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Στο ψυγείο ακόµη
ο διαγωνισµός για
µοριακό έλεγχο!
Στο µικροσκόπιο
της εφορίας
οι λήγοντες σε «8»
ŒÓıÂÙÔ

32 ÛÂÏ›‰ˆÓ

ΠΡΟΣ∆ΕΘΕΙΤΕ!

Οι αναταράξεις στο Χ.Α. και πού οδηγούνται οι µετοχές
■ Το µπρα ντε φερ των ξένων και ο γρίφος των τραπεζών
■ Τα σχέδια για... µίνι ράλι ανακούφισης και οι παγίδες
■

Μπροστά σε ένα τρίµηνο-φωτιά, που απειλεί να επιφέρει και νέα πλήγµατα στις αποτιµήσεις των µετοχών, βρίσκεται το ελληνικό Χρηµατιστήριο. Εξίσου αρνητικά είναι τα
δεδοµένα που διαµορφώνονται στις διεθνείς
αγορές, οι οποίες αδυνατούν να ορθο■ ∆È ‰Â›¯ÓÂÈ
ποδήσουν, παρά τις
Ë ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ συνεχείς «ενέσεις»
ρευστότητας από τις
ÙË˜ ¿ÓÔÈÍË˜
σπουδαιότερες κεντρικές τράπεζες. Μέσα σ’ αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, εκείνοι που έχουν «κράτος και
εξουσία» είναι οι πωλητές, ενώ την ίδια στιγµή η ελληνική αγορά καλείται να αναµετρηθεί µε τη δυσµενή συγκυρία που «κουβαλά»
το δεύτερο τρίµηνο της χρονιάς.

Ο Γιώργος, το ΠΑ-ΣΥΝ(!),
οι οµάδες
και οι λιστοµαχίες
στο συνέδριο
ªÈÏÔ‡Ó
ÛÙÔÓ «∫Ù∂»
ÂÓÓ¤· ÎÔÚ˘Ê·›·
ÛÙÂÏ¤¯Ë
™∂§.

05-10, 16

√π∫√¡√ªπ∞

∂¡ø ∆∏¡ ∆∂∆∞ƒ∆∏ ∫√ƒÀºø¡∂∆∞π ∏ ™À°∫ƒ√À™∏

∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞∆π∫∂™ π™∆√ƒπ∂™

Τα ψιλά γράµµατα
του Ασφαλιστικού
Αναλυτικά ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
ανά Ταµείο, επάγγελµα και έτος ασφάλισης
ŸÏ· ﬁÛ· Ú¤ÂÈ
Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
ÌÈÛıˆÙÔ›, ·ÁÚﬁÙÂ˜
Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ

Με τη βοήθεια γεννήτριας µάλλον θα
κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές το
Ασφαλιστικό, αφού ο κίνδυνος µπλακ
άουτ είναι πλέον πιθανός. Μέχρι την Τετάρτη, οι απεργίες θα διαδέχονται η µία

την άλλη. Ο «ΚτΕ» αποκαλύπτει τι αλλαγές επέρχονται για µισθωτούς, γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς, τραπεζοϋπάλληλους, εµπόρους, εργαζοµένους
σε ∆ΕΚΟ... ™∂§. 24-25, √π∫√¡√ªπ∞

Οι «µάγοι» του Corallia
και η Silicon Valley
αλά... ελληνικά √

π∫√¡√ªπ∞

OΙΚΟΝΟΜΙΑ
κόσµος του Eπενδυτή
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Ο άγραφος νόµος
του Ασφαλιστικού

™ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ
‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¢∂∫√
Î·È ÂÈÏ¤Ô˘Ó ÔÈ... ËÌ¤ÙÂÚÔÈ!

Τα κέρδη και οι ζηµιές σε συντάξεις, όρια ηλικίας
και παροχές υγείας-πρόνοιας
™∂§. 30-31

Αδιαφάνεια, σπατάλες και µισθολογικά ρουσφέτια οι µεγάλες
πληγές για τις µη εισηγµένες δηµόσιες επιχειρήσεις
™∂§. 03

BUSINESS STORY

™Â °ÔÏÁÔı¿ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ã.∞., Ô˘ ¯Ù˘È¤Ù·È Î·È ·ﬁ ÙËÓ... ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·

√È «Ì¿ÁÔÈ» ÙÔ˘ Corallia
Î·È Ë Silicon Valley
·Ï¿... ÂÏÏËÓÈÎ¿ ™∂§. 08-09
∞™∆π∫∂™ ™À°∫√π¡ø¡π∂™

ºÂ‡ÁÔ˘Ó Ù· ÙÚﬁÏÂ˚,
¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì›ÓÈ Ì·˜
ÌÂ Ì·Ù·Ú›·!
™∂§. 14

∆Ú›ÌËÓÔ-ÊˆÙÈ¿
ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ
∆∞ ¶∞£∏ ∆ø¡ ª∂∆√Ãø¡, √π ∞¡∞∆∞ƒ∞•∂π™
∆ø¡ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ∆π ∂¶πºÀ§∞™™∂π ™∆√À™
∂¶∂¡¢À∆∂™ ∏ ¶∂ƒπ√¢√™ ∆∏™ ∞¡√π•∏™

– ∆√ ª¶ƒ∞ ¡∆∂ º∂ƒ ∆ø¡ ¢π∂£¡ø¡ √π∫ø¡,
∆∞ FUNDS ∫∞π ∆√... ƒ∞§π ∞¡∞∫√Àºπ™∏™

Μπροστά σε ένα τρίµηνο-φωτιά, που
απειλεί να επιφέρει και νέα πλήγµατα
στις αποτιµήσεις των µετοχών, βρίσκεται το ελληνικό Χρηµατιστήριο. Εξίσου
αρνητικά είναι τα δεδοµένα που διαµορφώνονται στις διεθνείς αγορές, οι
οποίες αδυνατούν να ορθοποδήσουν,
παρά τις συνεχείς «ενέσεις» ρευστότη-

τας από τις σπουδαιότερες κεντρικές
τράπεζες. Μέσα σ’ αυτό το ασφυκτικό
περιβάλλον, εκείνοι που έχουν «κράτος και εξουσία» είναι οι πωλητές, ενώ
την ίδια στιγµή η ελληνική αγορά καλείται να αναµετρηθεί µε τη δυσµενή συγκυρία που «κουβαλά» το δεύτερο τρί™∂§. 16-19
µηνο της χρονιάς.

∆√ ª∂∆∂øƒ√ µ∏ª∞ ∫∞π ∆√ «ª∞Àƒ√ ∫√À∆π» ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∆ƒ∞¶∂∑ø¡

¢∏§ø™∂π™ ∞À∆√¶∂ƒ∞πø™∏™

∞™À°∫ƒ∞∆∏∆√™ √ ∆πª∞ƒπ£ª√™ «¶∂∆∞∂π» ¶ƒ√™ ∆√ 5%

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎﬁÈÔ
ÙË˜ ÂÊÔÚ›·˜ Ù· ∞ºª
Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ «8»

°¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
ÚÔÎ·ÏÂ› Ô ÏËıˆÚÈÛÌﬁ˜
AÏ˘ÛÈ‰ˆÙ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÂ ·Ó¿Ù˘ÍË, ··Û¯ﬁÏËÛË,
ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ¯Ú¤Ô˜ - ÔÌﬁÏÔÁ·, ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ – ∆È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ «∫Ù∂»
ÔÈ ¡. °Î·ÚÁÎ¿Ó·˜, ¶. ¢Ô‡Î·˜, °Î. Ã·Ú‰Ô‡‚ÂÏË˜

™∂§. 10

∂ƒ∂À¡∞ √π∫. ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À

ÀÂÚÚÔÛÊÔÚ¿
·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ
ÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ™∂§. 15

™∂§. 06-07

∆∞ ª∂°∞§∞ ƒ∂∫√ƒ ∆∏™ ∞∫ƒπµ∂π∞™
∫∞π ∆√ ∫∞§∞£π ∆∏™ ¡√π∫√∫Àƒ∞™
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❑ ∆OY ¡π∫√À ÃƒÀ™π∫√¶√À§√À

ια δεκαετίες, η ελληνική επιστηµονική κοινότητα στον χώρο των νέων τεχνολογιών έβλεπε τα καλύτερα µυαλά της να µεταναστεύουν στο εξωτερικό. Άκουγε για τα επιτεύγµατα Ελλήνων επιστηµόνων που πέτυχαν στο εξωτερικό και για καινοτοµίες που έφεραν αναγνώριση και χρήµα. Και σχεδόν
πάντα όσοι έµεναν πίσω µονολογούσαν, κουνώντας µε νόηµα το κεφάλι τους, πως «η Ελλάδα τρώει τα
παιδιά της». Την εικόνα αυτή προσπαθούν εδώ και λίγα χρόνια να αλλάξουν τρεις «επαναπατρισθέντες»
ειδικοί σε θέµατα τεχνολογίας. Ο Βασίλης Μακιός, ο Γιώργος Σάντσες και
ο Νίκος Βογιατζής, έπειτα από χρόνια διδασκαλίας και εργασίας σε πανεπιστήµια και εταιρείες του εξωτερικού, συναντήθηκαν στην Ελλάδα
και ένωσαν τις δυνάµεις τους για να
συνδέσουν τον ακαδηµαϊκό χώρο µε
το επιχειρείν. Με τη βοήθεια του υπουργείου Ανάπτυξης, προχώρησαν
στη δηµιουργία της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών, πιο γνωστής ως
Corallia.
Το Corallia διευκολύνει και συµβάλλει στη λειτουργία συνεργατικών
σχηµατισµών, ή clusters όπως ονοµάζονται στο εξωτερικό, στους οποίους εντάσσονται εταιρείες µε κοινό
αντικείµενο δραστηριότητας (όπως,
για παράδειγµα, εταιρείες µικροηλεκτρονικής) ή και άλλοι φορείς (π.χ.
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα). «Ένας
από τους πιο γνωστούς τέτοιους σχηµατισµούς είναι η αµερικανική Silicon
Valley, που για δεκαετίες θεωρείται
η Μέκκα της τεχνολογίας», λέει στον
«ΚτΕ» ο Βασίλης Μακιός, επικεφαλής του φορέα. «∆ιαπιστώσαµε ότι η
έρευνα που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήµια και που συχνά καταλήγει σε καινοτόµες και πρωτοποριακές ιδέες και εφαρµογές συχνά χάνεται στην πορεία και δεν εξελίσσεται σε επιχειρηµατική δραστηριότητα», συµπληρώνει ο Γιώργος Σάντσες,
διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης του
Corallia.

Γ

™Ùﬁ¯Ô˜, Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÁÓÒÛË˜
Στόχος του φορέα είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη σχηµατισµών
σε επιλεγµένους τοµείς όπου η Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και η ενίσχυση της προσπάθειας να θεµελιωθεί µια αγορά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που θα αποτελέσει τον
στρατηγικό σύνδεσµο της Ευρώπης
µε τις αναδυόµενες αγορές των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, της
Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου αποτελούν επίσης
δύο από τις βασικές προτεραιότητες.
Οι σχηµατισµοί αυτοί εστιάζουν
στην «εξαγωγή» γνώσης και καινοτοµίας µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Κάτω από την οµπρέλα τους περιλαµβάνουν επιχειρήσεις που συχνά βρίσκονται στην
πρώτη γραµµή της τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήµια,
αλλά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital). Επίκεντρο
της δραστηριότητας κάθε σχηµατισµού είναι η ανάπτυξη καινοτόµων
προϊόντων που µπορούν να δηµιουργήσουν έµµεσα ή άµεσα κέρδη,
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Corallia, ﬁˆ˜ Ï¤ÌÂ...
Silicon Valley
■∏

ÈÛÙÔÚ›· «ÙÚÈÒÓ Ì¿ÁˆÓ» ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ (µ·Û. ª·ÎÈﬁ˜, °. ™¿ÓÙÛÂ˜, ¡. µÔÁÈ·Ù˙‹˜)
Ô˘ ÂÁÎ·Ù¤ÏÂÈ„·Ó Ì›· ÛÔ˘‰·›· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Î·ÚÈ¤Ú· ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ÁÈ·
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· «ıÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰·» ÁÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

ΣΚΙΤΣΟ: Ν ΤΟΥΣΑΝ Ρ ΕΛΙΤΣ

ενώ έµφαση δίνεται στον εξαγωγικό
προσανατολισµό, αλλά και στη συνεργασία µεταξύ των «συµµετεχουσών» εταιρειών. Ήδη έχει δηµιουργηθεί ένας σχηµατισµός (cluster) µικροηλεκτρονικής και ενσωµατωµένων συστηµάτων, όπου µετέχουν 25
οργανισµοί, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστηµιακές ερευ-

νητικές οµάδες και πολυεθνικές.
«Επί της ουσίας αποτελούµε ένα
πλήρες οικοσύστηµα για την ανάπτυξη τέτοιων σχηµατισµών. Έχοντας την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέµβαση, στοχεύουµε στη δηµιουργία και ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρήσεων που να διαθέτουν ιδέες
και προϊόντα που να µπορούν να
σταθούν στον ιδιαίτερα ανταγωνι-

στικό στίβο της τεχνολογίας», αναφέρει ο Νίκος Βογιατζής, διευθυντής
Λειτουργιών Συνεργατικών Σχηµατισµών και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών. «Επιθυµία µας είναι να µετατραπεί η Ελλάδα σε µια αγορά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, ενισχύοντας και κεφαλαιοποιώντας την
ήδη ισχυρή και αξιόπιστη βάση της
ακαδηµαϊκής έρευνας και ανάπτυ-

ξης στους τοµείς των επιστηµών, του
µηχανολογικού σχεδιασµού και της
υψηλής τεχνολογίας», συµπληρώνει
ο Β. Μακιός.

∏ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Corallia
Το Corallia ξεκίνησε πριν από τρία
χρόνια, προσελκύοντας αρχικά 13
εταιρείες απ’ όλη των Ελλάδα. Κάτω
από τη «σκέπη» του βρίσκονται 32 ε-

∆∞ «¢π∞ª∞¡∆π∞» ∆∏™ ∂§§∏¡π∫◊™ ∫∞π¡√∆√ªπ∞™
ªÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
ÁÈ· Ù· ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘·, ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹
ÙËÏÂÊˆÓ›·, Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ, ·ÏÏ¿
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ, ‰ÂÎ·¤ÍÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ «˘Ú‹Ó·» ÙÔ˘ Corallia ÌÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË
ÌÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹.
ªÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÂÈÛËÁÌ¤ÓË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÙ·ÈÚÂ›·
Unibrain, Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙËÓ
ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÈ¯Â›ÚËÛË Ô˘ Â›¯Â
·ÚÔ˘Û›· ÛÙË Silicon Valley, ÛÙÈ˜
∏¶∞. ∏ Unibrain ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ
Û˘ÌÊˆÓ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 2,1 ÂÎ·Ù. ‰ÔÏ. ÌÂ ÙË MacPower, Ô˘ ı·
ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÙË˜ ÛÂ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ﬁˆ˜ Ë Packard Bell,
Ë Logitech, Ë Philips Î·È Ë Xerox.
∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘

Corallia, Ë ÏÂÈÔÓﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÍ·ÁˆÁÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
ÌÂ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜. ªÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Ë Micrelec,
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÛÂ
15 ¯ÒÚÂ˜, ﬁˆ˜ Ë πÙ·Ï›·, Ë ¶ÔÏˆ-

Ó›·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ¢·Ó›·, Ë πÛ·Ó›·, Ë
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·. ™ÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ô˘ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÈ Î·ÈÓÔÙﬁÌ·
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› È‰ÈﬁÎÙËÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÓÒ Ù· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÙË˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Û¯Â‰ﬁÓ ÙÔ 40% ÙË˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∆Ô 2006 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ù˙›ÚÔ 9,5 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ Î·È ‰È¤ıÂÙÂ
95 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎﬁ.
∏ Helic ∞.∂., Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ·ﬁ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ª¶, ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘„ËÏ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ ÙÔ 2000 ·ﬁ
venture capital. Œ¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙË˜ Î·Ù¿ 220% ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÙÚÈÂÙ›·, ÌÂ ·ÌÈÁÒ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÛÙÈ˜ Ï¤ÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏﬁÁÈﬁ ÙË˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÓˆÛÙÔ› ﬁÌÈÏÔÈ, ﬁ-

ˆ˜ Ë Intel, Ë Fujitsu, Ë Sony Î·È Ë
Toshiba. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
ÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰È·ÙËÚÂ›
ÁÚ·ÊÂ›· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ §Ô˜ °Î¿ÙÔ˜
ÙË˜ ∫·ÏÈÊﬁÚÓÈ· Î·È ÛÙË °ÈÔÎÔ¯¿Ì·
ÙË˜ π·ˆÓ›·˜.

¶ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·
ªÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ë Protia ¤¯ÂÈ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ﬁ Î·ÈÓÔÙﬁÌ· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÁÈ· ÙËÏÂÊˆÓ›· Î·È ÂÈÎﬁÓ· Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ·ﬁ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·ÓÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÚ·ÊÂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Shenzhen ÙË˜ ∫›Ó·˜.
¢¤Î· ¯ÚﬁÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÎÏÂ›ÓÂÈ ‹‰Ë Ë 4Plus Technologies, Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ·ﬁ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ, ÙËÓ ·-

Κόσµος του Επενδυτή

πιχειρήσεις, που πέρυσι πραγµατοποίησαν συνολικά τζίρο 100 εκατ.
ευρώ. Στις εγκαταστάσεις του, επιφάνειας 3 χιλιάδων τετραγωνικών
µέτρων στο Μαρούσι, το Corallia έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάθε δυνατή παροχή για να λειτουργήσει µια επιχείρηση. Παρέχει γραφειακούς χώρους, γραµµατειακή υποστήριξη, τεχνολογική υποδοµή,
συστήµατα επικοινωνίας, προσφέρει νοµικές συµβουλές, δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης
στα στελέχη κάθε επιχείρησης σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ενώ βοηθάει και
σε θέµατα προβολής και επικοινωνίας.
Κάποιες από τις εταιρείες του
Corallia στεγάζονται στις εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, οι περισσότερες όµως έχουν αναπτύξει σηµαντικά τις εργασίες τους και ήδη διαθέτουν δικά τους γραφεία και προσωπικό. Η κυριότερη όµως συνδροµή
του κέντρου, όπως εξηγούν τα στελέχη του, είναι πως προσφέρεται κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη
στα πρώτα βήµατα ανθρώπων µε καινοτόµες ιδέες που δεν γνωρίζουν
πώς να τις εφαρµόσουν στη πράξη.
«Λειτουργούµε ως ένα συµβουλευτικό πολυεργαλείο, ως ένας µοχλός
άρσης γραφειοκρατικών και άλλων
εµποδίων», εξηγεί ο Νίκος Βογιατζής.
«Είµαστε από τη σύστασή της κοντά
σε κάθε εταιρεία, προσφέρουµε συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα διοίκησης, βοηθάµε στη νοµική κατοχύρωση των προϊόντων τους και λειτουργούµε ως µεσάζοντες στις επαφές µε µεγάλους οµίλους του εξωτερικού», επισηµαίνει. Ως αποτέλεσµα
σύµπραξης µε το πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» του υπ. Ανάπτυξης,
το Corallia δεν χρειάζεται να λειτουργεί
ως κερδοσκοπικός οργανισµός.
Όσο για τους µελλοντικούς στόχους, οι επικεφαλής του φορέα αποκαλύπτουν πως ένας από τους µεγάλους στόχους είναι η µετεγκατάσταση σε χωροθετηµένη έκταση για τη δηµιουργία ενός «Χωριού Καινοτοµίας».
Στα άµεσα σχέδια είναι και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον τοµέα της µικροηλεκτρονικής, η δηµιουργία νέων θεµατικών περιοχών, η
ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων έρευνας και ανάπτυξης µεταξύ βιοµηχανιών, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων, καθώς και η σταθερή
σύµπραξη µε εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital).
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ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡA ΑΠΟ 100 ΠΛΟΙΑ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

«∞ÓÙÂ›ıÂÛË» ÛÙË ªÂÛﬁÁÂÈÔ
ÌÂ 8 ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚﬁÏÔÈ·
■ ™Ùﬁ¯Ô˜

Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓËÛÈ¿ ÂÚ›Ô˘ 450.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙÂ˜,
ÔÛÔÛÙﬁ 10% ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ■ À„ËÏﬁ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ·Ú¿ ÙÔ È‰ÈﬁÙ˘Ô cabotage ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÓËÛÈ¿
❑ ∆√À ™∞µµ∞ ¡. ∞£∞¡∞™π√À

ε οκτώ κρουαζιερόπλοια
ρίχνονται εφέτος οι
Έλληνες εφοπλιστές
στη µάχη της κρουαζιέρας, ενώ
πριν από δύο χρόνια διέθεταν µόνο δύο. Ωστόσο, στη Μεσόγειο
και στα ελληνικά νησιά αναµένεται να προσεγγίσουν άλλα 119
ξένων συµφερόντων κρουαζιερόπλοια, που η δυναµικότητά τους
προσεγγίζει τις 110.725 κλίνες,
ενώ ο µέσος όρος φθάνει τις 930
κλίνες ανά πλοίο. Οι κρουαζιέρες
στη Μεσόγειο κάθε χρόνο παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% και
προβλέπεται ότι εφέτος θα διακινηθούν συνολικά µε κρουαζιερόπλοια στη Νότια Ευρώπη περίπου 4,5 εκατοµµύρια επιβάτες.
Στόχος των ελληνικών συµφερόντων κρουαζιεροπλοίων είναι να
µεταφέρουν κυρίως στα ελληνικά
νησιά περίπου 450.000 τουρίστες,
δηλαδή το 10% των συνολικώς
διακινουµένων στην ευρωπαϊκή
αγορά κρουαζιεροπλοίων. Επισηµαίνεται ότι στις κύριες δυτικοευρωπαϊκές χώρες ο τζίρος από τα πακέτα διακοπών ανέρχεται σε 48,15 δισ. ευρώ, το 8,4%
των οποίων προέρχεται από τις
κρουαζιέρες.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι, από τα οκτώ πλοία, µόνο τα πέντε
έχουν ελληνική σηµαία και ανήκουν στην εταιρεία Louis Hellenic
Cruises του Ελληνοκύπριου εφοπλιστή Κωστάκη Λοΐζου. Ένα
κρουαζιερόπλοιο ανήκει στον Στέλιο Χατζηιωάννου και τα άλλα
δύο στην εταιρεία Monarch Classic
Cruises των Λου Κολλάκη και
Ανδρέα Ποταµιάνου, τα οποία όµως έχουν κοινοτική σηµαία.

Μ

¢˘Ó·Ùﬁ˜ ·›ÎÙË˜ Ë Louis
Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂÌÔÚÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È
ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ﬁ‰ÔÛË
‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È
ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜. ◊‰Ë ÔÛÔÛÙﬁ ¿Óˆ ÙÔ˘ 80% ÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ ÙË˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
ÙË˜ ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡.
∆¤ÏÔ˜, Ë GDT, Ô˘ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Î·ÈÓÔÙﬁÌ· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÌÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ Î·È
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì›ÂÛË˜ video, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÁˆÁÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 85% ÙÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜, ÂÓÒ Ë Antcor, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ
·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ,
¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁˆÁÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 90% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÙË˜
Ù˙›ÚÔ˘.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Η Louis Hellenic Cruises είναι
ένας από τους µεγαλύτερους τουριστικούς οµίλους στην περιοχή
της Μεσογείου, αφού διαθέτει
συνολικά 13 κρουαζιερόπλοια,
από τα οποία τα τέσσερα είναι
ναυλωµένα στην αγγλική
Thomson Cruises (που ανήκει
στον όµιλο της TUI) και ένα στη
γερµανική Transocean. Πέντε από τα πλοία της Louis εκτελούν
κρουαζιέρες από τον Πειραιά και
δύο από τη Γένοβα. Τα πλοία από τον Μάρτιο µέχρι και τον ∆εκέµβριο θα πραγµατοποιούν 3ήµερες, εβδοµαδιαίες και 16ήµερες κρουαζιέρες στα ελληνικά
νησιά, καθώς επίσης στα Κανάρια
Νησιά, την Αίγυπτο, τη Γαλλία,
το Γιβραλτάρ, την Ιταλία, τη Λιβύη, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την
Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τυνησία και την Τουρκία. Η πιο δη-

µοφιλής κρουαζιέρα της εταιρείας είναι: Πειραιάς - Κωνσταντινούπολη - Μύκονος - Πάτµος Κουσάντασι - Ρόδος - Ηράκλειο Σαντορίνη - Πειραιάς.

™ÙÔ πﬁÓÈÔ Ë easyCruise
Ο Στέλιος Χατζηιωάννου, πρόεδρος του οµίλου της easyCruise,
εφέτος αφήνει τον Σαρωνικό και
οργανώνει µε το κρουαζιερόπλοιό
του «easyCruiseOne» κρουαζιέρες στα Ιόνια νησιά. Το διαφηµιστικό του σλόγκαν είναι «το πρωί
µαντολάτο, το βράδυ µαντολίνο»
και είναι εµφανής η προσπάθειά
του να προσδώσει στις κρουαζιέρες του έντονο τοπικό χρώµα. Το
πλοίο θα ξεκινάει από τη Μαρίνα
Ζέας για µια κρουαζιέρα δέκα ηµερών. ∆εύτερο λιµάνι είναι η
Ιτέα και µετά θα πιάνει Ιθάκη,
Παξούς, Αγίους Σαράντα. Κέρκυρα, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και θα καταλήγει στο Κιάτο.
Οι επιβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη µέρα και τη νύχτα
για να εξερευνήσουν κάθε προορισµό, να κάνουν µπάνιο, να φάνε στα τοπικά εστιατόρια, να κάνουν clubbing. Στόχος της εταιρείας είναι οι νέες ηλικίες, αλλά
µε το λιµάνι των Αγίων Σαράντα
είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσει και µεγαλύτερες. Το πλοίο φιλοξενεί 234 επιβάτες και 54 άτοµα πλήρωµα. Στόχος του Στέλιου Χατζηιωάννου είναι να δηµιουργήσει έναν εντελώς νέο τρόπο θαλάσσιων διακοπών για νέους, ανεξάρτητους ανθρώπους,
που θέλουν να ταξιδέψουν σε συναρπαστικούς προορισµούς σε όλο τον κόσµο χωρίς να ξοδέψουν

µια περιουσία. Για τον λόγο αυτό,
το πλοίο τής easyCruise είναι µικρού µεγέθους και ταξιδεύει τις
πρωινές ώρες, φτάνοντας σε κάθε προορισµό νωρίς το µεσηµέρι. Με αυτόν τον τρόπο, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στις συµβατικές κρουαζιέρες, οι επιβάτες
της easyCruise έχουν όλο τον χρόνο και την ελευθερία που χρειάζονται για να απολαύσουν τους
προορισµούς που επισκέπτονται.

∆·Í›‰È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·
Η εταιρεία Monarch Classic
Cruises των Λου Κολλάκη και
Ανδρέα Ποταµιάνου διαθέτει δύο

πλοία, το «Ocean Countes» (δυναµικότητας 800 επιβατών) και
το «Blue Monarch» (δυναµικότητας 542 επιβατών), τα οποία θα
πραγµατοποιούν 3ήµερες, 4ήµερες και 7ήµερες κρουαζιέρες στα
ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την
Αίγυπτο, την Κύπρο και τους Αγίους Τόπους. Οργανώνει και την
14ήµερη κρουαζιέρα που ονοµάζεται «Ταξίδι στην Αρχαιότητα»,
ένας συνδυασµός των πιο σηµαντικών και µαγευτικών προορισµών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, από την Ελλάδα και τα
νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο, το
Ισραήλ και την Τουρκία.

Ίση µεταχείριση ζητούν οι ξένοι
ρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά έχουν προγραµµατίσει και οι µεγαλύτερες ξένες εταιρείες, µεταξύ των οποίων είναι και οι Carnival,
Costa, Celebrity, V Shps κ.λπ., παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί το
ιδιότυπο cabotage για τα ελληνικά νησιά. Οι ξένες εταιρείες εδώ και
χρόνια προσπαθούν να καταργήσουν το προνόµιο που διαθέτουν οι
ελληνικές (και κατ’ επέκταση οι ευρωπαϊκές) εταιρείες να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν σε ελληνικά λιµάνια και νησιά τουρίστες.
Μέχρι σήµερα έχουν το δικαίωµα οι ξένες εταιρείες είτε να επιβιβάζουν είτε να αποβιβάζουν τουρίστες. Υπενθυµίζεται ότι από το
1996 απαγορεύθηκε η επιβίβαση και η αποβίβαση σε ελληνικά λιµάνια τουριστών που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοια που δεν έχουν
στα ιστία τους την ελληνική σηµαία και δεν απασχολούν Έλληνες
ναυτικούς. Έκτοτε οι ξένες ναυτιλιακές εταιρείες επιµένουν και εξαντλούν κατά καιρούς τα επιχειρήµατά τους στον εκάστοτε υπουργό
Ναυτιλίας, ώστε να δώσει ένα τέλος στην ερµηνεία που δίνουν οι υπηρεσίες του ΥΕΝ στον κοινοτικό κανονισµό 3577/92, που απελευθέρωνε τις κρουαζιέρες από το 1994 και την ακτοπλοΐα από το
2002, χωρίς όµως κανένα αποτέλεσµα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας εγείρουν ισχυρές
αντιδράσεις προκειµένου να µη γίνει η απελευθέρωση της κρουαζιέρας, γιατί εκτιµούν ότι, αν τελικά πραγµατοποιηθεί, χιλιάδες
Έλληνες ναυτικοί θα χάσουν την εργασία τους.

Κ

