοιβές συμβούλων και άλλες υπηρεσίες 

5. Ενημέρωση και προβολή 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’Πράσινος Του-
ρισμός’’ ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 
15.000€ -400.000€.

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως πο-
σοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον 
προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια 
που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 
κατοίκων.
Προϋπολογισμός: 1.556.963 € από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/7/2010 
έως 10/9/2010  

>“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ”

• Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των 
αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 Νέων 
Ελεύθερων Επαγγελματιών, ηλικίας 22 - 64 ετών, 
με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β’ ΚΥ-
ΚΛΟΣ». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος του 
ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί 
από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει 
συνολικά στα 2.500 άτομα, ενώ η κάλυψη των θέ-
σεων θα πραγματοποιηθεί ως έξης: 

1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους 
ηλικίας 22 - 32 ετών 

1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους 
ηλικίας 33 - 64 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους: 

• μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο 
μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 
51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

• με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες 
και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύ-
θερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα 
καθορίζεται στα 24.000,00 €. 

Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στο σχετικό 
πληροφοριακό έντυπο που έχει αναρτηθεί στο site 
του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος ΟΑΕΔ 

Πληροφορίες: 
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1133.pg
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Ο λαός μας έχει υποφέρει πολλά και βρέθηκε 
εγκλωβισμένος σε ένα εκκρεμές μεταξύ αυστηρής 
πειθαρχίας και αχαλίνωτου ευδαιμονισμού. Απο-
τέλεσμα αυτών των δράσεων ήταν η απουσία της 
αυτοπειθαρχίας από τη μεγάλη πλειοψηφία των 
πολιτών.
Στη γη που υμνήθηκε όσο πουθενά αλλού το μέ-
τρο και θεμελιώθηκε η λογική και η επιστήμη έχει 
ουσιαστικά χαθεί κάθε ίχνος δομημένης σκέψης, 
οράματος και μακροχρόνιου σχεδιασμού με χαρα-
κτηριστικά ικανά να επηρεάσουν τις εξελίξεις.
Το σκάφος του έθνους με καύσιμο τις επιδοτήσεις 
τις επιχορηγήσεις και τα κάθε λογής δανεικά πλέει 
χρόνια τώρα χωρίς πυξίδα, με αμφίβολης ικανότη-

τας πλοηγούς και πέφτει σε διαδοχικούς υφάλους 
και βράχια.
Στη χώρα του βολέματος και της κρατικοδίαιτης 
συλλογιστικής όλοι έχουν γνώμη για όλους και ει-
δικά για τους άλλους.
Η ιστορία μας έχει διδάξει πως ποτέ οι λύσεις δεν 
έρχονται από τους ξένους γιατί εκείνοι, όπως όλοι 
μας εξάλλου, κοιτάζουν το δικό τους συμφέρον.
Εμείς πρέπει ν’ ανακαλύψουμε ποιό είναι το δικό 
μας συμφέρον και επιτέλους να συμφωνήσουμε 
όλοι γι’ αυτό.
Σε επίπεδο πολιτικής, οι φωνές έχουν χωριστεί 
σε αριστερές, δεξιές, κεντρώες, ή σε περισσότερο 

αριστερές, περισσότερο δεξιές και περισσότερο κε-
ντρώες χωρίς καμιά τους να είναι ενιαία ελληνική.
Τουλάχιστον στην επιχειρηματική κοινότητα θα πρέ-
πει επιτέλους να κυριαρχήσει η σωφροσύνη και η 
λογική, βασισμένη στους στυγνούς υπολογισμούς 
και τη γυμνή πραγματικότητα. 
Οι επιχειρηματίες είναι κατά φύση πραγματιστές, 
ικανοί να κατανοήσουν πως αποτελούν τη μόνη ελ-
πίδα του τόπου για ανάπτυξη και ευημερία, εισάγο-
ντας νέο πλούτο στη χώρα. Άλλωστε τα οικονομικά 
μεγέθη της χώρας είναι ανίκανα να στηρίξουν μια 
επιχείρηση από άποψη καταναλωτικής δύναμης στο 
πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας.

Οι «αγορές χωρίς σύνορα» επιβάλλουν έντονο ανταγωνισμό, διευρυμένα πελατολόγια μικρά περιθώρια 
κερδών με μεγάλους τζίρους και προπαντός συνέργειες. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει πως για τη βιωσιμό-
τητα μιας επιχείρησης στο διεθνοποιημένο περιβάλλον είναι πλέον απαραίτητοι καταναλωτικοί πληθυσμοί 
άνω των 40 εκατομμυρίων ατόμων, ανάλογα φυσικά και με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι μικρές 
τοπικές επιχειρήσεις είναι καταδικασμένες σταδιακά αλλά σταθερά να βγουν εκτός αγοράς από άλλες 
μεγαλύτερες περισσότερο οργανωμένες με μεγαλύτερα πελατολόγια και ισχυρότερη διαπραγματευτική 
ικανότητα στους προμηθευτές τους. Η έμφαση στην ποιότητα και την μοναδικότητα κάποιων προϊόντων 
είναι μια κάποια λύση που είτε απλώς παρατείνει το χρόνο ζωής των τοπικών επιχειρήσεων ή τις οδηγεί σε 
σταδιακή περιθωριοποίηση και που πάντως δεν μπορεί συνολικά να λύσει το πρόβλημα.
Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών σήμερα έχει ήδη κατανοήσει την κατάσταση και μάλιστα με σκληρό 
και άκομψο τρόπο, δεν βλέπει όμως ποιά θα μπορούσε να είναι η βιώσιμη λύση που θα εξασφαλίσει την 
ανάπτυξη και εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Και όμως υπάρχει απάντηση στο πρόβλημα και δεν είναι άλλη από τη δημιουργία συνεργατικών σχημα-
τισμών. Στη βάση αυτής της πρότασης βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών.
Μια συνεργασία που θα γίνει όχι στη βάση ενός συνεταιρισμού αλλά περισσότερο στη βάση μιας κοινής 
προσπάθειας για διεύρυνση των αγορών, του κύκλου εργασιών και ιδιαίτερα της αλληλοσυμπλήρωσης 
των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο συνεργατικό σχήμα. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα μια τυπική μικρή τοπική επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων που απασχολεί 
δύο ή τρία άτομα που οριακά εξυπηρετούν την καθημερινή δυναμικότητα της επιχείρησης. Ποιά δυνατότητα 
έχει αυτή η επιχείρηση να προωθήσει την υπηρεσία που προσφέρει, ή να διαπραγματευτεί τις τιμές της; ‘Η 
πώς θα παρουσιαστεί σε μια έκθεση ή πώς θα ικανοποιήσει μια μεγάλη παραγγελία αφού έχει μικρό δυ-
ναμικό φιλοξενίας. Σε περιόδους αφθονίας φυσικά και θα έχει μια σταθερή αλλά επισφαλή πορεία έτοιμη 
να κλονιστεί από κάθε μεγαλύτερης δυναμικότητας και δυναμικής ανταγωνιστή. Από την άλλη ας δούμε 
στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ποιός είναι ο ανταγωνισμός. Είναι ανταγωνισμός τα 
διπλανά καταλύματα που πιθανόν στοχεύουν στην ίδια πελατεία ή μήπως τα κανάλια και οι διαδικασίες που 

Συνεργατικοί
σχηματισμοί, 
κλάστερ, δίκτυα, και συνεταιρισμοί
Οι έλληνες είμαστε λαός ανήσυχος και πεισματάρης. Αποτελεσματικοί και πα-
ράλληλα αυτοκαταστροφικοί. Η πρόσφατη ιστορία μας έχει διδάξει τη συγκα-
τάβαση και την ανοχή. Η καλοπροαίρετη όμως αυτή ανοχή μέρα με τη μέρα 
μετατράπηκε σε ενοχή και τέλος έγινε συνενοχή. Οι δύσκολες μέρες που περνά 
ο τόπος μας είναι καθαρό αποτέλεσμα της δικής μας παιδείας και κουλτούρας 
διαμορφωμένης από μια μακραίωνη πολυπολιτισμική κληρονομιά. 

Μιχάλης Καθαράκης,  
Διευθυντής ΚΕΚ 
Τεχνικές Σχολές 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου
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Συνεργατικοί
σχηματισμοί, 
κλάστερ, δίκτυα, και συνεταιρισμοί

τροφοδοτούν με λιγοστούς πελάτες την περιοχή.
Ο ανταγωνισμός είναι η αντίστοιχη επιχείρηση στο 
Μαρόκο, την Τυνησία την Κύπρο, την Κροατία και 
την Ιταλία, με πιθανόν καλύτερες υποδομές και 
ίσως και ανταγωνιστικότερες τιμές.
Ο ανταγωνισμός είναι οι μεγάλοι και μικροί τουρι-
στικοί πράκτορες που ελέγχουν πλήρως τους τουρι-
στικούς δρόμους εκμηδενίζοντας τους ναύλους με 
τα τσάρτερς και έχουν τη δύναμη να δημιουργούν ή 
να καταργούν προορισμούς στη διάρκεια μιας του-
ριστικής σαιζόν.
Προς αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να αναληφθεί 
άμεσα η όποια δράση. Ο στόχος είναι η όποια επι-
χειρηματική δράση να εμφανιστεί και να γίνει ανα-
γνωρίσιμη στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. 
Αυτή είναι η βασική αρχή που συσπειρώνει τους 
επιχειρηματίες και υποβάλει τις δράσεις τα βήματα 

και τις πολιτικές. Μόνο μέσα από τη συνεργασία οι 
πολλοί μικροί έχουν ελπίδα να παραμείνουν ανάμε-
σα στους λίγους μεγάλους. 
Ας δούμε όμως τις δυνατότητες που ανοίγονται 
αν 20, 30 ή περισσότερες αντίστοιχες επιχειρήσεις 
(μέσα από τη δημιουργία συνεργατικού σχηματι-
σμού) συμφωνήσουν να παρέχουν μέσα από μια τί-
μια και ξεκάθαρη συμφωνία μια κοινή ενοποιημένη 
υπηρεσία.

•	 Διευρύνεται ο ορίζοντας των αγορών που θα
  μπορούν να απευθύνονται •	 Εξοικονομούνται πόροι από την κοινή 
 προβολή και προώθηση•	 Δημιουργείται κεφάλαιο ικανό να στηρίξει 
 κοινές προσπάθειες•	 Διαμορφώνουν τάσεις αγοράς στη συγκεκρι-
 μένη περιοχή που δραστηριοποιούνται και  

 ελέγχουν τους τοπικούς πόρους•	Μπορούν να αντέξουν το κόστος μιας 
 κεντρικής διεύθυνσης που θα σχεδιάζει και θα 
 εφαρμόζει στρατηγικές για το μέλλον με νέα 
 προϊόντα και υπηρεσίες •	Μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες με 
 άλλους επιχειρηματικούς κλάδους και να προ-
 σφέρουν νέα προϊόντα
Το συνολικό ανθρώπινο, υλικό και άυλο κεφάλαιο 
που μπορεί να παραχθεί είναι ικανό να επηρεάσει 
τοπικούς παράγοντες να δρομολογήσει εξελίξεις 
να αντέξει στον ανταγωνισμό και να επιβάλει νέους 
ρόλους και κανόνες. 
Κυρίως όμως το σημαντικότερο αποτέλεσμα  μιας 
τέτοιας δράσης είναι ότι μπορεί να οδηγήσει σε 
επιχειρησιακό ή επιχειρηματικό μετασχηματισμό τις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πώς μέσα από την ενημέρωση και τις νέες δυνατότητες που παρέχονται μπορούν 
οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν νέους ρόλους.
Σκεφτείτε για παράδειγμα ποια θα ήταν η κατάσταση σήμερα αν οι τουριστικοί επιχειρηματίες που είναι 
καλοί γνώστες της αγοράς αντί να μεγενθύνουν κάθε χρόνο τις μονάδες τους, επενδύοντας σε μπετόν και 
σίδερα, είχαν αναπτύξει στις προηγούμενες δεκαετίες τις τεχνολογίες της πληροφορικής των επικοινωνιών 
και των τηλεπικοινωνιών για να ελέγξουν τις μεταφορές στην τουριστική μεσογειακή λεκάνη που φαινόταν 
ν’ αναπτύσσεται ραγδαία.
Αν οι τοπικές επιχειρήσεις φρόντιζαν να μπουν έγκαιρα και δυναμικά στην προώθηση του τουρισμού και τις 
μεταφορές των τουριστών, τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά και ασφαλώς θα είχαμε μια ποιοτικά 
διαφορετική τοπική τουριστική εικόνα.
Γιατί λοιπόν οι πραγματικά άξιοι τοπικοί επιχειρηματίες που διαθέτουν DNA εμπόρων χιλιετιών δεν έτρεξαν 
προς αυτή την κατεύθυνση;
Η απάντηση θα δοθεί με μια ερώτηση: ποιά επιχείρηση μόνη της άντεχε μια τέτοια δραστηριότητα, ή ακόμη 
περισσότερο ποιός θα ήταν αυτός που θα έδινε την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική πληροφορία 
για τις επερχόμενες εξελίξεις, με ποιά κατάρτιση και ποιοί θα χάρασσαν αυτή την στρατηγική;
Η επιχειρηματική συμμαχία που δεν έγινε οδηγεί σταδιακά στην αποδυνάμωση και την απαξίωση του προ-
σφερόμενου τοπικού προϊόντος το οποίο για δεκαετίες τώρα παραμένει ίδιο χωρίς διαφοροποίηση και πα-
ράλληλα με ολοένα εντεινόμενο ανταγωνισμό.  
Στο πλαίσιο του συνεργατικού σχηματισμού (με τη μορφή cluster) τα μέλη παραμένουν ταυτόχρονα αντα-
γωνιστές και συνέταιροι. Είναι ανταγωνιστές όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών αφού καθένας οφεί-
λει να έχει καλύτερη υπηρεσία από τον άλλον και παράλληλα συνεργάτες αφού υπάρχει κοινή ανησυχία 
ώστε να διευρυνθεί η αγορά να αυξηθούν οι συνολικές πωλήσεις και να ισχυροποιηθεί η θέση της ομάδας 
ως σύνολο.
Τα μοντέλα των συνεταιρισμών με ελάχιστες εξαιρέσεις απέτυχαν γιατί οι συμμετέχοντες εκχώρησαν την 
ανταγωνιστική του δράση στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχηματισμού με αποτέλεσμα αυτός τελικά να καταρ-
ρέει από το βάρος των πολλών αδιάφορων μονάδων που τον αποτελούν.
Αντίθετα ο συνεργατικός σχηματισμός (με τη μορφή cluster) κρατά ζωντανές τις μονάδες του αφού παρα-
μένει η έννοια του ανταγωνισμού για το εσωτερικό του και της κοινής προσπάθειας και συνεργασίας για το 
εξωτερικό περιβάλλον.
Φυσικά μια πρόταση σαν την παραπάνω σκοντάφτει στο αδίστακτο ερειστικό ταμπεραμέντο των Ελλήνων 
με τις πολλές γνώμες τη λίγη δράση και την απουσία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστωσης χρόνου στις 
κοινές προσπάθειες.
Οι επιχειρηματίες από την άλλη έχουν μια κοινή γλώσσα την οποία μπορούν να μιλήσουν και δεν είναι άλλη 
από τη γλώσσα του κέρδους και των αριθμών, η οποία μπορεί με τη σειρά της να μεταφραστεί σε θέσεις 
εργασίας και ανάπτυξη.
Παρόλο που η έννοια του συνεργατικού σχηματισμού δεν είναι πρωτόγνωρη και έχει στο παρελθόν εφαρ-
μοστεί με επιτυχία στο εξωτερικό (πχ silicon valley) η εφαρμογή της στον τόπο μας θα μπορούσε ν’ αλλάξει 
πολύ γρήγορα την επιχειρηματική πρακτική και να διορθώσει την πορεία της καταστροφικής αποψίλωσης 
της εγχώριας επιχειρηματικότητας.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεργαστούν μεταξύ τους οι τοπικοί επιχειρηματίες αφήνοντας κατά μέρος 
τους ανόητους εγωισμούς και τις κουτοπόνηρες και κοντόφθαλμες πρακτικές του πιο “μάγκα”, του “καλύ-
τερου” και του πιο “ξύπνιου”.
Οι τακτικές καφενείου δεν έχουν χώρο στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, μόνο η σταθερή δουλειά και η 
τίμια αντιμετώπιση μπορούν να υπηρετήσουν πραγματικά αναπτυξιακές στρατηγικές και οράματα. 
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Τα εν λόγω Προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν 
υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά.

Φορέας  υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης είναι το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε 
συνεργασία με τον πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Δικαιούχες επιχειρήσεις
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

• είναι μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

• καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της 
 επιχείρησής τους για το έτος 2008.

• απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

• το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

• δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους 
 εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Επιλέξιμοι για κατάρτιση
Εργαζόμενοι στις δικαιούχες επιχειρήσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ)

Παροχές 
Οι εργαζόμενοι που θα καταρτιστούν,  θα αποζημιωθούν με πέντε (5) € ανά ώρα κατάρτισης 
(η πληρωμή τους θα γίνεται απευθείας από τον ΟΑΕΔ).

Σεμινάρια που θα υλοποιηθούν 
Τα σεμινάρια, τα οποία θα είναι διάρκειας 50 ωρών, θα αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά)

2. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ

3. Δημόσιες σχέσεις - Marketing επιχειρήσεων

4. Μηχανογραφημένη Λογιστική

5. Πληροφορική 

6. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

7. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

8. Ξύλο – Έπιπλο

9. Μεταλλικές Κατασκευές

10. Σύγχρονη μεθοδολογία της πώλησης

11. Χρηματοοικονομικό Management – Μισθοδοσία προσωπικού - Φορολογία εισοδήματος

Επιπλέον είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις και η δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με 
τις ανάγκες μιας ομάδας ομοειδών επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΔ μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή 
υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά 
στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. 
Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα απονέμει Βεβαιώσεις 
Παρακολούθησης σε όσους καταρτιζόμενους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με 
τους εκπαιδευτικούς όρους. 

Για πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλεί-
ου, Κορωναίου 14, 4ος όροφος, τηλ: 2810-342136 & 331590 κα Αστυρακάκη astirakaki@katartisi.gr ή 
κα Βενιχάκη venihaki@katartisi.gr από τις 9:00 έως 2:30 μ.μ. και  στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr .

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της προκήρυξης από 
τον ΟΑΕΔ του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΛΑΕΚ) 1 – 25 έτους 2009, οργανώνει και φέτος στις επιχειρήσεις 
– μέλη του, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για τους 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ). ”
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*Διοργανώνουμε επίσης σεμινάρια και 
εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης 
για μέλη επαγγελματικών σωματείων, 
συλλόγων και συνδέσμων, αλλά και για 
στελέχη μεμονωμένων επιχειρήσεων, 
με θεματικές ενότητες που προτείνουν 
οι ενδιαφερόμενοι, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, 
κάνοντας χρήση των προγραμμάτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων, 
ΛΑΕΚ 0,45.

Το “Κ.Ε.Κ
Τεχνικές Σχολές 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου”
πρόκειται 
να υλοποιήσει 
τα παρακάτω προγράμματα 
επαγγελματικής
κατάρτισης.

περισσότερες πληροφορίες 
για τα προγράμματα κατάρτισης μπορείτε 
να βρείτε στο www.katartisi.gr 

Διεύθυνση: Κορωναίου 14, 4ος όροφος, 
Τηλ:         2810_342136 και 331590.
Υπεύθυνες:  κα. Ελευθερία Χαλκιαδάκη
         chalkiadaki@katartisi.gr, 
                       κα. Μαίρη Βενιχάκη 
                       venihaki@katartisi.gr

&

info

Θα λειτουργήσουν τμήματα για αρχάριους διάρκει-
ας 30 ωρών και για προχωρημένους διάρκειας 60 
ωρών.  
Οι ενότητες που διδάσκονται είναι: Windows, Word, 
Excel, Access, Powerpoint, Internet από καταξιωμέ-
νους εισηγητές στο χώρο της εκπαίδευσης ΤΠΕ. Τα 
προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο χώρο 
του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρα-

κλείου στην οδό Αρχιμήδους 1 & Ικάρου, Ν. Αλι-
καρνασσός.

Με τη λήξη του προγράμματος, διοργανώνονται 
εξετάσεις χορήγησης Πιστοποίησης στην Πληροφο-
ρική. Η Πιστοποίηση είναι απαραίτητη για κάθε εν-
διαφερόμενο, είτε για πρόσληψη στο δημόσιο μέσω 
του ΑΣΕΠ, είτε για εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

1 “Βασικές Δεξιότητες στη χρήση Η/Υ που οδηγούν σε Πιστοποίηση”

3 “Σεμινάρια Απόκτησης και Ανανέωσης ADR”

2 “Επιχειρηματικό Σχολείο 2010”

Μετά από την επιτυχημένη λειτουργία των δύο 
πρώτων κύκλων του  Επιχειρηματικού Σχολείου για 
το έτος 2010, το Επιμελητήριο Ηρακλείου προκη-
ρύσσει την πλήρωση θέσεων του Επιχειρηματικού 
Σχολείου για τον τρίτο και τέταρτο κύκλο, και απευ-
θύνεται σε υφιστάμενους επαγγελματίες όλων των 
δραστηριοτήτων, σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρο-
νται να αναπτύξουν νέα επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και σε στελέχη επιχειρήσεων.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει  πέ-
ντε (5) αυτοτελείς ενότητες (σεμινάρια), από 
τις οποίες οι πρώτες δύο (2) υλοποιήθηκαν. Κα-
λύπτουν το σύνολο σχεδόν της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
προτείνεται ο εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει 
όλες τις ενότητες. Η αυτοτέλεια όμως της θεματο-
λογίας κάθε ενότητας, δίνει τη δυνατότητα να μπο-
ρεί κάποιος, να επιλέξει μία ή περισσότερες ενότη-
τες, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η θεματολογία των ενοτήτων είναι:
1. Ίδρυση & Οργάνωση Επιχειρήσεων (επιλογή
 αντικειμένου & δραστηριότητας – μορφές
 επιχειρηματικής δραστηριότητας – επιλογή 
 νομικής μορφής – πηγές χρηματοδότησης)
2. Διαχειριστικές λειτουργίες (διαχείριση προμη- 
 θειών – διαχείριση πωλήσεων – ταμειακή  
 διαχείριση – οικονομική διαχείριση)
3. Προώθηση πωλήσεων (marketing – πωλήσεις 
 – ηλεκτρονικό εμπόριο – διαχείριση πελατών)
4. Διαχείριση προσωπικού ( επιλογή, πρόσληψη 

 προσωπικού – εκπαίδευση προσωπικού – 
 υποκίνηση προσωπικού – αξιολόγηση  απόδο-
 σης, αμοιβές – διαδικασίες μισθοδοσίας).
5. Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση 
 (Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – φορολογία εισοδήματος 
 φυσικών και νομικών προσώπων – λοιποί 
 φόροι)

Στο επόμενο τρίμηνο πρόκειται να υλοποιη-
θούν η τρίτη και η τέταρτη ενότητα. 
Κάθε ενότητα θα διεξαχθεί σε 20 συνολικά διδακτι-
κές ώρες, σε 6 συνεδρίες (4 των 3 ωρών και 2 των 
4 ωρών) και σε απογευματινές ώρες.

Η διαδραστικότητα του σεμιναρίου επιτρέπει, μέσα 
από την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και 
την αλληλεπίδραση, να τεθούν συγκεκριμένα ερω-
τήματα και να απαντηθούν από τους πεπειραμένους 
εισηγητές που έχουν επιλεγεί για τις διαλέξεις.

Το κόστος συμμετοχής στην κάθε ενότητα είναι 150 
€, ενώ για όσους θα συμμετάσχουν και στις 5 ενό-
τητες του Επιχειρηματικού Σχολείου, το συνολικό 
κόστος ανέρχεται στα 500 €. 

Στο πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας ανάλογα με το χρόνο κατα-
βολής του δικαιώματος συμμετοχής.
Έκπτωση: 50% επί των αρχικών τιμών παρέχεται 
στα νέα ταμειακά ενήμερα μέλη του Επιμελητήριου 
Ηρακλείου. Ως νέα μέλη ορίζονται όσοι έχουν εγ-
γραφεί μέχρι και 2 ημερολογιακά έτη πριν από την 
έναρξη του σεμιναρίου.

Το “ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου” 
λειτουργεί Σχολή   Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων   
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), με άδεια της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και διοργανώνει προγράμ-
ματα εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.   
Το προσεχές διάστημα θα λειτουργήσουν τα πα-
ρακάτω προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε 
οδηγούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 
και σύμφωνα με τη νομοθεσία αποτελούν αναγκαία 
προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.  

Α) Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια 
 υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς 
 υγρών καυσίμων. Σύνολο 32 ωρών. 
 Κόστος προγράμματος: 450,00 €.
Β) Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 1 Εκρηκτι-
 κά. Σύνολο 28 ωρών. 

 Κόστος προγράμματος: 430,00 €.
Γ) Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 7 
 Ραδιενεργά. Σύνολο 28 ωρών. 
 Κόστος προγράμματος: 430,00 €.   
Δ) Ανανέωση Διπλώματος ADR σύνολο 15 ωρών. 
 Κόστος προγράμματος: 165,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδει-
ας οδήγησης οχήματος. Όσοι υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής για τα προγράμματα αυτά και εφόσον  
παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων επαγ-
γελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, μπορούν να πάρουν μέρος στις  
εξετάσεις που διενεργούνται από τη Διεύθυνση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Ηρα-
κλείου για την απόκτηση του Διπλώματος.   
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται εκπαί-
δευση και παράβολο εξέτασης, εκτός παράβολου 
έκδοσης διπλώματος.  
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Το “Κ.Ε.Κ.
Τεχνικές Σχολές 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου” 
οργάνωσε 
και υλοποίησε 
τα παρακάτω προγράμματα 
επαγγελματικής
κατάρτισης.

&

Πραγματοποιήθηκαν δύο προγράμματα κατάρτισης 
που το καθένα περιελάμβανε ένα σεμινάριο για αρ-
χάριους κι ένα για προχωρημένους. 
Στα προγράμματα κατάρτισης, εισηγητές ήταν οι κ.κ. 
Δέσποινα Αρβανίτη, Μιχάλης Καθαράκης και Βαγγέ-
λης Δουλουφάκης.
1. Το πρώτο σεμινάριο για αρχάριους, διάρκειας 
60 ωρών, πραγματοποιήθηκε από τις 12 / 04 έως 
τις 17 / 05 / 2010.
2. Το πρώτο σεμινάριο για προχωρημένους, 
διάρκειας 30 ωρών, πραγματοποιήθηκε από τις 
28/04 έως τις 17 / 05 / 2010.
3. Το δεύτερο σεμινάριο για αρχάριους, διάρκει-
ας 60 ωρών, πραγματοποιήθηκε από τις 19/05 έως 
τις 23 / 06 / 2010.
4. Το δεύτερο σεμινάριο για προχωρημένους, 
διάρκειας 30 ωρών,πραγματοποιήθηκε από τις 
07/06 έως τις 23 / 06 / 2010.

Τα 2 προγράμματα κατάρτισης, που παρακολούθη-
σαν συνολικά 30 καταρτιζόμενοι, πραγματοποιήθη-
καν στο χώρο του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές στην οδό 
Αρχιμήδους 1 & Ικάρου, Ν. Αλικαρνασσός. 
Με τη λήξη των προγραμμάτων, το ΚΕΚ διοργάνω-
σε εξετάσεις χορήγησης Πιστοποίησης στην Πληρο-
φορική και χορήγησε στους επιτυχόντες πιστοποιη-
τικά “I-Skills”.

Ξεκίνησε η λειτουργία του «Επιχειρηματικού Σχο-
λείου» για το έτος 2010, καθώς υλοποιήθηκαν οι 
δύο πρώτες ενότητες. Εισηγητής των ενοτήτων 
ήταν ο κ. Ανδρέας Κουτρούλης. Αναλυτικά πραγμα-
τοποιήθηκαν οι ενότητες:
1. «Ίδρυση & Οργάνωση Επιχειρήσεων» 
Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από τις 20 / 04 έως τις 
04 / 05 / 2010 ήταν διάρκειας 20 ωρών  και εξε-
τάστηκαν τα εξής θεματικά αντικείμενα: επιλογή 
αντικειμένου & δραστηριότητας – μορφές επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας – επιλογή νομικής μορφής 
– πηγές χρηματοδότησης.
2. «Διαχειριστικές λειτουργίες»
Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από τις 27 /05 έως τις 
07 / 06 / 2010 ήταν διάρκειας 20 ωρών και εξε-
τάστηκαν τα εξής θεματικά αντικείμενα: διαχείριση 
προμηθειών – διαχείριση πωλήσεων – ταμειακή 

διαχείριση – οικονομική διαχείριση.
Η διαδραστικότητα του σεμιναρίου επιτρέπει μέσα 
από την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και 
την αλληλεπίδραση, να τεθούν συγκεκριμένα ερω-
τήματα και να απαντηθούν από τους πεπειραμένους 
εισηγητές που επιλέχθηκαν για τις διαλέξεις.

*Διοργανώνουμε επίσης σεμινάρια και 
εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης 
για μέλη επαγγελματικών σωματείων, 
συλλόγων και συνδέσμων, αλλά και για 
στελέχη μεμονωμένων επιχειρήσεων, 
με θεματικές ενότητες που προτείνουν 
οι ενδιαφερόμενοι, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, 
κάνοντας χρήση των προγραμμάτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων, 
ΛΑΕΚ 0,45.

περισσότερες πληροφορίες 
για τα προγράμματα κατάρτισης μπορείτε 
να βρείτε στο www.katartisi.gr 

Διεύθυνση: Κορωναίου 14, 4ος όροφος, 
Τηλ:         2810_342136 και 331590.
Υπεύθυνες:  κα. Ελευθερία Χαλκιαδάκη
         chalkiadaki@katartisi.gr, 
                       κα. Μαίρη Βενιχάκη 
                       venihaki@katartisi.gr

info

1  “Βασικές Δεξιότητες στη χρήση Η/Υ που οδηγούν σε Πιστοποίηση”

2 “Eπιχειρηματικό Σχολείο 2010”
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Πρόκειται για ένα εντατικό, περιεκτικό και προσα-
νατολισμένο στην πρακτική εξάσκηση σεμινάριο, 
που διήρκησε συνολικά  12 ώρες και διεξήχθη από 
τις  10 / 5 έως και τις 19 / 05 / 2010.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να μυήσει τα στε-
λέχη της επιχείρησης στους κανόνες λειτουργίας 
μιας σύγχρονης Αποθήκης, βελτιώνοντας τις δια-
δικασίες παραλαβής, τοποθέτησης εμπορευμάτων, 
ετοιμασίας παραγγελιών, απογραφής, διαχείρισης 
αποθεμάτων, καθώς και   ευπρεπισμού και ασφά-
λειας της Αποθήκης. 
Η εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης 
και λειτουργίας της Αποθήκης βελτιώνει την αξι-
οποίηση του χώρου, την παραγωγικότητα όλων 
των λειτουργιών, τη ροή πληροφοριών με το  λο-
γιστήριο και τα λοιπά τμήματα,  την ακρίβεια απο-
θεμάτων,  την ταχύτητα και τη συνέπεια στην εξυ-
πηρέτηση των πελατών με ταυτόχρονη μείωση του 
κόστους λειτουργίας.
Στο πρόγραμμα διδάχθηκαν ενότητες όπως:
• Έννοια της αποθήκης, Σχεδιασμός και προϋπο-
θέσεις, Καθορισμός των συνθηκών και των τρόπων 
αποθήκευσης μέσω των τεχνολογιών αποθήκευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 26 / 05 και 
ολοκληρώθηκε στις 02 / 06 / 2010. Διήρκησε συνολικά  
10 ώρες και παρακολούθησαν 20 εκπαιδευόμενοι.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να παρέχει μέσα από 
ένα πρακτικό πλαίσιο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για 
την κατανόηση, διαχείριση και εφαρμογή πρακτικών και 
μεθόδων δημιουργίας δυναμικής οργανωτικής κουλ-
τούρας και ψυχολογικά υγιούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος μέσα στην επιχείρηση.
Στο πρόγραμμα διδάχθηκαν οι εξής ενότητες:
•	Ψυχολογία της Αποτελεσματικής Διοίκησης 
α) Λήψη Αποφάσεων και 
β) Διαχείριση Χρόνου
•	Ψυχολογία της Επιχείρησης
α) Αποτελεσματικές Ομάδες, 
β) Επιχειρησιακή Επικοινωνία 
γ) Διαχείριση Συγκρούσεων, 
δ) Εργασιακό Άγχος
Εισηγήτρια στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο 
χώρο του ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Κο-
ρωναίου 14 (3ος όροφος) ήταν η κα Καλλιόπη Ι. Ψυλ-
λάκη (Bsc, MSc), Ψυχολόγος.

Πρόκειται για ένα εντατικό, περιεκτικό και προσα-
νατολισμένο στην πρακτική εξάσκηση σεμινάριο, 
συνολικής διάρκειας 10 ωρών, το οποίο παρακο-
λούθησαν 12 εκπαιδευόμενοι.
Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης ήταν να πα-
ρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για αποτελεσμα-
τική εφαρμογή πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης 
κάθε μορφής κόστους στη σύγχρονη επιχείρηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά ενότη-
τες όπως:
•	 Μεθοδολογία-Καταγραφή της υπάρχουσας κα-

τάστασης
•	 Περιγραφή και έλεγχος κόστους για τη μείωση 
δαπανών (Κόστος και απόδοση, κέντρα κόστους, 
ταξινόμηση κατηγοριών κόστους, τυποποίηση κο-
στολόγησης, κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης κό-
στους και τα χαρακτηριστικά τους)
•	 Έλεγχος χαρακτηριστικών ελέγχου απόδοσης 
(στοιχεία ελέγχου, ποσοτικοποίηση παραμέτρων, 
παρακολούθηση δεικτών)
•	 Αποκλίσεις (ανάλυση αποκλίσεων, έκτακτα συμ-
βάντα-αποτελεσματική αντιμετώπιση, συνεργαζό-

μενα μέρη, επανέλεγχος στόχου)
•	 Ηγεσία και αναδιάρθρωση (χαρακτηριστικά «κα-
λού ηγέτη»,ανθρώπινη επικοινωνία-αξιοποίηση 
ανθρώπινου παράγοντα, παρακίνηση εργαζομένων, 
ενημέρωση προσωπικού, πρόβλεψη και λήψη απο-
φάσεων)
•	 Μελέτες περίπτωσης –Case Studies
Εισηγητές στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 
στο χώρο του ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
στην Κορωναίου 14 (3ος όροφος) ήταν οι κ.κ Κων-
σταντίνος Ζοπουνίδης και Χρήστος Λεμονάκης .

3  “Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση  
    της Σύγχρονης Αποθήκης”

4  “Η	Ψυχολογία	της	Διοίκησης	και	των Αποτελεσματικών Ομάδων”

5  “Επιχειρήσεις και Νέο Περιβάλλον-Στρατηγικές μείωσης κόστους και βελτίωσης απόδοσης”

• Χαρακτηριστικά του χώρου, Εξοπλισμός της 
αποθήκης, Θέση των αποθεμάτων στην αποθήκη, 
Προσωπικό και ασφάλεια, Μεγιστοποίηση αποτε-
λεσματικής χρήσης του χώρου του εξοπλισμού και 
του προσωπικού.
• Παραγγελία προϊόντος και παρακολούθηση, 
Προγραμματισμός των εργασιών αποθήκευσης βά-
σει της ροής των προϊόντων και του κόστους μεθό-
δων διαχείρισης
• Σχεδιασμός εργασιών logistics που συνδέονται 
με την εισαγωγή προϊόντων ή την απόσυρσή τους, 
Καθήκοντα υπεύθυνου παραλαβών (job profile), Έγ-
γραφα διακίνησης, Ροή πληροφοριών, Case studies. 

• Προσδιορισμός των κριτηρίων διαχείρισης των 
αποθεμάτων σε συνάρτηση με το επίπεδο υπηρεσι-
ών και της ποιότητας, Διαδικασία απογραφής, Τύποι 
απογραφών.
• Μέθοδοι αποτίμησης, Χρηματοοικονομικοί δεί-
κτες, Καθορισμός μόνιμων δεικτών ποιότητας ή 
παρακολούθηση του πίνακα δεικτών ποιότητας της 
αλυσίδας logistics. 
Εισηγήτρια στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 
στο χώρο του ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
στην Κορωναίου 14 (3ος όροφος) ήταν η κα Κρυ-
στάλλη Τσακίρογλου και παρακολούθησαν συνολι-
κά 10 εκπαιδευόμενοι.
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 της Φωτεινής Ελευθερίου

Σε ποιο τομέα επικεντρώθηκαν οι 
σπουδές σας;
Είμαι απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου 
σπούδασα Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. 
Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Οργάνωση και Διοίκηση. Tα τελευταία τρία χρό-
νια, παράλληλα με την εργασία μου στην εται-
ρεία, διδάσκω στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του ΤΕΙ Ηρακλείου.

Η ΠΛΕΚΤΑΜ είναι η πρώτη εταιρεία 
με την οποία συνεργάζεσθε;
Όχι είχε προηγηθεί, σχεδόν αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση των σπουδών μου η τριετής συνεργα-
σία μου με μια μονάδα παραγωγής  ανοξείδωτων 
κατασκευών επαγγελματικού εξοπλισμού και 
επαγγελματικών ψυγείων στα Χανιά. Ήμουν 24 
ετών και είχα την ευθύνη, ως Διευθυντής Παρα-
γωγής, 25 εργαζομένων.

Κατευθείαν στα βαθιά δηλαδή. Είναι 
συμβουλή σας αυτή;
Εξαρτάται πάντα από το αν σου αρέσει αυτό που 
κάνεις. Προσωπικά δε θα άντεχα ούτε μια ημέρα 
σε δουλειά που δεν ταυτίζεται με τα ενδιαφέρο-
ντά μου. Η ανάληψη μιας υψηλής θέσης δεν πρέ-
πει να φοβίζει κάποιον, αρκεί να έχει την κατάλ-
ληλη γνώση και τη διάθεση να προσφέρει.

Πότε βρεθήκατε στην ΠΛΕΚΤΑΜ;
Είμαι  στην εταιρεία από το 2007 και έχω ανα-
λάβει την επίβλεψη και την καθοδήγηση της πα-
ραγωγής. Προΐσταμαι της ολικής ποιότητας  και 
ταυτόχρονα παρέχω οικονομοτεχνικές συμβουλές 
προς τη Διοίκηση. 

Σε ποιους τομείς δίνετε ιδιαίτερη 
βαρύτητα; 
Το πιο σημαντικό και ίσως και πιο δύσκολο  σε 
κάθε επιχείρηση θεωρώ ότι είναι η διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού. Χρειάζεται  ευελιξία 
στον τομέα αυτό γιατί μια επιχείρηση είναι ένας 
ζωντανός οργανισμός, που μπορεί να επηρεαστεί 
από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Το πιο 
σημαντικό δεν είναι να μπορείς μόνο να σχεδιά-
σεις, αλλά κυρίως να μπορείς να κάνεις τα σχέδιά 
σου πραγματικότητα. 

Η ΠΛΕΚΤΑΜ ΑΕ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ σε ποιους τομείς δραστηρι-
οποιείται;
Ασχολείται με την παραγωγή ειδών περίφραξης, 
δηλαδή συρματοπλεγμάτων, δικτυωτών πλεγ-
μάτων, πονταριστών (ηλεκτροσυγκολλημένων) 
πλεγμάτων και δομικών φύλλων για την οικοδο-
μή. Επιπλέον, παράγει πασσάλους, για την εγκα-
τάσταση περιφράξεων καθώς και ειδικά πυκνά 
γαλβανισμένα πλέγματα βαρέου τύπου, που προ-
ορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, προστατευτι-
κά και διαχωριστικά υψηλής σκληρότητας και 
αντοχής, είδη που χαρακτηρίζονται από υψηλές 

Θανάσης
Φραγκιαδάκης
Διευθυντής Παραγωγής ΠΛΕΚΤΑΜ Α.Ε. 
Συρματουργία Κρήτης
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διαμέτρους συρμάτων και μικρά ανοίγματα (οπές). 
Στα  είδη αυτά έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα γιατί 
είναι προϊόντα που θα μας ανοίξουν νέες αγορές. 

Επικεντρώνεσθε δηλαδή σε ακόμη 
πιο εξειδικευμένα προϊόντα;
Ναι, γιατί προσπαθούμε να βρούμε καινούργιους 
τρόπους να παραμείνουμε πρωτοπόροι στην αγο-
ρά. Χωρίς να εγκαταλείπουμε  τη βασική μας πα-
ραγωγή και την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότη-
τας των προϊόντων μας, αναζητούμε νέους τομείς 
εφαρμογής των προϊόντων μας.

Πώς το κατορθώνετε αυτό;
Ένας ασφαλής τρόπος είναι να αφουγκράζεσαι 
πάντα τις ανάγκες του πελάτη. Να ξέρεις τι είναι 
αυτό που αναζητάει κάθε στιγμή και να του το 
προσφέρεις. Κάνουμε συνεχώς έρευνα ικανοποί-
ησης πελατών και μελέτες νέων αναγκών για να 
διερευνήσουμε πού προσανατολίζεται ο πελάτης, τί 
προϊόντα επιθυμεί και για ποιά χρήση. Προσπαθού-
με έτσι να του δώσουμε το νέο προϊόν πριν πολλές 
φορές καταλάβει την αναγκαιότητά του και να του 
το προσφέρουμε ως μια αξιόπιστη λύση στις απαι-
τήσεις του. 

Τι μερίδιο της αγοράς κατέχει η εται-
ρεία σας;
Η ΠΛΕΚΤΑΜ ως όνομα έχει μια πολύ βαριά ιστορία 
από το 1966 οπότε και ιδρύθηκε. Κατέχει ηγετικό 
ρόλο στο χώρο της συρματουργίας στην Κρήτη και 
είναι μια από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του 
κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχει τη δυνατό-
τητα να εξυπηρετεί πελάτες σε όλη την Ελλάδα πα-
ρόλη τη δυσκολία μεταφοράς των προϊόντων εκτός 
Κρήτης, και προσπαθεί να χτίζει διαρκώς πάνω σ’ 
αυτό το όνομα χωρίς να επαναπαύεται σε ό,τι έχει 
κατακτήσει μέχρι τώρα. Είναι πολύ εύκολο να χά-
σεις τη θέση που κατέχεις στην αγορά αν δεν προ-
σπαθείς συνεχώς να βελτιώνεις τα προϊόντα σου.

Οι κινήσεις αυτές έχουν προσελκύ-
σει επενδυτικό ενδιαφέρον και εκτός 
συνόρων;
Βεβαίως και μάλιστα έχουμε ήδη αρχίσει διαπραγ-
ματεύσεις με χώρες των Βαλκανίων και της Βόρει-
ας Αφρικής - όπως η Λιβύη - οι οποίες ελπίζουμε 
να αποδώσουν. Πρόσφατα ήρθαν στο εργοστάσιο 
μας οι εμπορικοί ακόλουθοι αραβικών χωρών, 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου. Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από τις χώ-
ρες αυτές, όμως είναι δύσκολη  η μεταφορά των 
προϊόντων εκεί λόγω του υψηλότατου κόστους.

Οι ανταγωνιστές σας στην υπόλοιπη 
Ελλάδα πώς κινούνται;
Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο παραδοσιακοί ανα-
φορικά με τα προϊόντα τους και επιδιώκουν συνε-
χώς τη μείωση του κόστους παραγωγής. Το κόστος 
παραγωγής μας απασχολεί όλους αλλά η μείωσή 
του δεν αποτελεί τον μοναδικό στόχο μιας επιχεί-
ρησης. Δεν είναι ρίσκο να επενδύεις σε καινοτόμα 
προϊόντα γιατί όταν δεις εγκαίρως τις ανάγκες της 
αγοράς καρπώνεσαι πρώτος και τα οφέλη.

Σκέπτεσθε τη μείωση του κόστους 
παραγωγής ως μέσο για την αντιμε-
τώπιση των λειτουργικών εξόδων;
Η μείωση του κόστους παραγωγής είναι μια συνε-
χής προσπάθεια όπως σας είπα και ανεξάρτητη από 
τις κατά καιρούς οικονομικές συγκυρίες. Μπορεί να 

επιτευχθεί με νέα τεχνολογικά μέσα, με διαρκή και στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού και ευελιξία 
στην παραγωγή, όχι όμως με εκπτώσεις στην ποιότητα των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊό-
ντων. Ποτέ δεν πρέπει να πέφτεις κάτω από κάποια standards. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να  κάνεις  εκπτώ-
σεις σε θέματα ασφάλειας των εργαζομένων, όχι μόνο για να περιορίσεις το ενδεχόμενο ατυχήματος, αλλά 
και για να είναι υγιεινό το περιβάλλον εργασίας.

Πώς παρακολουθείτε τις εξελίξεις στον κλάδο σας;
Συμμετέχουμε σε  ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις όχι μόνο ως εκθέτες αλλά και ως επισκέπτες για να βλέ-
πουμε τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες. Παρακολουθούμε πώς λειτουργούν αντίστοιχες επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό και σε ποια προϊόντα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον τους. Γενικά, είμαστε σε συνεχή επαγρύ-
πνηση γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αν σκεφθείς κάποια στιγμή ότι έχεις φτάσει το προϊόν σου 
στο καλύτερο σημείο, αυτό την επόμενη ακριβώς ημέρα ανατρέπεται, γιατί την επόμενη ημέρα προκύπτουν 
άλλα δεδομένα.

Επενδύετε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ως αναγκαιότητα ή πιστεύετε 
ότι είναι μονόδρομος για τη σωστή λειτουργία της;
Η εμπειρία όλων αυτών των ετών λειτουργίας της μονάδας αλλά και η γνώση όλων όσοι ασχολούνται με 
τη διοίκηση επιχειρήσεων δείχνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι η κύρια δύναμή της. 
Αν παρατηρήσει κανείς, όσο λιγότερες αλλαγές στο προσωπικό έχει μια επιχείρηση και όσο πιο εύστοχες  
επιλογές στο νέο προσωπικό, τόσο πιο αποδοτικό είναι το εργατικό δυναμικό. Σε όλα τα πόστα ισχύει αυτό 
όχι μόνο στην παραγωγή.

Οι αλλαγές στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν τις αποφάσεις 
στην εταιρεία σας  σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων;
Ασφαλώς, δε γινόταν διαφορετικά. Περιορίστηκε το εργατικό μας δυναμικό κατά 10% - 15%. Ήταν αναγκα-
στική η μείωση αυτή του προσωπικού, γιατί οφείλεις να λάβεις μέτρα σε τέτοιες κρίσεις που να διασφαλί-
ζουν το μέλλον της επιχείρησης άρα και τις θέσεις εργασίας όσων απομένουν.

Πιστεύετε ότι πολλές επιχειρήσεις είχαν κάνει ανοίγματα που τελικά δεν μπό-
ρεσαν να στηρίξουν γι’ αυτό πλήττονται ή συρρικνώνονται;
Θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις είχαν κάνει κατάχρηση δανειακών δυνατοτήτων που τους προσφέρονταν, 
όμως σε αρκετές περιπτώσεις ο δανεισμός ήταν κάτι φυσιολογικό με την έννοια ότι η ραγδαία ανάπτυξη 
των τελευταίων ετών, ειδικά στον κλάδο της κατασκευής, και με δεδομένη τη νοοτροπία ότι δεν μπορείς 
να μείνεις στάσιμος όταν όλα γύρω σου κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς,  μπαίνεις σε μεγάλα χρέη τα 
οποία όταν κοπεί ο δανεισμός και τα έσοδα της επιχείρησης αδυνατείς να καλύψεις και μένεις τουλάχιστον 
εκτεθειμένος.

Η κρίση θ’ αποτελέσει «μάθημα» για την αγορά;
Αυτό που βιώνουμε όλοι τώρα θα μας κάνει καλό. Θ’ αρχίσουμε να μετράμε περισσότερο τα βήματά μας και 
ως άτομα και ως επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, έως σήμερα όταν προγραμματίζαμε την παραγωγή του επό-
μενου έτους, υπολογίζαμε την τρέχουσα παραγωγή και προσθέταμε ένα ποσοστό 10% - 20%. Αυτό τελικά 
ήταν άστοχο και όπως δείχνουν τα νέα δεδομένα δεν μπορείς πλέον να βασίζεσαι σε τέτοιες προβλέψεις. Το 
μόνο που μπορείς να κάνεις τώρα είναι να μετράς και όχι να εκτιμάς. Να μετρήσουμε  λοιπόν τις νέες μας 
δυνατότητες και μετά να κάνουμε το επόμενο βήμα. 

Η όποια ανάκαμψη θα έρθει από τον ιδιωτικό ή από το δημόσιο τομέα; 
Για να έρθει η ανάκαμψη σε μια επιχείρηση πρέπει να βελτιωθεί η σχέση εσόδων εξόδων. Το ίδιο πρέπει να 
γίνει και με το κράτος. Θα πρέπει να βρει τρόπους να αυξήσει τα έσοδά του. Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα 
θα πρέπει να στηρίξει με τρόπο αποτελεσματικό τον τουρισμό, τη γεωργία και τη βιομηχανία και μάλλον όχι 
όπως συμβαίνει αυτό έως σήμερα. Όσο και αν δεν το πιστεύετε έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία στην κατεργα-
σία μετάλλου. Μπορούμε  λοιπόν ν’ απευθυνθούμε οργανωμένα σε διεθνείς αγορές και να πουλήσουμε τα 
προϊόντα μας. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε πιο λειτουργικό και εξυπηρετικό το δημόσιο φορέα.

49ιούνιος 2010



Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι 
στους δρόμους του ελαιολάδου, 
του  κρασιού και της παραδοσιακής κουζίνας

 επίσκεψη:
Επιμέλεια: 

Έφη Γοραντωνάκη, 
Φωτεινή Ελευθερίου

Τα γευστικά μονοπάτια της κρητικής παράδοσης εί-
χαν την ευκαιρία να διαβούν διακεκριμένοι ευρω-
παίοι δημοσιογράφοι, τους οποίους φιλοξένησε το 
Επιμελητήριο Ηρακλείου με στόχο να διαδώσουν, 
μέσα από τα έντυπα με τα οποία συνεργάζονται  τη 
γαστρονομία της Κρήτης και τα εκλεκτά της προϊ-
όντα.
Πρόκειται για  έξι δημοσιογράφους, δύο Άγλλους, 
δύο Ιταλούς, έναν Γερμανό και έναν Έλληνα, οι 
οποίοι βρέθηκαν για τρεις ημέρες στο Ηράκλειο 
προκειμένου να γνωρίσουν, να μυηθούν και να 
προβάλλουν τα μυστικά της Κρητικής διατροφής.
Ο Vittorio Castellani από την Ιταλία με ειδίκευση 
στην γαστρονομία και την οινολογία, η Desirée 
Pirillo επίσης από την Ιταλία  η οποία ασχολείται 
και με τη φωτογραφία, ο  Nikolaos Georgakis από 
τη Γερμανία, η Fleur kinson από την Αγγλία με ει-
δίκευση στα περιοδικά γαστρονομίας και τους του-
ριστικούς οδηγούς, ο Daniel Hart από την  Αγγλία 
που συνεργάζεται με μεγάλα περιοδικά σε όλο τον 
κόσμο  και η Ελληνίδα Ευαγγελία Φούκου, η οποία 
συνεργάζεται με το περιοδικό «Ταχυδρόμος». 
Κατά την παραμονή τους στο Ηράκλειο επισκέφθη-
καν τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής και εμφιάλω-
σης οίνου στις Δαφνές, το Βοριά και το Χουδέτσι  
όπου  ξεναγήθηκαν σε αμπελώνες και δοκίμασαν 
τα τοπικά κρασιά.
Βρέθηκαν επίσης σε μονάδες επεξεργασίας ελαι-
ολάδου και ενημερώθηκαν για το έργο που επι-
τελείται από το Δίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου, το 
νεοσύστατο Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, την Ελ-
ληνική Ακαδημία Γεύσης και το Δίκτυο Πιστοποιη-
μένων Εστιατορίων Κρήτης, Concred.
Παράλληλα ξεναγήθηκαν σε μονάδες αγροτου-
ρισμού, γευμάτισαν σε πιστοποιημένα εστιατόρια 
παραδοσιακής κρητικής κουζίνας και συζήτησαν 
με τους εκπροσώπους του Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Κρήτης και του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολά-
δου καθώς και του φορέα πιστοποίησης αγροτικών 
/ γεωργικών προϊόντων Creta-Cert (Cluster) για τις 
δράσεις προώθησης του κρητικού ελαιολάδου  και 
των αγροτικών προϊόντων στην τοπική και την διε-
θνή αγορά αντίστοιχα.
Οι ευρωπαίοι δημοσιογράφοι παρακολούθησαν 
με ενδιαφέρον την παρουσίαση της μελέτης του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου: «Ανάπτυξη ενός στρα-
τηγικού σχεδίου προώθησης - προβολής δικτυώ-
σεων» και  την παράλληλη εκδήλωση στο φουαγιέ 
του Επιμελητηριακού Μεγάρου που περιελάμβανε 
έκθεση και γευσιγνωσία προϊόντων ελιάς και ελαι-
ολάδου τα οποία παράγουν και τυποποιούν επιχει-
ρήσεις της Κρήτης.
Οι εντυπώσεις τους από το τριήμερο ταξίδι στην 
Κρήτη, καταγράφονται στα λόγια δύο εκ των φιλο-
ξενούμενων. «Ερωτεύτηκα την Κρήτη την πρώτη 

φορά που επισκέφθηκα το νησί το 2008. Έτρεφα 
πάντα θαυμασμό για την αρχαία ιστορία και την 
εξέλιξη του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.    Με ευκαιρία 
την ξενάγηση από το Επιμελητήριο Ηρακλείου μου 
δόθηκε η δυνατότητα να ανακαλύψω ότι η περιο-
χή γύρω από το Ηράκλειο έχει απρόσμενα πολλά 
πλούτη. Η απίστευτα όμορφη εξοχή παράγει εξαι-
ρετικό ελαιόλαδο και κρασί» επισημαίνει  η  Fleur 
Kinson.
«Οι εντυπώσεις μου από την Κρήτη ήταν ποικίλες. 
Στις καλύτερες στιγμές συγκαταλέγονται οι επισκέ-
ψεις σε αμπέλια και ελαιώνες όπως επίσης  και το 

ταξίδι σε ένα απομονωμένο κατάλυμα με την πιο 
απίθανη θέα και καταπληκτικό φαγητό. Είχα πολ-
λές ευκαιρίες για να τραβήξω ενδιαφέρουσες φω-
τογραφίες και συμπλήρωσα το ενδιαφέρον ταξίδι 
μου ένα πρωινό με  επισκέψεις στην τοπική αγορά 
και τους πωλητές» μας είπε ο  Daniel Hart.

Οι δημοσιογράφοι δοκιμάζουν και φωτογραφίζουν τα Κρητικά προϊόντα
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Οι προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι με τον Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλη Φραγκάκη
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Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το ευ-
ρωπαϊκό έργο “Innovate-Med”, του προγράμματος 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας MED, το Επιμε-
λητήριο Ηρακλείου ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης δράσεων για 
την προώθηση του Κρητικού ελαιολάδου. Πρόκει-
ται για το πρώτο παγκρήτιο  Δίκτυο Ελαιολάδου  
στο οποίο μετέχουν επίσης  εννέα φορείς:

• ΚΕΚ Τεχνικές σχολές του Επιμελητηρίου 
 Ηρακλείου 

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο / Παράρτημα 
 Κρήτης 

• Ελληνική Ακαδημία Γεύσης 

• Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης 

• Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου 

• Ένωση Ξενοδόχων Κρήτης 

• Παγκρήτιος  Σύλλογος Διευθυντών 
 ξενοδοχείων 

• Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης 

• Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης  
 και  Θήρας 
Το ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ είναι μια αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία που αντιπροσωπεύει  την 
παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία των προϊό-
ντων της ελιάς και του ελαιολάδου, καθώς επίσης 
και τον τομέα του τουρισμού και της γαστρονομίας 
στην Κρήτη.
 Οι παραπάνω φορείς, θα μπορούν επίσης να συνε-
πικουρούνται στην επίτευξη των σκοπών του δικτύ-
ου από Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά και Τεχνολογι-
κά Ινστιτούτα, Ιδρύματα και Κέντρα εντός και εκτός 

της ελληνικής επικράτειας.

Στόχοι 
Το Δίκτυο, έχει ως βασικό και κύριο στόχο του την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θε-
σμών ώστε να ενδυναμωθεί η κατανάλωση ελαιο-
λάδου εντός και εκτός Ελλάδος. 
Επίσης οι βασικοί στόχοι του δικτύου εστιάζονται: 

• στην ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής,  
 περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σπουδαιότη-
 τας των προϊόντων της ελιάς και του 
 ελαιολάδου 

• στην ανάδειξη της συνεισφοράς τους στο 
 πρότυπο της Κρητικής Διατροφής 

• στην προώθηση της χρήσης του ελαιολάδου 
 ως βασικού συστατικού στα κρητικά εστιατόρια 
 / ταβέρνες και στα κάθε είδους τουριστικά 
 καταλύματα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες 
 εστίασης σε Έλληνες και ξένους τουρίστες. Στο 
 σημείο αυτό θα είναι καθοριστική η συνεισφο-
 ρά και η υποστήριξη των φορέων που 
 εμπλέκονται και σχετίζονται με τον κλάδο και 
 τις υπηρεσίες του τουρισμού.

Παρουσίαση του Δικτύου
Το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου παρουσιάστηκε 
στη διάρκεια Συνέντευξης  Τύπου στο Επιμελητήριο 
Ηρακλείου από όλους τους φορείς που μετέχουν 
στην πρωτοβουλία.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Νικήτας Δο-
λαψάκης, αναφέρθηκε αναλυτικά στους στόχους 
του Δικτύου τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό κα-

 Επιμέλεια: 
Φωτεινή Ελευθερίου

Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου 
Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
για τη διάδοση του ανεκτίμητου θησαυρού
Σε καιρούς δύσκολους για την προσέγγιση αλλά και τη διατήρηση  κεκτημένων θέ-
σεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, η συσπείρωση δυνάμεων φαίνεται αναγκαία 
περισσότερο από ποτέ. 
Για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελούν τα προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας με διακριτά και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Το Κρητικό 
ελαιόλαδο συγκαταλέγεται  αδιαμφισβήτητα σ’ αυτά και το Επιμελητήριο Ηρακλείου 
πρωτοστατεί στην προσπάθεια διάδοσής του.

ταβάλλεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την 
προώθηση των προϊόντων ελιάς και ανάδειξης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κρητικού ελαι-
ολάδου.
Ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Ηρα-
κλείου και συντονιστής του εγχειρήματος κ. Μανώ-
λης Φραγκάκης διευκρίνισε οτι η πρωτοβουλία του 
Επιμελητηρίου αποτελεί μέρος της προσπάθειας 
για να βρει το ελαιόλαδο τη θέση που του αξίζει 
στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτε-
χνικού Επιμελητηρίου κ. Κώστας Καμπιτάκης εκτί-
μησε ότι η ανάπτυξη νέων συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο, όπως αυτή που ανακοινώθηκε, αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για να βρουν τα κρητικά προϊ-
όντα «το δρόμο τους» προς τις αγορές και πρότεινε 
την ενεργοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας για 
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιο-
λάδου κ. Γιώργος Ανδρεδάκης ανακοίνωσε ότι θα 
ακολουθήσουν ενέργειες για την προώθηση του 
ελαιολάδου στην υπόλοιπη Ελλάδα και το Εξωτε-
ρικό αλλά και για το περιορισμό της χρήσης σπορέ-
λαιων στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της Κρήτης.
Ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών 
Ξενοδοχείων κ. Γιώργος Πελεκανάκης επισήμανε 
ότι είναι αδιανόητο να μη χρησιμοποιείται κρητικό 
ελαιόλαδο σε όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης και 
τόνισε ότι η προώθηση των κρητικών προϊόντων 
είναι μονόδρομος για την προώθηση του κρητικού 
τουρισμού.
Ο Πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης 
κ. Ζώης Χάρος δήλωσε ότι θα καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια από τα μέλη της Λέσχης  να αναδει-
χθεί η σημασία του ελαιολάδου και να αυξηθεί η 
χρήση του ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό, ενώ ο 
Πρόεδρος  του  Σωματείου Επαγγελματιών Ξενα-
γών Κρήτης & Θήρας κ. Γιώργος Παπανικολάου 
αναφέρθηκε στην υποχρέωση που έχουν όλοι οι 
φορείς στο χώρο του τουρισμού να διαφημίζουν το 
ελαιόλαδο ως προϊόν μοναδικής αξίας.



Το υπόβαθρο και οι εκτιμήσεις
Για τη δημιουργία του «Europe 2020» η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή αρχικά προέβη στην καταγραφή της 
παρούσας κατάστασης. Διέγνωσε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού 
και ότι η υφιστάμενη κρίση εξουδετέρωσε πολλά 
χρόνια οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και 
έφερε στην επιφάνεια τις διαρθρωτικές αδυναμίες 
της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των διαρθρωτικών 
αδυναμιών ξεχωρίζουν:

>Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της Ευρώπης γνώ-
ρισε σημαντική επιβράδυνση. Το ευρωπαϊκό ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 4% το 2009 και η βιομηχανική πα-
ραγωγή οπισθοχώρησε στα επίπεδα της δεκαετίας 
του 1990.

>Τα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη εξα-
κολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερα απ’ ό,τι 
σε άλλα μέρη του κόσμου. Είκοσι τρία (23) εκατομ-
μύρια πολίτες ή το 10% του ευρωπαϊκού πληθυ-
σμού είναι σήμερα άνεργοι.

>Η δημογραφική γήρανση επιταχύνεται και ο 
μικρότερος ενεργός πληθυσμός σε συνδυασμό με 
υψηλότερο ποσοστό συνταξιούχων θα επιβαρύνει 
με πρόσθετους περιορισμούς τα συστήματά μας 
κοινωνικής πρόνοιας.

>Οι οικονομίες είναι όλο και πιο αλληλένδετες 
και ο ανταγωνισμός από τις αναπτυγμένες και ανα-
δυόμενες οικονομίες θα γίνεται εντονότερος.

>Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα εξα-
κολουθεί να έχει ανάγκη ρύθμισης.

>Οι προκλήσεις για το κλίμα και το περιβάλλον 
απαιτούν δραστικότερες ενέργειες.

Οι εναλλακτικές
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή εκτιμά ότι για 
την επόμενη δεκαετία υπάρχουν τρεις εναλλακτι-
κές. Η πρώτη είναι η συλλογική και άμεση αντίδρα-
ση στις μακροχρόνιες προκλήσεις που θα ωθήσει 
την ΕΕ σε μια ανοδική πορεία ευημερίας («βιώσι-
μη ανάκαμψη»). Η δεύτερη είναι να συνεχισθούν 
οι μεταρρυθμίσεις με αργό και σε μεγάλο βαθμό 
ασυντόνιστο ρυθμό («υποτονική ανάκαμψη»), ενώ 
η τρίτη εναλλακτική έρχεται ως συνέχεια της δεύ-
τερης και προβλέπει μόνιμη απώλεια σε πλούτο και 
σε δυναμικό για μελλοντική ανάπτυξη («χαμένη 
δεκαετία»).
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Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης

Διδάκτορας Οικονομικών 
Επιστημών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – 
ΤΕΙ Κρήτης

mkourg@immko.gr

Το 2000 η φιλόδοξη στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε ως στρατηγικό στόχο 
η Ευρώπη το 2010 να είναι «…η πλέον ανταγωνιστική και η πλέον δυναμική 
οικονομία της γνώσης στον κόσμο». Το 2010 φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη 
δεν κατάφερε να επιτύχει το στόχο της. Γι’ αυτό σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχεδιάζει το «Europe 2020». Τι προβλέπεται σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική; 

Τρία σενάρια για την Ευρώπη 
μέχρι το 2020

Αναπτυξιακή τροχιά
προ της κρίσης

Επίπεδο παραγωγής

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Βιώσιμη ανάκαμψη

έτη

Η Ευρώπη θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πλή-
ρη επάνοδο στα προηγούμενα επίπεδα ανάπτυξης και 
να αυξήσει τις δυνατότητες βελτίωσης

Επίπεδο παραγωγής

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Χαμένη δεκαετία

έτη

Η Ευρώπη θα έχει υποστεί μόνιμη απώλεια σε πλούτο 
και σε δυναμικό για μελλοντική ανάπτυξη

Επίπεδο παραγωγής

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Υποτονική ανάκαμψη

έτη

Η Ευρώπη θα έχει υποστεί μόνιμη απώλεια πλούτου 
και θα ξεκινήσει εκ νέου να αναπτύσσεται από την 
διαβρωμένη αυτή βάση 
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Το νέο σχέδιο ανάπτυξης
Φυσικά, η Επιτροπή αλλά και η ΕΕ επιλέγει το σενά-
ριο της «βιώσιμης ανάκαμψης» και πάνω σε αυτό 
έκτισε τις προτεραιότητες του σχεδίου «Europe 
2020». Τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες 
προτάσσει το σχέδιο:

>Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας 
βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία.

>Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο 
αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο 
ανταγωνιστικής οικονομίας.

>Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία 
με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινω-
νική και εδαφική συνοχή.

Οι στόχοι
Οι προτεραιότητες αυτές θέτουν ξεκάθαρους πρω-
ταρχικούς στόχους για την ΕΕ μέχρι το 2020:

>75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέ-
πει να έχει απασχόληση.

>3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε 
έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α).

>Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα/ 
την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί (περι-
λαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού 
μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν).

>Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι μι-
κρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων 
πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

>Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από 
φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκατομμύρια.

Οι πρωτοβουλίες
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επίτευξη των στόχων 
απαιτεί μεγάλο φάσμα δράσεων σε εθνικό, «ενω-
σιακό» και διεθνές επίπεδο και γι’ αυτό το «Europe 
2020» προτείνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες 
που θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη 
προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα:

>«Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των 
συνθηκών χρηματοδότησης για την έρευνα και την 
καινοτομία ώστε οι καινοτόμες ιδέες να μπορέσουν 
να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα 
δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

>«Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των 
επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη 
διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά 
εργασίας.

>«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για 
την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρό-

σβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την 
άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

>«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματι-
κά τους πόρους», για τη στήριξη της μετάβασης σε 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξη-
ση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον 
εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την 
ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

>«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», για τη βελτίωση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας 
ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής 
να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

>«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασί-
ας», για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, 
της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την 
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και 
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

>«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμη-
ση της φτώχειας», για τη διασφάλιση της κοινωνι-
κής και εδαφικής συνοχής, ώστε να εξαπλωθούν 
ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχό-
λησης, και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχει-
ας και κοινωνικού αποκλεισμού ν’ αποκτήσουν τα 
μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν 
ενεργά στην κοινωνία.

Θα πετύχει;
Το σχέδιο «Europe 2020» έγινε αρχικά δεκτό επί της αρχής από τους αρχηγούς των κρατών-μελών της ΕΕ 
το Μάρτιο του 2010. Το Μάιο όμως στο Ευρωκοινοβούλιο, η στρατηγική «Europe 2020» δέχθηκε ισχυρή 
κριτική κυρίως για τον τρόπο υλοποίησης των στόχων, καθώς και για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
που απαιτούνται. Οι ευρωβουλευτές έθεσαν θέματα που αφορούν τη φύση και την πορεία της νομισματικής 
ένωσης, την ενιαία αγορά, την περιφερειακή πολιτική και φυσικά τον έλεγχο χρέους στα κράτη-μέλη. Μέχρι 
τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όμως, όπως και να έχει, η φιλοσοφία και ο κορμός της στρατηγικής «Europe 2020» δεν πρόκειται να αλ-
λάξει. Ένα ερώτημα απομένει: Το «Europe 2020» θα επιτύχει ή θα είναι μια νέα, αποτυχημένη, στρατηγική 
όπως αυτή της Λισσαβόνας;

Κατά πολλούς, ο βασικός λόγος που η «Λισσαβόνα» απέτυχε είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και όχι 
η οικονομική κρίση. Και μάλιστα η έλλειψη κοινής πολιτικής βούλησης. Τα κράτη–μέλη δεν επιτύγχαναν 
τους στόχους της Λισσαβόνας και συνέχιζαν την πορεία τους χωρίς κοινό όραμα. Μάλλον αυτή θα είναι και 
η κρίσιμη παράμετρος για το σχέδιο «Europe 2020». Θα δεχτούν τα κράτη-μέλη να συντονίσουν την οικο-
νομική τους πολιτική και να προχωρήσουν σε μια επί της ουσίας ένωση; Αν ναι….
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Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση 
κλαδικής μελέτης η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, μέλους 
της Global Finance. 
Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τόσο οι τουριστικές ενοικιάσεις (βραχυχρόνιες μισθώσεις) μικρής διάρκειας 
όσο και οι μακροχρόνιες μισθώσεις (fleet management). 
Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν κατά προσέγγιση 2.300 επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτο-
κινήτων. Η συγκεκριμένη αγορά ωστόσο εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, γεγονός που οφείλεται 
στην κυριαρχία λίγων εταιρειών και ιδιαίτερα αυτών που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούν διεθνή εμπορικά 
σήματα.
 Έντονη είναι επίσης και η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η πλειοψηφία 
τους εδρεύει σε τουριστικές περιοχές της χώρας και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του 
Ιονίου.
Η συνολική αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων εμφανίζει διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 1998–
2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%. Ειδικότερα κατά κατηγορία, το μέγεθος αγοράς των τουριστικών ενοι-
κιάσεων παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,2%, ενώ η αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων εμ-
φανίζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 25,4% την περίοδο 1998-2008. Ωστόσο, τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα 
το 2008 υπήρξε δραστική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης. 
Αναφορικά με την ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της αγοράς, το έτος 2008 οι 
μακροχρόνιες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο (76%) έναντι των τουριστικών ενοικιά-
σεων που κατέλαβαν το υπόλοιπο 24%. 

Ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης για μακροχρόνιες μισθώσεις είναι η διάδοση 
του θεσμού του εταιρικού αυτοκινήτου και των πλεονεκτημάτων που τον συνοδεύουν, σε συνδυασμό με 
την τάση του outsourcing (εκχώρηση συγκεκριμένων λειτουργιών μιας επιχείρησης σε τρίτους). Η μακρο-
χρόνια μίσθωση παρουσιάζει σειρά πλεονεκτημάτων καθώς πέρα από τη δυνατότητα αντικατάστασης των 
οχημάτων, η εκμισθώτρια εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες και γραφειοκρατικές διατυπώσεις που 
απαιτούνται για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων (ασφαλιστικές καλύψεις, συντήρηση, επισκευές κλπ.). 
Επίσης, από φορολογική άποψη, οι δαπάνες μακροχρόνιας εκμίσθωσης εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα 
έσοδα της επιχείρησης, γεγονός που δεν ισχύει στις περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος της τουριστικής κίνησης αποτελεί το βασικότερο παράγοντα προσδι-
ορισμού της ζήτησης για τις τουριστικές ενοικιάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από 

τον εισερχόμενο τουρισμό (αλλοδαποί τουρίστες οι 
οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για διακοπές ιδι-
αίτερα κατά τη θερινή περίοδο). Αρκετές εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων συνεργάζονται στενά με 
τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, από τα οποία 
και αντλούν σημαντικό όγκο της πελατείας τους. 

Στο πλαίσιο της μελέτης, έγινε εκτεταμένη χρη-
ματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του 
κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, 
συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει 
αντιπροσωπευτικού δείγματος 64 επιχειρήσεων, 
για τις χρήσεις 2008 και 2007.
Όπως προέκυψε από τη σχετική ανάλυση, το σύ-
νολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 9% το 2008 
σε σχέση με το 2007, τα δε ίδια κεφάλαια υποχώ-
ρησαν κατά 38,7%. Αύξηση κατά 3,1% παρουσι-
άζουν οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & 
προβλέψεις το 2008, ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι 
η ποσοστιαία αύξηση που εμφάνισαν οι αντίστοιχες 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (30,7%).
Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγμα-
τος αυξήθηκαν οριακά κατά 1,2% το 2008 σε σχέ-
ση με το 2007. 
Το μικτό κέρδος δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβο-
λή, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν συνο-
λικά ζημιογόνο το 2008 (διπλασιασμός των ζημιών 
σε σχέση με το 2007), λόγω κυρίως των υψηλών 
αποσβέσεων και λειτουργικών εξόδων. 

Νίκος Ντζελέπης 
Διευθυντής Καταστήματος Κρήτης
ICAP GROUP   
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Κλαδική μελέτη
Οι μακροχρόνιες μισθώσεις στηρίζουν τον κλάδο 
των ενοικιάσεων αυτοκινήτων
• Η συνολική αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων παρουσίασε αύξηση  
 με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8% κατά την περίοδο 1998–2008 
• Ο βασικότερος παράγοντας προσδιορισμού της ζήτησης για τις   
 τουριστικές ενοικιάσεις έιναι το μέγεθος της τουριστικής κίνησης 
• Ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης για   
 μακροχρόνιες μισθώσεις είναι η διάδοση του θεσμού του εταιρικού 
 αυτοκινήτου
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Καθημερινά οι μάνατζερ των επιχειρήσεων 
λαμβάνουν αποφάσεις. Η λέξη “μάνατζερ” φέρνει, 
στο μυαλό εικόνες ανθρώπων που καθορίζουν τι 
πρέπει να γίνει, ποιός θα το κάνει, πότε, πού και ενί-
οτε, πώς. Με άλλα λόγια, η λήψη αποφάσεων είναι 
η κυριότερη δουλειά που κάνουν οι μάνατζερ. Από 
την ορθολογικότητα των αποφάσεών τους κρίνεται 
η επιβίωση της εταιρείας τους, αλλά και η εργασια-
κή ποιότητα ζωής των υφισταμένων τους.

Η «πλήρης ορθολογικότητα» στη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων είναι ανέ-
φικτη. Αυτό συμβαίνει για τέσσερις 
κύριους λόγους:

1. Οι αποφάσεις αφορούν στο μέλλον το  
  οποίο είναι αβέβαιο. 

2. Είναι δύσκολο να βρεθούν όλες οι 
  εναλλακτικές λύσεις ενός προβλήματος. 

3. Είναι δύσκολο να αναλυθεί τελείως 
  κάθε εναλλακτική λύση. 

4. Η πληροφόρηση που χρειάζεται ο 
  μάνατζερ είναι ουσιαστικά πάντοτε ατε-
  λής και, παράλληλα, δεν επαρκούν ο 
  χρόνος και τα χρήματα.

Οι αποφάσεις διακρίνονται σε δυο γενικές 
κατηγορίες: 

Α. Προγραμματισμένες και 

Β. Μη προγραμματισμένες 
Οι πρώτες αναφέρονται σε προβλήματα ρουτίνας 
όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προκαθο-
ρισμένων πολιτικών, διαδικασιών ή κανόνων (π.χ. 
πρόσληψη εργαζομένων). Οι δεύτερες έχουν να 
κάνουν με προβλήματα που ανακύπτουν κατά πε-
ριόδους τα οποία είναι φύσει δύσκολο να οριοθε-
τηθούν (π.χ. εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά). 
Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν συνήθως οι 
στρατηγικές αποφάσεις.
Επίσης, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται εν κενώ 
αλλά υπό τρεις συνθήκες οι οποίες είναι η βεβαιό-
τητα (certainty), ο κίνδυνος (risk) και η αβεβαιότη-
τα (uncertainty).
Στην περίπτωση της βεβαιότητας, οι μάνατζερ είναι 
σίγουροι για το αποτέλεσμα της απόφασής τους. 
Υπάρχει η απαραίτητη, πλήρης και αξιόπιστη πλη-
ροφόρηση και οι σχέσεις αιτίας – αιτιατού είναι εξα-
κριβωμένες. 
Σε συνθήκες κινδύνου, οι μάνατζερ δεν μπορούν να 
προβλέψουν επακριβώς το αποτέλεσμα της απόφα-
σής τους, αλλά διαθέτουν αρκετή (όχι όμως πλήρη) 
πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να προβλέ-
ψουν την πιθανότητα η απόφαση να οδηγήσει στη 
λύση του προβλήματος.

Σκοπός της στήλης 

“Επιχειρείν με Γνώση” είναι να παρέχει 
με απλό και ουσιαστικό τρόπο 
επιχειρηματικές έννοιες και πρακτικές 
που θα βοηθήσουν επιχειρηματίες, 
υποψήφιους επιχειρηματίες και 
εργαζόμενους ν’ αυξήσουν τις 
γνώσεις τους σε διάφορους τομείς 
του σύγχρονου επιχειρείν. Απώτερος 
στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης 
του ανθρώπινου δυναμικού και 
κατ’ επέκταση των επιχειρηματικών 
οργανισμών. 
Την εποπτεία και επιμέλεια της στήλης 
έχει το Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) Τεχνικές Σχολές του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το οποίο 
αποτελεί τον βραχίονα εκπαίδευσης 
του Επιμελητηρίου. 
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Γεωργία Παπαδάκη
Οικονομολόγος, MSc

Στέλεχος ΚΕΚ 
Τεχνικές Σχολές

Επιμελητηρίου Ηρακλείου
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Τέλος, στην περίπτωση της αβεβαιότητας, υπάρχει πολύ πληροφόρηση σχετικά με τις εναλλακτικές απο-
φάσεις και τα αποτελέσματά τους και γίνεται έτσι πασιφανές ότι αυτή η περίπτωση παρουσιάζει τις μεγαλύ-
τερες δυσκολίες για τους μάνατζερ. 

Στάδια Λήψης Αποφάσεων
Έτσι, έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (rational model of 
decision making) αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα στάδια:

1. ανάλυση της κατάστασης

2. εύρεση εναλλακτικών λύσεων

3. αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της καλύτερης

4. εφαρμογή και έλεγχος της απόφασης

1. Ανάλυση της κατάστασης. 
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του προβλήματος και των στόχων. Ο καθορισμός του προβλή-
ματος είναι η σημαντικότερη ενέργεια που έχει να κάνει ο μάνατζερ δεδομένου ότι σε περίπτωση που το 
πρόβλημα καθορισθεί εσφαλμένα τότε όλη η διαδικασία ακυρώνεται.
Για παράδειγμα, η μείωση των πωλήσεων ενός προϊόντος, μολονότι είθισται να χαρακτηρίζεται ως πρό-
βλημα, είναι ενίοτε το σύμπτωμα αναποτελεσματικής επικοινωνιακής υποστήριξης. Επομένως, σε αυτήν 
την περίπτωση, η μείωση των πωλήσεων είναι το σύμπτωμα και η αναποτελεσματική επικοινωνία είναι το 
πρόβλημα.
Ο καθορισμός των στόχων είναι η επόμενη ενέργεια. Τα περισσότερα προβλήματα αποτελούνται από πολλά 
στοιχεία και είναι μάλλον δύσκολο για έναν μάνατζερ να βρει μια πλήρως ικανοποιητική λύση. Επομένως, 
πρέπει να σταθμίσει τα διάφορα στοιχεία του προβλήματος και αναλόγως να καθορίσει τον στόχο.

2.Η εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
Ένα συχνό λάθος που γίνεται σε αυτό το στάδιο είναι να μην βρίσκονται όσο γίνεται περισσότερες εναλλα-
κτικές λύσεις. Αυτό είναι κάτι που μειώνει φυσικά την πιθανότητα να βρεθεί η καλύτερη λύση. Μια γνωστή 
τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο είναι το λεγόμενο brainstorming.

3. Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της καλύτερης. 
Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων γίνεται βάσει ποσοτικών αλλά και ποιοτικών παραμέτρων.
Οι ποσοτικές παράμετροι μπορούν να εκφραστούν αριθμητικά, π.χ., το κόστος λειτουργίας, ενώ οι ποιοτικές 
είναι δύσκολο να εκφραστούν αριθμητικά, π.χ., η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων.
Πολλές φορές οι μάνατζερ παραβλέπουν τις ποιοτικές παραμέτρους επειδή είναι δύσκολο να μετρηθούν. 
Αυτή όμως η πρακτική μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην επιχείρηση σε περίπτωση που 
μία ποιοτική παράμετρος είναι κρίσιμης σημασίας. Έτσι, οι μάνατζερ πρέπει να ποσοτικοποιούν, όποτε είναι 
δυνατό, τις ποιοτικές παραμέτρους ή, τουλάχιστον, να συλλέγουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες 
γύρω από αυτές.
Κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων εξετάζεται αν η λύση είναι εφικτή, ικανοποιητική καθώς 
και οι συνέπειες της στην υπόλοιπη επιχείρηση.
Αφού γίνει η αξιολόγηση επιλέγεται η καλύτερη εναλλακτική λύση. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της 
πείρας που έχει ο μάνατζερ, του πειραματισμού και της έρευνας και ανάλυσης.

4.Εφαρμογή και έλεγχος της απόφασης. 
Σε αυτό το στάδιο ο μάνατζερ εξετάζει τις παραδοχές, τις προϋποθέσεις και τα προβλήματα που ενδεχομέ-
νως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της λύσης.
Η εφαρμογή της λύσης δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι ο μάνατζερ δίνει τις ανάλογες εντολές. Πρέπει να 
βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι και να κατανεμηθούν κατάλληλα. Να καταρτιστούν προϋπολογισμοί και 
χρονοδιαγράμματα καθώς και να υπάρξει εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα κατάλληλα πρόσωπα.
Σε τελική ανάλυση, μια απόφαση είναι τόσο καλή όσο καλό είναι το σχέδιο εφαρμογής της. Συχνά παρα-
τηρείται το φαινόμενο ο μάνατζερ να θεωρεί ότι αφού η απόφαση έχει ληφθεί τότε η εφαρμογή της θα 
επακολουθήσει «αυτόματα».
Εάν, όμως, οι υφιστάμενοί του δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πραγματώσουν την απόφαση τότε ακόμη και 
η καλύτερη απόφαση θα μείνει στα χαρτιά. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει και ανάλογος έλεγχος. Βαίνουν τα 
πράγματα όπως σχεδιάστηκαν; Τι συμβαίνει στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 
ως απόρροια της απόφασης; Η λήψη αποφάσεων είναι δυναμική διαδικασία.
Μετά την υλοποίηση της απόφασης χρειάζεται να υπάρξει αναπληροφόρηση για την πορεία εφαρμογής της 
απόφασης, προς τους managers που είχαν αποφασίσει. Αυτό είναι απαραίτητο κυρίως για να διαπιστωθεί αν 
όντως εφαρμόσθηκε ή εφαρμόζεται η απόφαση. 
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Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης και τη διαρκή αντα-
πόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, πιστοποιήθηκε από το διεθνή φορέα 
πιστοποίησης TÜV Νοrd – TÜV Hellas, για την εφαρμογή ενός ολοκληρω-
μένου συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
προτύπου ISO 9001:2008.
Πλέον οι Τεχνικές Σχολές χρησιμοποιούν δομημένες μεθοδολογίες, για την 
υλοποίηση του έργου τους. Οι διαδικασίες υλοποίησης ενός project κατάρ-
τισης  υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου και ακολουθούνται 
πιστά τυποποιημένες διαδικασίες και όσον αφορά στην εσωτερική επικοινω-
νία και τις επαφές με τους Φορείς – Οργανισμούς, με τους οποίους υπάρχει 
συνεργασία.
Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έχοντας ως στόχο 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στους καταρτιζόμενους όσο και στα 
μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και γενικά την επιχειρηματική κοινότη-
τα, σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, λαμβάνοντας 
υπόψη τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές δια-
τάξεις που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών / υπηρεσιών, σε όλες τις 
δραστηριότητές του δηλαδή: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Οργάνωση, Λειτουργία, 
Διαχείριση. 
Σημειώνεται ότι το σύστημα αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε αποκλειστικά και 
μόνο από στελέχη των Σχολών χωρίς τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. 
Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά:

“Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης κατάρτισης ενηλίκων”. 

Το σύστημα υποστηρίζει αντικειμενικούς και μετρήσιμους σκοπούς / στόχους, 
οι οποίοι στο πλαίσιο της αρχής της διαρκούς βελτίωσης καθιερώνονται, ανα-
σκοπούνται και επαναπροσδιορίζονται στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων που 
διενεργεί η Διοίκηση των Τεχνικών Σχολών. O Αριθμός Μητρώου Πιστοποιη-
τικού είναι: 041100065. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των Τεχνικών Σχολών πιστοποιήθηκε 
από την «TÜV HELLAS ΑΕ» (μέλος του TÜV NORD Group) στις 12 Μαΐου  
2010.

Πιστοποίηση 
συστήματος ISO 9001:2008 
στις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
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ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ
18-26/09/2010
Έκθεση Ιδεών για πιο Όμορφο 
Σπίτι, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΡΟΜΒΟΣ ΕΠΕ

FAUX BI - INTERMODA - 
ART & FASHION
10-13/09/2010
Διεθνής Έκθεση Μόδας & 
Αξεσουάρ , Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: FASHION NEWS ΑΕ

ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ
16-20/09/2010
Έκθεση Ειδών Δώρου, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: EXPO ATHENS 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ROTA LTD

SPORTS SHOW
30/09-03/10/2010
Διεθνής Έκθεση Αθλητισμού, 
Διατροφής, Υγείας & Εξοπλισμού 
Γυμναστηρίων, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ACTION WAY

EXCLUSIVE YACHTING
16-21/09/2010
Πλωτή Παρουσίαση Σκαφών 
Αναψυχής, Προϊόντων & Υπηρεσιών 
Lifestyle, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: Χώρος μη Καταχωρημένος 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EUROPARTNERS ΕΠΕ

MOSTRA ROTA
16-20/09/2010
Έκθεση Υαλικών, Φωτιστικών, Ειδών 
Οικιακής Χρήσεως, Επίπλων & 
Διακοσμητικών, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: METROPOLITAN EXPO 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ROTA LTD

ΔΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
08-11/10/2010 
Εκθεση Δομικών και Διακοσμητικών 
Υλικών, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EXPOINT ΑΕ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
24-27/09/2010
Τρόφιμα - Ποτά - Λαϊκή Τέχνη, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  EXPOLEAD ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
24-27/09/2010
Έκθεση Λαϊκής Τέχνης & 
Κοσμημάτων, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Α-Ω

ΗΛΕΚΤΡΟ-TEC & ΣΑΛΟΝΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
01-04/10/2010
Διεθνής Ειδική Έκθεση Ηλεκτρολογικού 
Υλικού, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: METROPOLITAN EXPO
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: T-EXPO

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Σεπτέμβριος 2010
Γενική Εμπορική Έκθεση, Κόρινθος 
ΧΩΡΟΣ: μη Καταχωρημένος 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

PRIVATE LABEL
01-03/10/2010
Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, 
Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
& ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

JUST FOR KIDS
09-11/09/2010
Έκθεση Παιδικών Ενδυμάτων & 
Υποδημάτων, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: SMALL +

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
04-12/09/2010
Διεθνής Έκθεση, Θεσσαλονίκη 
ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

SAFETY & SECURITY
07-10/10/2010
Διεθνής Έκθεση Προϊόντων & 
Υπηρεσιών Ασφάλειας & Προστασίας, 
Θεσσαλονίκη 
ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

από 01|07|2010
_έως 30|10|2010

DEFENDORY
Οκτώβριος 2010
Διεθνής Έκθεση Συμβατικών 
Συστημάτων Εθνικής Άμυνας Ξηράς, 
Θαλάσσης, Αέρος, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ

INFOSYSTEM
07-10/10/2010
Διεθνής Έκθεση Πληροφορικής, 
Τηλεπικοινωνιών & Ψηφιακής 
Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη 
ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

AGROTECH
23-26/09/2010
Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων , Λαμία 
ΧΩΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΚΡΕΑΣ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ 
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ
01-03/10/2010
Έκθεση για το Κρέας & τα Προϊόντα 
του, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΟΛΠ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ο.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
21-24/10/2010
Έκθεση Προϊόντων Αλουμινίου, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: EXPO ATHENS ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: 
ROTA LTD

ΚΡΗΤΗ 2010 

30 Σεπτεμβρίου 
- 3 Οκτωβρίου 2010
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ :ΔΕΘ ΑΕ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ
16-24/10/2010
Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, 
Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: METROPOLITAN EXPO 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EXPO ONE

WATERTEC - ENVIROTEC
22-24/10/2010
Τεχνολογίες Νερού & Περιβάλλοντος, 
Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: LEADEREXPO

ΟΙΚΟΔΟΜΩ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 - 8 
Νοεμβρίου 2010
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - INTERCASA 

23-31/10/2010
Έκθεση Κατοικίας, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΟΛΠ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΑΝΑΒΟΠΑΝ ΑΕ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

17 - 20 
Φεβρουαρίου 2011
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ

MARATHON EXPO
28-30/10/2010
Αθλητική Έκθεση Κλασικού 
Μαραθωνίου Αθηνών, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΣΕΓΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΓΑΜΟΣ 
ΒΑΠΤΙΣΗ 

Μάρτιος  2011 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ

KOSMIMA
23-25/10/2010
Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, 
Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού, Θεσσαλονίκη 
ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΔΩΡΑ, ΜΟΔΑ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

21 - 24 
Ιανουαρίου 2010
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ

PETS TODAY
15-17/10/2010
Επαγγελματική Έκθεση για την 
Αγορά των Κατοικίδιων, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:WELLDONE

ENERGY - PHOTOVOLTAIC
21-24/10/2010
Μορφές & Διαχείριση Ενέργειας, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: LEADEREXPO

από 01|07|2010
_έως 30|10|2010

πρόγραμμα εκθέσεων 
από 09|2010_έως 03|2011

ΑΜΠΑΛΑΖ
09-11/10/2010
Έκθεση Ειδών Συσκευασίας, Αθήνα 
ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  EUROLINE ADVERTIS-
ING LTD

BRIDELINE
09-11/10/2010
Πανελλήνιος Δειγματισμός Ειδών 
Γάμου & Βάπτισης, Αθήνα 
 ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EUROLINE ADVERTIS-
ING LTD

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
info 
ΤΗΛ 2810 763300 ΦΑΞ 2810761724
www.dekk.gr  //  dekkstp@otenet.gr
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info

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
3ΕΚ ΑΕ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εργοτέλους 2 & Κηφισίας Μαρούσι, 
Τηλ.2108056205,  Φαξ. 2108059209,
Ε-mail: info3ek@otenet.gr, Αθήνα  

ACTION WAY 
Οργάνωση Εκθέσεων
Ποσειδώνος & Πραξιτέλους 100 
Καλλιθέα,  
Τηλ:210 8250128-9, 
Φαξ:210 8250130, 
Ε-mail: info@actionway.gr, Αθήνα  

ARTION             
Οργάνωση Συνεδρίων 
Τσιμισκή 73,  Τηλ.2310 272275, 
Φαξ: 2310 272276,
Ε-mail: info@artion.com.gr, 
Θεσσαλονίκη 

BOUSSIAS COMMUNICATIONS  
Εκδόσεις-Τύπος
Κλεισθένους 338, Γέρακας 
Τηλ: 210 6617777, Φαξ: 210 6617778,
Ε-mail: info@boussias.com, Αθήνα 

BRANDS & NAMES 
Οργάνωση Εκδηλώσεων
Μεσογείων 256 , Χολαργός 
Τηλ: 210 6541798 / 6974777766,  
Φαξ: 210 6541592,
Ε-mail: info@brandsandnames.gr, 
Αθήνα 

COMPASS EXPO Οργάνωση Εκθέσεων
Φιλολάου 234,  
Τηλ: 210 7568888, Φαξ: 210 7568889,
Ε-mail: info@compassexpo.com, Αθήνα 

DESIGN CLUB - PUBLI PRINT - 
Α. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ  Οργάνωση Εκδηλώσεων 
Καλλιρρόης 71, 
Τηλ:210 9220010, Φαξ:  210,9228674,
Ε-mail: info@publiprint.gr, Αθήνα 

EUROPARTNERS ΕΠΕ  
Οργάνωση Εκθέσεων
Συγγρού 101,  
Τηλ: 210 9221254  
Φαξ: 210 9221589, 
Ε-mail: info@europartners.gr, Αθήνα 

EXPO ONE Οργάνωση Εκθέσεων
Ανθούσας 4, Παλλήνη  
Τηλ: 211 1801801, Φαξ: 211 1801810,
Ε-mail: info@rota.gr, Αθήνα 

EXPOGROUP ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
Οργάνωση Εκθέσεων
Γ. Ολυμπίου  10,  
Τηλ: 2351 022250, Φαξ: 23510 25082,
Ε-mail: info@expogroup.gr, Κατερίνη

EXPORAMA CROSSMEDIA 
Αγ. Κωνσταντίνου 40 , Μαρούσι,  
Τηλ: 210 6197311  Φαξ: 210 6197310,           
Ε-mail: info@exporama.com, Αθήνα 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες εκθέσεις στην  Ελλάδα και το εξωτερικό,
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Στήριξης Επιχειρήσεων 
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου .
Κορωναίου 9 , 712 02  Ηράκλειο 
κα   Λένα   Στεφανουδάκη   τηλ :  2810- 247034  
e-mail : Stefanoudaki@ebeh.gr 

* Το Επιμελητήριο Ηρακλείου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές 
στο πρόγραμμα των εκθέσεων
             

EXPRO ΑΕ Οργάνωση Εκθέσεων 
Αχιλλέως 60  
Τηλ: 210 5225133, Φαξ: 210 5225276,
Ε-mail: expro@expro.gr, Αθήνα 

FASHION NEWS ΑΕ  Οργάνωση Εκθέσεων
Θήρας 80   
Τηλ:210 8661541, Φαξ: 210 8618243
Ε-mail: mail@fashionnews.gr, Αθήνα 

FREI TRAVEL - CONGRESS ΑΕ  
Οργάνωση Συνεδρίων
Παπαρηγοπούλου 3 
Τηλ: 210 3215600, Φαξ:210 3219296,
Ε-mail: info@frei.gr, Αθήνα 

HELEXPO - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Α.Ε.  
Οργάνωση Εκθέσεων 
Εγνατία 154,  
Τηλ: 2310 291111,  Φαξ: 2310 256827, 
Ε-mail: exhibitions@helexpo.gr, 
Θεσσαλονίκη 

HELIOTOPOS  Οργάνωση Συνεδρίων 
Υψηλάντου 28, Δάφνη, 
Τηλ: 210 9730697,  Φαξ: 210 9767208, 
Ε-mail: info@heliotopos.net, Αθήνα 

LINEA HELLENICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
Οργάνωση Εκθέσεων
Βαλαωρίτου 21 Μεταμόρφωση, 
Τηλ:210 2856070,  Φαξ:210 2856099,
Ε-mail: info@linea.gr, Αθήνα 

MACK BROOKS HELLAS ΑΕ 
Οργάνωση Εκθέσεων 
Μεσογείων 210 & Υμηττού 2 Χολαργός, 
Τηλ: 210 6564411-7,  
Φαξ: 210 6564410,
Ε-mail: info@mackbrookshellas.gr, 
Αθήνα 
              
MARKETING LEAD  
Οργάνωση Εκδηλώσεων
Ιερά Οδος 38 , Γκάζι 
Τηλ: 210 3461777, Φαξ: 210 3461778, 
Ε-mail: marklead@ath.forthnet.gr, Αθήνα 

ORGANICA EXPO ΑΕ Οργάνωση Εκθέσεων
Θήρας 80,  
Τηλ: 210 8665874, Φαξ: 210 8665875, 
Ε-mail: info@organica-expo.gr, Αθήνα

PAGALOS COMMUNICATIONS SPECIALIST             
Οργάνωση Εκδηλώσεων  Ερμού 18,  
Τηλ:2310 288491,  Φαξ: 2310 274619, 
Ε-mail: info@pagalou.gr, 
pagalos@otenet.gr, Θεσσαλονίκη 

PHARMA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Οργάνωση Συνεδρίων
Ναυπλίου 17 Μεταμόρφωση, 
Τηλ: 210 2804340, Φαξ:210 2804349,
Ε-mail: info@pharma-epikinonia.eu, 
Αθήνα 

PRESS PHOTO  Εκδόσεις-Τύπος 
Τρουπάκη 1, 
Τηλ: 2108541400, Φαξ: 2108541485,
Ε-mail: info@photo.gr, Αθήνα 

ROTA LTD
Λ.Ανθούσας 4 Παλλήνη,  
Τηλ:2111 801 801, Φαξ: 2111 801 810,
Ε-mail: info@rota.gr, Αθήνα 

W-ART Οργάνωση Εκδηλώσεων
Θράκης 13 Κηφισιά,  
Τηλ: 210 7567737-8, 
Φαξ:210 7569995 
Ε-mail: main@w-art.gr, Αθήνα 

WORLD TRADE FAIRS & SERVICES 
Δορυλαίου 18, Αθήνα
Τηλ: 210 6410405, Φαξ: 210 6410602,          
Ε-mail: info@wtf.gr, 
info@greece.messefrankfurt.com, 

XENIA ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΕ 
Οργάνωση Εκθέσεων
3ης Σεπτεμβρίου 59,  
Τηλ:210 8842916, Φαξ: 210 8216720,  
Ε-mail: info@xenia.gr, Αθήνα 

ZITA CONGRESS & TRAVEL  
Οργάνωση Συνεδρίων
1ο χλμ. Παιανίας Μαρκοπούλου Παιανία, 
Τηλ:. 210 6641190, Φαξ: 210 6642116, 
Ε-mail: info@zita-congress.gr, Αθήνα 

ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ Οργάνωση Εκθέσεων
Λασκαράτου 5  
Τηλ: 210 2232441 Φαξ: 210 2232444,
Ε-mail: info@alphaekthes.gr, 
aekthes@otenet.gr, Αθήνα 

ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Οργάνωση Εκθέσεων
Εγνατία 154,  
Τηλ:2310 291111 /291135, 
Φαξ:2310 229116, 
Ε-mail: infotif@tif.gr, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕ.ΣΥΝ 
Φιλελλήνων 3, 
Τηλ:210 3251111,  Φαξ: 210 3251112,            
Ε-mail: info@ekthesyn.gr, Αθήνα 

ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Οργάνωση Εκθέσεων
Αγίας Τριάδος 18 , Αγ. Παρασκευή,
Τηλ: 210 6084550, Φαξ: 210 6084559,  
Ε-mail: info@kemexpo.gr, Αθήνα 

ΚΩΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Οργάνωση 
Εκθέσεων
Ιθώμης 32 , Βύρωνας,  
Τηλ: 210  7628750, Φαξ: 210  7628751, 
Ε-mail: kotsis@kotsis.gr, Αθήνα 

ΟΜΙΛΟΣ EXPRESS ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ 
Οργάνωση Εκθέσεων
Χαλανδρίου 39 , Μαρούσι, 
Τηλ:. 210  6172700 Φαξ: 210  6199422,
Ε-mail: advertise@express.gr, 
kexhibit@mail.kapatel.gr, Αθήνα 

ΡΟΜΒΟΣ ΕΠΕ Οργάνωση Εκθέσεων
Θρακομακεδόνων 22α , Αχαρναί,
Τηλ: 210 2613400, Φαξ:210 2616068,
Ε-mail: info@romvos.gr, Αθήνα 

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ATHENS HILTON
Βας. Σοφίας 46  Αθήνα 
τηλ. 210 7281000

EXPO ATHENS 
Αττική Οδός , Εξοδος 14 Ανθούσα, Αθήνα 
τηλ. 210 660660

HELEXPO PALACE - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κηφισίας 39 Μαρούσι, Αθήνα
 τηλ. 210 6168888

HOLIDAY INN ATHENS  
Μιχαλοπούλου 50  Αθήνα 
 τηλ. 210 7278000

MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
Λαυρίου 301 , Παιανία, Αθήνα 
τηλ. 210 6040232

ROYAL OLYMPIC HOTEL
Αθανασίου Διακου 28-34  Αθήνα 
τηλ. 210 9226411

SOFITEL ATHENS AIRPORT
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα, Αθήνα 
τηλ. 210 3544000

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
Λεωφ. Βουλιαγμένης . Αθήνα,
Πρώην Ανατολικος Αερολιμένας 
τηλ. 210 3339478  / 3339557

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ  
Ν. Καρελλά 44, Χαλάνδρι, Αθήνα,  
τηλ. 210 6833737 / 5201390

ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
16ο χλμ Αθηνών Σπάτων, Παιανία, Αθήνα 
τηλ. 210 6032510

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  
Βας. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα 
τηλ. 210 7282000

ΟΛΠ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Ανδρούτσου 1 Δραπετσώνα, Πειραιάς  
Τηλ. 210 4612579 / 4550296

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
Ποσειδώνος Ελληνικό, Αθήνα 
τηλ. 210 9250010

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 
Λαύριο, Αθήνα 
τηλ. 2292069184
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μάρτιος 2010

απρίλιος 2010

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ανακοίνωση  επενδυτικών projects σε ελεύθερη 
ζώνη Μπουργκάς (κωδ.: 1016031)

ΙΣΡΑΗΛ
THE FEDERATION  OF ISRAELI CHAMBERS 
OF COMMERCE
Κατάσταση εταιρειών από το Ισραήλ που ενδια-
φέρονται για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες 
(κωδ.: 1008031)

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διαθέτουν κατάσταση αιτημάτων για εισαγωγή ελ-
ληνικών προϊόντων  καθώς και κατάσταση ισραηλι-

νών επιχειρήσεων που ενδιαφέρθηκαν για συνερ-
γασία με ελληνικές εταιρείες (κωδ.: 1017031)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ουγγρική εταιρία που ειδικεύεται στην κατασκευή 
και στο εμπόριο φορμών εργασίας αναζητά ενδι-
άμεσες εμπορικές υπηρεσίες και υπεργολάβους. 
Ενδιαφέρεται επίσης για πώληση της επιχείρησης ή 
ενός μέρους της (κωδ.: 20090317015). 

Ουγγρική εταιρία που ειδικεύεται  σε υπηρεσίες 
φυτοπροστασίας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγ-
χου ζιζανίων, αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές συ-
νεργασίες (κωδ.: 20100325003).

Ουγγρική εταιρία που αναπτύσσει καλλυντικά ανα-
ζωογόνησης δέρματος και κλινικά προϊόντα αναζη-
τά ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες και ευκαιρίες 
κοινοπραξίας (κωδ.: 20100319005).

ΠΟΛΩΝΙΑ
Πολωνική εταιρεία, που παρέχει κτηματομεσιτι-
κές υπηρεσίες σε ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές 
αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξίες κι επίσης 
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί ως υπεργολάβος και 
πράκτορας (κωδ.:. 20100323001).

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας στην Πολωνία 
(κωδ.: 1016032)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Εταιρεία από την Πορτογαλία που ειδικεύεται στην 
εμπορική αντιπροσώπευση (πράκτορας, αντιπρό-
σωπος) υφασμάτων αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές 
υπηρεσίες (κωδ.: 20091207040).  τουριστικά πα-
κέτα (κωδ.: 20091208026).

ΕΛΛΑΔΑ
EXTRA ADVERTIDISING
Έκθεση ευρεσιτεχνίας 24 – 28 Νοεμβρίου στο Εκ-
θεσιακό Κέντρο Περιστερίου (κωδ.: 1028041)

ΙΝΔΙΑ
AGROTRADE INTERNATIONAL
Εξαγωγή νεφροειδών φιστικιών (κωδ.: 1007041)

ΙΣΡΑΗΛ
THE FEDERATION OF ISRAELI CHAMBERS OF 
COMMERCE
Κατάσταση Ισραηλινών επιχειρήσεων που επιθυ-
μούν συνεργασία με Ελληνικές σε διάφορους κλά-
δους (κωδ.: 1013041)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ουγγρική εταιρεία που ειδικεύεται με την ανάπτυ-
ξη, παραγωγή και εκμετάλλευση νέων προϊόντων 
που παράγονται μέσω της νανοτεχνολογίας ανα-
ζητά ενδιάμεσες εμπορικές συνεργασίες και κοινο-
πραξίες (κωδ.: 20100422023).

Ουγγρική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή 
συμπληρώματος διατροφής σε ταμπλέτες, οι οποίες 
ανακουφίζουν από προβλήματα άγχους αναζητά 
διανομείς (κωδ.: 20100415021).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Κατάσταση με εταιρείες της Πορτογαλίας που ανα-
ζητούν συνεργασία  με  Έλληνες αντιπροσώπους ή 
εισαγωγείς (κωδ.: 2008042)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
OF ROMANIA
Διαθέτουν το μηνιαίο επιχειρηματικό/ενημερωτικό 
δελτίο που εκδίδουν ηλεκτρονικά (κωδ.: 1008041) 

BEST FOOD IMPORTERS
Λίστα εισαγωγέων τροφίμων (κωδ.: 1014042)

ΣΕΡΒΙΑ
Σέρβικη εταιρεία που αναλαμβάνει την υλοποίηση 
σχεδιασμένων κατασκευαστικών έργων, την τεχνική 
προετοιμασία και την οργάνωση όλων των φάσεων 
της υλοποίησης του έργου και την επιλογή των 
βέλτιστων τεχνολογιών δόμησης αναζητά ενδιάμε-
σες εμπορικές συνεργασίες (κωδ.: 20100421004).

Σέρβικη εταιρεία που ασχολείται με το σχεδιασμό 
και την παραγωγή επίπλων και διακόσμησης εσω-
τερικού χώρου αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές συ-
νεργασίες,  δυνατότητες συνεργασίας για franchise, 
logistics ή και κοινοπραξία (κωδ.: 20100420001).

ΤΟΥΡΚΙΑ
Τούρκικη εταιρεία που ειδικεύεται στην έρευνα και 
ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία, εισαγωγή και 
εξαγωγή μεγάλης ποικιλίας λαχανικών και φρού-
των, σπόρων, λουλουδιών αναζητά ενδιάμεσες 
εμπορικές συνεργασίες, κοινοπραξίες και κοινή πα-
ραγωγή (κωδ.: 20100414006)

Τούρκικη εταιρεία που ειδικεύεται στη φροντίδα 
ασθενών, ηλικιωμένων και αναπήρων αναζητά εν-

διάμεσες εμπορικές συνεργασίες και δυνατότητες 
κοινής παραγωγής (κωδ.:20100414011).

Τούρκικο ταξιδιωτικό γραφείο αναζητά άλλα τα-
ξιδιωτικά γραφεία ή τουριστικούς πράκτορες στην 
Ευρώπη  που προσφέρουν ενδιάμεσες εμπορικές 
συνεργασίες κι επίσης ενδιαφέρεται για συμφωνίες 
κοινοπραξίας (κωδ.: 20100414033). 

Τούρκικη εταιρεία που κατασκευάζει βιολογικά 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα αναζητά αποκλειστι-
κούς αντιπροσώπους στην Ευρώπη 
(κωδ.: 20100414048).

Τούρκικη εταιρεία που ασχολείται με λιανική και 
χονδρική πώληση ηλεκτρολογικών προϊόντων (με-
τασχηματιστές, καλώδια κ.ά.) αναζητά ενδιάμεσες 
εμπορικές υπηρεσίες (κωδ.: 20100414058). 

Τούρκικη εταιρεία αναζητά επενδυτές κι άλλες κα-
τασκευαστικές εταιρείες για συμφωνίες κοινοπραξί-
ας. Ο κύριος στόχος θα είναι μελλοντικά κατασκευ-
αστικά έργα στη Νότια Τουρκία 
(κωδ.: 20100416029).

Τούρκικη εταιρεία που παράγει 49 διαφορετικά 
είδη χρωμάτων αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές 
υπηρεσίες για διανομή των προϊόντων της. Επι-
πλέον, ενδιαφέρονται για κοινοπραξίες και κοινή 
παραγωγή με εταιρείες που διαθέτουν προηγμένες 
τεχνολογίες στο χώρο των χρωμάτων 
(κωδ.: 20100419038).

Τούρκικη εταιρεία που παράγει διαφορετικά είδη 
σιτάλευρου αναζητά ενδιάμεσες εμπορικές συνερ-
γασίες για διανομή των προϊόντων της 
(κωδ.: 20100420005)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ 2010
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ΒΕΛΓΙΟ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ – ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ
Ενημέρωση για προκηρύξεις συμβάσεων / διαγωνι-
σμών  (κωδ.: 1013051)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ – ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ
Εμημερωτικό δελτίο Μαϊου 2010 (κωδ.: 1031052)

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
100 Διεθνές Φεστιβάλ – Έκθεση «Παραδοσιακά 
Προϊόντα του Κόσμου 2010» στο Expo Athens  2-5 
Δεκεμβρίου 2010 με τη συμμετοχή άνω των 18 χω-
ρών από όλο τον κόσμο (κωδ.: 1022061)

ΙΣΡΑΗΛ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ– ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ
Έρευνα αγοράς για τις επιτραπέζιες ελιές στο Ισραήλ 
(κωδ.: 1027051)

ΛΙΒΥΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ– 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΘΕΣΕΩΝ
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων 
(κωδ.: 1031051)

ΠΟΛΩΝΙΑ
Πολωνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο της Πληροφορικής (ΤΠΕ) αναζητά επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες. Η ΜΜΕ παρέχει υπηρεσίες υπερ-
γολαβίας σε έλεγχο προγραμμάτων πληροφορικής, 
και συγκεκριμένα στον κλάδο της Τραπεζικής και 
Πληροφορικής. (κωδ.: 20100504013)

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δελτίο Επιχειρηματικών & Οικονομικών Ειδήσεων 
Πολωνίας (κωδ.: 1017051) 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ - 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες σχετικά με αδυναμία Πολωνίας για 
ικανοποίηση κριτηρίων ένταξης στην Ευρωζώνη 
(κωδ.: 1018052)

ΤΟΥΡΚΙΑ
THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY 
EXCHANGES OF TURKEY
Κατάσταση Τουρκικών επιχειρήσεων που επιθυ-
μούν συνεργασία με Ελληνικές σε διάφορους κλά-
δους (κωδ.: 1003051)

VENNI – IZMIRYILDIZ ORMAN URUNLERI LTD.
Εξαγωγή προς χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους 
high gloss mdf (κωδ.: 1018051)

ΑΛΒΑΝΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ – 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΘΕΣΕΩΝ 
Αίτηση για εμπορική συνεργασία – αναζήτηση εται-
ρειών για εξαγωγές κάρβουνου (κωδ.: 1018061)

ΒΕΛΓΙΟ
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών Προϊόντων 
και Υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Θεσμών (κωδ.: 
1004061)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (WIRTSCHAFTS 
& HANDELSABTEILUNG BERLIN)
Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων στη Γερμανία από 
Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2010 και όλο το 2011 (κωδ.: 

1003061)

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων 
του μηνός Ιουνίου 2010 (κωδ.: 1004062)

ΙΣΡΑΗΛ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΩΝ 
Κατάσταση αιτημάτων για εισαγωγή ελληνικών 
προϊόντων και Ισραηλινών επιχειρήσεων που ενδι-
αφέρθηκαν για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες 
(κωδ.: 1016061)

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ – 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ-

ΘΕΣΕΩΝ 
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό και 
ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα ενδιαφέρεται για 
έναρξη συνεργασίας στην Ελλάδα (κωδ.: 1017061)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την Έκθεση 
Directions 2010  - International Business Pavilion η 
οποία θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία (Εστορίλ) 13-
14 Οκτωβρίου 2010 (κωδ.: 1002061)

ΤΟΥΡΚΙΑ
THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY 
EXCHANGES OF TURKEY
Κατάσταση Τουρκικών επιχειρήσεων που επιθυ-
μούν συνεργασία με Ελληνικές σε διάφορους κλά-
δους (κωδ.: 1001061)

Τούρκικη εταιρεία που ειδικεύεται στην αποξήραν-
ση και τον τεμαχισμό φρούτων για χρήση σε κέικ 
και γλυκά,  αναζητά ενδιάμεσες υπηρεσίες  για 
πώληση των προϊόντων της ή παραγωγούς κέικ και 
γλυκών για μακροπρόθεσμη συνεργασία 
(κωδ.: 20100427047).

Τουρκική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή 
γάλακτος και στην αναπαραγωγή βοοειδών παρα-
γωγής γάλακτος αναζητά εμπορικές συνεργασίες 
για την ίδρυση εργοστασίου γαλακτοκομικών προϊ-
όντων. (κωδ.: 20100428029)

CNR EXPO FAIRS 
Έκθεση μόδας στην Κωνσταντινούπολη 

29-31/07/2010 (κωδ.: 1014041)

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ
Κατάσταση Τουρκικών επιχειρήσεων που επιθυ-
μούν συνεργασία με Ελληνικές σε διάφορους κλά-
δους (κωδ.: 1015041)
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Συνδεδεμένοι
Nicholas A. Christakis & James H. Fowler
Εκδόσεις: Κάτοπρο

Ο καθηγητής ιατρικής κοινωνιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Harvard, Νίκολας Α. Χρηστάκης, 
κρητικής καταγωγής, θεωρείται ένας από 
τους εκατό πλέον σημαίνοντες στοχαστές στον 
κόσμο. Το βιβλίο που συνέγραψε με τον James 
H. Fowler  ασχολείται με τη συναρπαστική 
νέα επιστήμη των κοινωνικών δικτύων, μέσω 
των οποίων μας βοηθά να κατανοήσουμε τις 
κοινωνικές σχέσεις αλλά και τις δυνάμεις που 
διαμορφώνουν τον κόσμο μας.

Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά
αποτελεσματικών ανθρώπων
Stephen R. Covey
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

Ο χαρακτήρας μας είναι σύνθετο προϊόν των 
συνηθειών μας, υποστηρίζει ο συγγραφέας 
του  βιβλίου και επισημαίνει ότι ο καθένας 
κρατάει καλά φρουρουμένη την πύλη της 
αλλαγής του, η οποία ανοίγει μόνο από 
«μέσα». Ακολουθώντας κάποιος τις επτά 
προτεινόμενες συνήθεις, υποστηρίζει ο Cov-
ey, θα τονώσει την αυτοπεποίθησή του, θα 
βελτιώσει τις επαγγελματικές και προσωπικές 
του σχέσεις και θα γίνει περισσότερο ικανός και 
αποτελεσματικός.

Πώς να αυξήσετε το οικονομικό σας
IQ
Robert T. Kiyosaki
Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
 
Σήμερα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να 
χάσουμε χρήματα επενδύοντας σε μετοχές, ότι 
η αξία των χρημάτων μας μπορεί να μειωθεί, 
ότι ακόμη και οι αποταμιευτές μπορεί να βγουν 
χαμένοι. Αυτός ακριβώς  είναι ο λόγος για τον 
οποίο η οικονομική μας ευφυΐα  έχει σήμερα 
μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Σ’ έναν κόσμο 
αναστάτωσης, το καλύτερο περιουσιακό μας 
στοιχείο είναι το οικονομικό μας IQ, υποστηρίζει 
ο συγγραφέας.

Οι επτά νόμοι του χρήματος
Michael Phillips
Εκδόσεις: Αιώρα

Ο Phillips, πρώην τραπεζίτης, πιστεύει ότι 
το χρήμα είναι μια μονάδα μέτρησης, ένα 
σύμπτωμα, ένα όνειρο ή ένας εφιάλτης, αλλά 
ποτέ το ίδιο το πρόβλημα ή η αιτία του. Στο 
ολιγοσέλιδο αυτό βιβλίο του καταθέτει τους 
επτά νόμους του χρήματος, οι οποίοι, όπως 
εκτιμά, μας δείχνουν πώς να ζούμε με το χρήμα 
και πώς να το χρησιμοποιούμε αντί να μας 
χρησιμοποιεί.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος 
της Βαβυλώνας
George S. Clason
Εκδόσεις: Διόπτρα

Η ευημερία μας ως έθνος, εξαρτάται από την 
προσωπική οικονομική ευημερία καθενός μας 
γράφει ο Clason  στο βιβλίο αυτό, που παραμένει 
επίκαιρο περίπου 90 χρόνια μετά τη συγγραφή 
του. Μέσα από τις σελίδες του, επιστρέφει στη 
Βαβυλώνα, την πλουσιότερη πόλη του αρχαίου 
κόσμου και παραθέτει παραβολές για όλους  
εκείνους που επιδιώκουν την οικονομική 
επιτυχία.
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e.mail: president@ebeh.gr

xasourakis@ebeh.gr

tsixlirena@ebeh.gr

gorantonaki@ebeh.gr

douloufakis@ebeh.gr
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τα “ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
•	διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ  σε 20.000 επιχειρήσεις 
 του Νομού Ηρακλείου 

•	παρέχουν έγκυρη ενημέρωση για χρηματοδοτικά 
 προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, 
 επιχειρηματικές αποστολές, νομοθετικές 
 παρεμβάσεις, εμπορικές εκθέσεις, διεθνείς 
 συνεργασίες

•	αποτελούν  τον κόμβο επικοινωνίας των επιχειρήσεων 
 του Νομού Ηρακλείου

•	αποστέλλονται σε Επιμελητήρια, ελληνικές και 
 ξένες Πρεσβείες, Πανεπιστημιακά  και Τεχνολογικά 
 Ιδρύματα 

•	παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

•	συνεργάζονται με διακεκριμένους επιστήμονες 
 και αξιόπιστους φορείς

θα μας βρείτε και στο  
www.ebeh.gr/web/guest/magazine

TIMH:

370€

1.200€

600€

190€

100€

620€

520€

460€

1.100€

> ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΡΑ έκπτωση 30% σε ΟΛΕΣ τις καταχωρήσεις. Διαφημιστείτε στο περιοδικό του Επιμελητήριου Ηρακλείου και κερδίστε…
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