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Είναι ρεαλιστική η προσδοκία ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας;
Όταν στην πατρίδα
μας για κάθε 10 ευρώ
κέρδος, περίπου τα 6
ευρώ κατευθύνονται σε
διάφορους φόρους και
τέλη, πόσο τελικά ρεαλιστική είναι η προσδοκία ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας
και μάλιστα άμεσα;
Ενώ ο ονομαστικός
συντελεστής φοροΑθανάσιος Σαββάκης
λόγησης είναι 39%, ο
Πρόεδρος
πραγματικός, με την
προσθήκη των διαφόρων φόρων και τελών, διαμορφώνεται στο εξωπραγματικό 57,5%. ΕΝΦΙΑ,
ΕΦΚ, Δημοτικά τέλη και φόροι, ΕΡΤ, τέλος ΑΠΕ,
τέλος διαφήμισης κλπ, είναι μερικοί από αυτούς
που απομειώνουν καθημερινά τη χαμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τελικά, κι αυτό έχει γίνει ολοφάνερο οι υπερβολικοί
φόροι μειώνουν πολύ την εισπρακτική ικανότητα
του κράτους. Αυτό συνεπάγεται την αδυναμία εκπλήρωσης των όρων των δανειακών συμβάσεων
που έχει υπογράψει η χώρα μας, με αποτέλεσμα να
πλήττεται όχι μόνο η ιδιωτική οικονομία, αλλά και
η ίδια η λειτουργία του κράτους. Και βέβαια πιθανή
μερική αδρανοποίηση της λειτουργίας της κρατικής
μηχανής, έχει αυτόματα αρνητική επίδραση στο
σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, πως θα μπορέσουν οι εγχώριες επιχειρήσεις ν΄ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
από το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον; Πως θ΄
ανταγωνισθούν στις ξένες αγορές; Πως θα υλοποιήσουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αύξησης
παραγωγικότητας;

Τα capital controls έχουν φέρει σε αδιέξοδο την
εγχώρια παραγωγική βάση, και ειδικά εκείνη που
είναι εγκατεστημένη στην Περιφέρεια και είναι η πιο
ευάλωτη στον ανταγωνισμό από ομοειδείς επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις όμορες χώρες.
Έτσι, αντί το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με ευθύνη της πολιτείας να ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα, την καταρρακώνει διαρκώς
δημιουργώντας στις επιχειρήσεις μας ανταγωνιστικό μειονέκτημα, το οποίο μάλιστα φροντίζει να το
ενισχύει καθημερινά.
Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,
και ειδικά, χωρίς να υπάρχει παραγωγική βάση.
Η συνεχιζόμενη ύφεση, η διατήρηση συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας και η αβεβαιότητα για το μέλλον
της ελληνικής οικονομίας που προκύπτει από τις
διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης,
οδηγούν σε αυξανόμενη εξασθένηση τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Μείωση φορολογίας, χαλάρωση των capital controls
και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, μπορούν να
ανακόψουν την ύφεση και την καθημερινή υπερχρέωση των επιχειρήσεων.
Η οικονομία της χώρας δεν μπορεί να βιώνει απλώς
και μόνο τη συνέχιση υφεσιακών πολιτικών. Χρειάζεται το μίγμα οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται να οδηγεί στην απαιτούμενη ανάκαμψη για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση
του επιπέδου κοινωνικής συνοχής.
Όσο η ανάκαμψη μετατίθεται στο απώτερο μέλλον,
τόσο η αβεβαιότητα γι΄ αυτό το «μέλλον» θα μεγαλώνει, και ολοένα και περισσότερο ο στόχος της
ανάκαμψης θα απομακρύνεται.

Γιατί τελικά, όλοι αυτοί οι υπέρογκοι φόροι και τα
άσκοπα τέλη, ουδεμία ανταποδοτικότητα έχουν.
Το αντίθετο μάλιστα… Και επιπλέον το μόνο που
καταφέρνουν είναι να αυξήσουν κατακόρυφα το
λειτουργικό κόστος των εγχώριων επιχειρήσεων.

Άρα, το «κυνήγι» των δημοσιονομικών πλεονασμάτων είναι παραγωγικό; Η υπερφορολόγηση οδηγεί
στην ανάπτυξη; Οι απαντήσεις είναι προφανείς,
και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε σε οικονομικό
περιβάλλον που βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Αναρωτιόμαστε πραγματικά αν κάποιος έχει λάβει
υπόψη του ότι όσες επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει, το
έχουν καταφέρει σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας.

Για άλλη μια φορά θα υποστηρίξουμε ότι η διάσωση
τραπεζών και κράτους δεν μπορεί να έχει ως τίμημα
χιλιάδες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας…

Διοικητικό Συμβούλιο

Is it realistic to expect the Greek
economy to recover?

When, out of every 10 euros of profit, approximately 6 euros are paid for
various taxes and duties in Greece, how realistic is it to expect the Greek
economy to recover - and soon?
While the nominal tax rate is 39%, the actual tax rate, when the various
taxes and duties are added, comes to a staggering 57.5%. The ENFIA
(Single Property Tax), the EFK (Excise Duty), Municipal taxes and duties,
contributions to ERT (the Hellenic Broadcasting Corporation) and APE
(Renewable Energy Sources), as well as advertising duty, etc. are just
some of the charges that reduce the already almost non-existent competitiveness of Greek enterprises on a daily basis.
Finally - and this has become self-evident - excessive taxation greatly
reduces the State’s ability to collect. This results in failure to meet the
terms of the loan contracts concluded by our country, thus hitting not only
the private economy, but also the functioning of the State itself. Moreover,
any partial suspension of the functioning of the State machinery adversely
affects all economic activity.
Under these conditions, how can domestic enterprises face the challenges
of the international business environment? How will they compete on
foreign markets? How will they carry out investments to modernise their
facilities and increase productivity?
At the end of the day, all these excessive taxes and pointless duties offer
nothing in return. On the contrary... their only effect is to radically increase
the operating cost of domestic enterprises.
We truly wonder if anyone has realised that the enterprises that have
survived have done so under conditions of credit squeeze. The capital
controls have brought the domestic productive base to a standstill, particularly producers situated in rural areas, who are the most vulnerable
to competition than similar enterprises located in neighbouring countries.
Thus, instead of a government-fostered business environment being
in a position to boost competitiveness, it is constantly diminishing it,
by burdening our enterprises with a competitive disadvantage, which it
exacerbates on a daily basis.
The Greek economy cannot recover without the support of the private
sector of the economy and, more specifically, without a productive base.
The combination of the ongoing recession, the continued conditions of
credit suffocation and the uncertainty concerning the future of the Greek
economy, (as a result of negotiations on the completion of its assessment),
have all led to the further weakening of private enterprises.
Reduced taxation, relaxation of capital controls and acceleration of reforms
can halt the recession and alleviate the daily overburdening of enterprises.
The nation’s economy cannot simply continue to weather recession policies.
The mixture of economic policies applied must lead to the recovery required for the creation of new jobs and the improvement in social cohesion.
The further into the future the recovery is postponed, the more the uncertainty concerning this ‘future’ will grow and the greater the distance
to the goal of recovery.
Therefore, is the ‘hunt’ for a budget surplus productive? Does over-taxation
lead to development? The answers are obvious, and, as a result, we are
living in an economic environment that has reached a dead end.
Yet again, we maintain that the salvation of the banks and the State cannot
come at the cost of thousands of enterprises and jobs...
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 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Ιούλιος – Αύγουστος

01-07.07.16
• Επιχειρηματική αποστολή και Ελληνο-Κινεζικό
Επιχειρηματικό Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού
της Ελλάδος στην Κίνα και διοργανώθηκε από το
Enterprise Greece. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
04.07.16
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
08.07.16
• Συνάντηση γνωριμίας με στελέχη της FRAPORT, που
πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο ΖΥΘΟΣ-ΝΤΟΡΕ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
13.07.16
• Δημόσια συνεδρίαση του Πρωτοδικείου Πειραιά κατά
την οποία εκδικάστηκε η υπόθεση των 46 εναγόντων
Φορέων και επιχειρήσεων κατά των εναγόμενων
Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
«Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος – ΟΜΥΛΕ» και «Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος
– ΟΦΕ» και των πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών
της ΟΜΥΛΕ και της ΟΦΕ του ΟΛΘ ΑΕ, που αφορούσε
τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων του
ΟΛΘ ΑΕ. Από το Σύνδεσμο παρέστη ο κ. Γ. Σταύρου.
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
Αθήνα 9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84»
και στους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν.
Νιώτη και Σ. Ζαχαρό, με θέμα: «Πρόταση ΣΒΒΕ
για ελάφρυνση του κόστους που προκύπτει από
τον ΦΠΑ σε προμηθευτές της «Μαρινόπουλος»
και εξορθολογιμό των σχέσεων μεταξύ αλυσίδων
λιανικού εμπορίου και μεταποίησης».
14.07.16
• Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στο δημοσιογράφο Λ. Λιάμη για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
της TV 100 με θέμα: «Συμμετοχή ανέργων 18 – 24
ετών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης στους τομείς: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics και Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων
με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής».
15.07.16
• Συνάντηση γνωριμίας με στελέχη της MITSUI, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.

18.07.16
• Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του
OK!Thess για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
που αφορά το DLD - Tel Aviv, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
26.07.16
• Υπογραφή καταστατικού της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΚΜ. Από
τον Σύνδεσμο παρέστη ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικούσα Επιτροπή OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
28.07.16
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στο δημοσιογράφο Λ. Λιάμη για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
της TV 100 με θέμα: «Συμμετοχή ανέργων 18 – 24
ετών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης στους τομείς: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics και Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων
με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής».
01.08.16
• Σύσκεψη εργασίας, μεταξύ των παραγωγικών φορέων
της Θεσσαλονίκης, ενόψει της 81ης ΔΕΘ, την οποία
κάλεσε η Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας – Θράκης), κα Μ. Κόλλια
– Τσαρουχά και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στο κανάλι
Deutsche Welle και στον δημοσιογράφο Frank Peter
Hoefling, με θέμα: «Επιπτώσεις από την κρίση του
«Μαρινόπουλου» για τις ελληνικές επιχειρήσειςπρομηθευτές της εταιρίας».
24.08.16
• Συνάντηση προετοιμασίας των συμμετεχόντων στην
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
25.08.16
• Διοικούσα Επιτροπή OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
29.08.16
• Συνάντηση γνωριμίας με τον Πρόεδρο του ΚΔΕΟΔ,
κ. Β. Σκουρή, που πραγματοποιήθηκε στο ΚΔΕΟΔ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα

«… Η υπερφορολόγηση και η αύξηση του λειτουργικού
κόστους των επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει την παραγωγή, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε προφανές αδιέξοδο.
Μετά από επτά χρόνια μνημονιακών προσαρμογών, σήμερα, με τη διατήρηση των capital control, η προοπτική
ανάκαμψης της βιομηχανίας φαντάζει μακρινός στόχος.
Όσο παραμένει κεντρικό ζητούμενο η διάσωση το κράτους και η επιβίωση των τραπεζών, ο ιδιωτικός τομέας
της οικονομίας θα συρρικνώνεται διαρκώς.
Η πρότασή μας είναι σαφής: καταπολέμηση της ανεργίας και επαναφορά στην ανάπτυξη, μπορούν να γίνουν
πράξη, με την διευκόλυνση επενδύσεων αποκλειστικά
στη βιομηχανία…»
Με την παραπάνω δήλωση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.
Α. Σαββάκης, δημοσιοποίησε τα βασικά θέματα που
συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της Διοίκησης του
ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα, την Πέμπτη 1
Σεπτεμβρίου 2016, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης κατατέθηκε Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, στο οποίο τεκμηριώνονται
έξι δέσμες προτάσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της περιφερειακής βιομηχανίας.

Βασικά θέματα που συζητήθηκαν με τον Πρωθυπουργό
ήταν:
1. Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την
αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
2. Ενίσχυση της ρευστότητας
3. Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
4. Αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά με βάση τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια»
5. Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου
6. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων
εργασίας στη βιομηχανία
7. Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές
8. Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της μεθοριακής
βιομηχανίας
9. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
10. Η Θεσσαλονίκη κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση
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[ δραστηριότητα ]
Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό - Εξι δέσμες μέτρων πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση
και την έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας
Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική & πολιτική

Αποφάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και
λειτουργίας της βιομηχανίας

1. Δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας»

1. Ενίσχυση της ρευστότητας
• Ρύθμιση κόκκινων δανείων
• Συμψηφισμός οφειλών
• Πληρωμή οφειλών του κράτους

2. Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την
αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
3. Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής
4. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
με βάση την ποιότητα – Εθνική Πολιτική Ποιότητας
5. Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
6. Καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο
ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς φορέων της περιφέρειας

2. Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της παραμεθόριας
βιομηχανίας
• Αντικατάσταση του 12% επιδότηση του κόστους
εργασίας
• Εξεύρεση λογιστικής ρύθμισης εκκρεμοτήτων επιδοτήσεων κόστους εργασίας παλαιοτέρων ετών
3. Μείωση λειτουργικού κόστους με την κατάργηση μη
ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων

7. Αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
μέτρων για τη βιομηχανία

4. Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

8. Αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά με βάση τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια»

6. Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου

9. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων
εργασίας στη βιομηχανία

7. Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

5. Μείωση των τιμολογίων της ενέργειας

[ δραστηριότητα ]
Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά κριτήρια
1. Περιορισμός της φοροδιαφυγής
2. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
3. Επιτάχυνση διαδικασιών επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ
4. Εγκύκλιος εξαίρεσης αυτόματου συμψηφισμού των
απαιτήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές
5. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εστιακό σημείο σχεδιασμού και υλοποίησης της στρατηγικής για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με την
εγχώρια μεταποιητική βάση
3. Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων, όπως:
• Αγροτικού marketing
• Αγροτικής αναδιάρθρωσης
• Δημιουργίας ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας

Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

• Ανάπτυξης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων

1. Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη
μορφή της ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς τη δημιουργία δημοσιονομικού κόστους

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και υποδομές στο
Βορειοελλαδικό Τόξο

2. Δημιουργία 5-μελούς «Συντονιστικού Συμβουλίου
Καινοτομίας»
3. Θεσμοθέτηση σχημάτων συνεργασίας βιομηχανίας
– ΑΕΙ για την από κοινού διαχείριση προγραμμάτων
ανάπτυξης καινοτομίας
4. Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων «Έρευνας &
Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες
5. Δημιουργία «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας», κατά το πρότυπο της Γαλλίας
Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα
1. Η Θεσσαλονίκη κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση

1. Εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης
2. Ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης
3. Έργα στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και
Ηγουμενίτσας
4. Παροχή φυσικού αερίου σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις
5. Ολοκλήρωση Ιόνιας Οδού και αυτοκινητόδρομου Ε65
6. Σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου με Μακεδονία και
Θράκη, και ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη
7. Κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων στην Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτομίας
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[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κ. Κ. Μητσοτάκη
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ συναντήθηκε την Τετάρτη 14
Σεπτεμβρίου 2016, με τον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Κ. Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των επαφών των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης με
τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, ενόψει της 81ης ΔΕΘ.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, ζήτησε από τον
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να στηρίξει
την πρόταση του Συνδέσμου για την διευκόλυνση των
επενδύσεων στη βιομηχανία, η εφαρμογή της οποίας
μπορεί να κάνει πράξη και να συμβάλει αποτελεσματικά
στην προσπάθεια της πολιτείας για την καταπολέμηση
της ανεργίας και την επαναφορά στην ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην
Αθήνα, ο κ. Σαββάκης κατέθεσε τις θέσεις και προτάσεις
του ΣΒΒΕ για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής
βιομηχανίας.

Συνάντηση με την
Υφυπουργό Εσωτερικών
& Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
(Μακεδονίας-Θράκης),
κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ συναντήθηκε τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016, με την Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κα
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, στο πλαίσιο των επαφών που
πραγματοποίησε, ενόψει της 81ης ΔΕΘ.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν οι προτάσεις του Συνδέσμου για την στήριξη και την ανάπτυξη
της περιφερειακής βιομηχανίας, την υλοποίηση έργων
υποδομής στο Βορειοελλαδικό Τόξο και η πορεία των
ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων οργανισμών.

[ δραστηριότητα ]

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα με τη συμμετοχή του ΣΒΒΕ

«Οι προοπτικές που παρουσιάζουν για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
που αποτελούν πύλη προς ανατολάς, είναι τεράστιες»
σημείωσε μετά το πέρας της επιχειρηματικής αποστολής στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Γ. Σταύρου.

αυτή αποστολή έδωσε μεγάλη έμφαση στη γυναικεία
επιχειρηματικότητα, με συμμετοχή συνολικά 27 γυναικών
επιχειρηματιών από την Ευρώπη, ενώ, από την αραβική
πλευρά, η αποστολή υποστηριζόταν ενεργά μεταξύ άλλων
και από το Συμβούλιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
του Abu Dhabi.

Η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Dubai, Abu Dhabi και Sharjah),
πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Σεπτεμβρίου
2016, υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου του Λονδίνου, με την συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Την αποστολή
συνδιοργάνωσαν επίσης, το Εμπορικό Επιμελητήριο των
Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας
και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών της Σικελίας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις Β2Β, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παραβρεθούν σε
γεύματα δικτύωσης, στα οποία συμμετείχαν, όχι μόνο
ευρωπαϊκές και αραβικές επιχειρήσεις, αλλά και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αραβικών
επιμελητηρίων αλλά και άλλων αραβικών φορέων επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και επενδύσεων, που
εδρεύουν σε Dubai, Abu Dhabι και Sharjah. Συνολικά, με την υποστήριξη όλων των προαναφερόμενων
οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν 745 συναντήσεις,
μεταξύ Ευρωπαϊκών και Αραβικών επιχειρήσεων, εκ
των οποίων 135 συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και
αραβικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των συνολικά 53 επιχειρήσεων που συμμετείχαν
από τις έξι προαναφερθείσες ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία,
Ελλάδα, Βέλγιο, Ουγγαρία, Λιθουανία και Ιταλία), δέκα
(10) επιχειρήσεις ήταν ελληνικές. Η επιχειρηματική
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[ δραστηριότητα ]

ΣΒΒΕ, με περίπτερο – εκθεσιακό χώρο στην 81η ΔΕΘ

Ο ρόλος του ΣΒΒΕ στην οικονομική ανάπτυξη και στην
κοινωνική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος και ολόκληρης της χώρας, παρουσιάστηκε
μέσω της έκθεσης αρχειακού υλικού και προβολών
οπτικοακουστικού υλικού, στο ειδικά διαμορφωμένο
περίπτερο, με το οποίο συμμετείχε στην 81η ΔΕΘ,
Ο επισκέπτης του περιπτέρου το οποίο βρισκόταν στον
υπαίθριο χώρο, Τομέας Α11, Stand 1, είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει το πολυσχιδές έργο του Συνδέσμου
για την ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας, τις
πρωτοβουλίες του για την ανάπτυξη των υποδομών σε
όλο το Βορειοελλαδικό Τόξο και τις αναπτυξιακές και
κοινωνικές του δράσεις.
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρωθυπουργός κ. Α.
Τσίπρας κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της ΔΕΘ,
επέλεξε να επισκεφθεί και το περίπτερο –του ΣΒΒΕ. Τον
Πρωθυπουργό ξενάγησε στο περίπτερο και συνομίλησε
μαζί του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης.
Την ίδια μέρα, τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου του
ΣΒΒΕ έκανε ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης &

[ δραστηριότητα ]

Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκης, παρουσία της Υφυπουργού
Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη, πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών αρχών καθώς επίσης και μελών του Διοικητικού Συμβούλιου του Συνδέσμου.

ες-μέλη του Συνδέσμου, πραγματοποίησαν στη διάρκεια
των δύσκολων ετών της κρίσης (2010-2015) επενδύσεις
ύψους 900 εκατ. ευρώ οι οποίες παρουσίασαν πέρυσι τζίρο
9 δισ. ευρώ, το 44% του οποίου προήλθε από εξαγωγές.

Ο κ. Γ. Σταθάκης, υπογράμμισε τη δυναμική των επιχειρήσεων του βορειοελλαδικού τόξου στην υγιή ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας, και προανήγγειλε σημαντική
απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανένταξη
των βιομηχανικών συμπλεγμάτων σε νέους υποδοχείς,

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν από μόνα τους ότι η έξοδος
από την κρίση θα έρθει μόνο μέσα από τη μεταποίηση»,
επισήμανε ο Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι το 30,4% της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας
στη χώρα προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι άμεσα
εργαζόμενοι στη βιομηχανία είναι 88.000 και οι απασχολούμενοι σε δορυφορικές τής βιομηχανίας δραστηριότητες ανέρχονται σε 132.000.

Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, ανέφερε ότι οι βιομηχανί-
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[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κίνα, στο πλαίσιο
της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, συμμετείχε
στην επιχειρηματική αποστολή η οποία συνόδευσε τον
Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα, κατά την επίσημη επίσκεψή
του στην Κίνα, το διάστημα 2-6 Ιουλίου 2016.
Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκε Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, με την υποστήριξη
του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας (MOFCOM) και του
Οργανισμού Enterprise Greece, καθώς και κατ’ ιδίαν
(B2B) συναντήσεις με Κινεζικές επιχειρήσεις.
Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕΜΠΕ για τις εμπειρίες που αποκόμισε από την επίσκεψη
του στην Κίνα τόνισε:
«Είδα ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές
επιχειρήσεις από ένα πολύ μεγάλο αριθμό κινεζικών
επιχειρήσεων. Αυτό που είδα είναι ότι αναγνωρίζουν

την ποιότητα, την αξιοπιστία, και την τεχνογνωσία που
έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Μας θεωρούν έναν
αξιόπιστο εταίρο και αν θέλετε, το βήμα για να μπουν
στην ευρωπαϊκή αγορά, πάντα με τα υψηλά στάνταρντ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη υπήρχε και
ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών
προϊόντων στην κινεζική αγορά. Γεγονός είναι ότι έγινε
ένα πολύ σοβαρό ξεκίνημα, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος
δραστηριοτήτων και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα
υπάρξει συνέχεια η οποία θα καταλήξει σε συμφωνία».
Ειδικότερα και σε ότι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Σαββάκης υπογράμμισε: «Η Βόρεια Ελλάδα έτσι και αλλιώς
έχει ένα πάρα πολύ δυναμικό κλάδο αγροδιατροφής.
Και για τα διατροφικά προϊόντα της Βορείου Ελλάδας
υπήρχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άλλωστε. Και μία
συμφωνία υπογράφηκε και αφορούσε το ελαιόλαδο».

Αφιερωματική έκδοση: «Ελιά, ευλογία της φύσης»
«Αξίζουν συγχαρητήρια στην διοίκηση της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ / OLYMP, για τη
συνεισφορά της στην πραγματοποίηση της αποψινής
εκδήλωσης. Είναι μια απόδειξη ότι η βιομηχανία,
όταν χρειάζεται, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό,
και ειδικά τον πολιτισμό στην Ελληνική περιφέρεια»,
ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, στην
παρουσίαση της αφιερωματικής έκθεσης «Ελιά,
ευλογία της φύσης» των εκδόσεων ΜΙΛΗΤΟΣ, που
πραγματοποιήθηκε στην Αστική Σχολή Κατερίνης.
«Διαβάζοντας την πραγματικά εντυπωσιακή αφι-

[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματική Αποστολή στην Ιταλία

Στην τριήμερη επίσκεψη στη Ρώμη που πραγματοποίησε
η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ.
Θεοδώρα Τζάκρη, κατόπιν πρόσκλησης της Confiindustria
(Ένωση Βιομηχανιών Ιταλίας), από τις 30 Μαΐου έως και 1
Ιουνίου 2016 συμμετείχε και ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης
και Μελών του ΣΒΒΕ, Δρ. Χρ. Γεωργίου.
Την αποστολή συνόδευαν επίσης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» κ. Αν. Τζίκας, εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ, καθώς και αντιπροσωπεία επιχειρηματιών από
τους τομείς βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, logistics,
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τη Διοίκηση του Οργανισμού Προώθη-

ερωματική έκδοση στην «Ελιά», τεκμηριώνεται
απολύτως ο χαρακτηρισμός της ως «Ευλογία της
φύσης». Και είναι εντυπωσιακή η διάρθρωση της
συγκεκριμένης έκδοσης, αφού αναδεικνύεται με
μοναδικό τρόπο που συνδυάζει το εύληπτο κείμενο με τις ωραιότατες εικόνες, και αναδεικνύει
τη διαχρονικότητα της σύνδεσης της ελιάς με την
καθημερινή ζωή των Ελλήνων.
Αξίζουν επίσης πολλά συγχαρητήρια στις εκδόσεις
ΜΙΛΗΤΟΣ, που για άλλη μια φορά προσφέρουν στο
ελληνικό αλλά και στο διεθνές αναγνωστικό κοινό,

σης Εξαγωγών της Ιταλίας (ICE), κατά τη διάρκεια της
οποίας προτάθηκε από την Υφυπουργό η συνδιοργάνωση
δυο επιχειρηματικών συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη. Το
πρώτο συνέδριο αφορά στον κλάδο τροφίμων και ποτών
και θα συνδιοργανωθεί από τον ICE, Condindustria και
τον ΣΒΒΕ και το δεύτερο αφορά στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική και θα συνδιοργανωθεί από
τους δυο ιταλικούς φορείς και την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ με
τη συμμετοχή ελληνικών και ιταλικών επιχειρήσεων.
Επίσης αποφασίστηκε η υπογραφή συμφωνίας για την
ενίσχυση των δικτύων επιχειρήσεων και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την από κοινού προώθηση ελληνικών
και ιταλικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Η Υφυπουργός, συνοδευόμενη από επιχειρηματίες του κλάδου των logistics, επισκέφτηκε το Centro
Agroalimentare di Roma, που είναι το μεγαλύτερο
αγροδιατροφικό κέντρο εφοδιασμού της Ιταλίας και το
τέταρτο μεγαλύτερο της Ευρώπης και πραγματοποίησε
συνάντηση εργασίας με τη Διοίκηση του κέντρου, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η υπογραφή
συμφωνίας για την προώθηση και διακίνηση ελληνικών
προϊόντων στην ιταλική αγορά μέσω του συγκεκριμένου
κέντρου.
Την τρίτη ημέρα συνδιοργανώθηκε ημερίδα από την
Confindustria και το ICE, με συμμετοχή του Προέδρου
του Δικτύου των Ιταλικών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
κ. Bonomi. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ο Δρ. Χρ.
Γεωργίου, απεύθυνε ομιλία με θέμα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες – συνεργασίες Ελληνικών και Ιταλικών
επιχειρήσεων».

πολιτισμό. Πολιτισμό προσιτό για τους πολλούς και
όχι για του λίγους. Συγχαρητήρια κατ΄ αρχήν στον
συγγραφέα κ. Χατζηγεωργίου και στον εκδότη κ.
Χαϊδεμένο για την έκδοση αυτή, που πραγματικά
λείπει από τη χώρα μας. Τέλος, επιτρέψτε μου να
συγχαρώ και τους υπόλοιπους συντελεστές της έκδοσης που είναι φανερό εκ του αποτελέσματος ότι
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κρατάμε
εμείς σήμερα στα χέρια μας τον καλαίσθητο αυτό
τόμο», κατέληξε κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης
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[ εκείνοι που έφυγαν ]

Αλέξανδρος Μπακατσέλος
κάθε τόσο να μιλάμε για «σχέδια έκτακτης» ανάγκης ή για
«έκτακτα οικονομικά μέτρα». Οι κάθε είδους πειραματισμοί
με την οικονομία θα πρέπει να σταματήσουν και να χαράξουμε,
με κοινή συναίνεση πολιτικών και παραγωγικών φορέων, μία
μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική, ώστε να αναπτύξουμε
«ομαλά» και χωρίς «έκτακτες» μεθοδεύσεις την εθνική μας
οικονομία. Διαφορετικά ο ένας θα χτίζει και ο άλλος θα γκρεμίζει». Ως μακροπρόθεσμη θεραπεία, ο Αλέξανδρος Μπακατσέλος
συνέστησε τότε «δραστικό και αποφασιστικό περιορισμό του
δημόσιου τομέα και συρρίκνωση της αποτυχημένης επιχειρηματικής του δραστηριότητας και εμπιστοσύνη από τη δημόσια
διοίκηση και τα όργανα της πολιτείας προς τον ιδιωτικό τομέα.

Επικήδειος λόγος που εκφώνησε ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης
Όταν ένας άνθρωπος της «επόμενης γενιάς» καλείται να αποχαιρετίσει έναν σημαντικό άνδρα και ευφυή επιχειρηματία,
όπως ο Αλέξανδρος Μπακατσέλος, ειλικρινά η δυσκολία είναι
πολύ μεγάλη.
Προπέμπουμε σήμερα στην τελευταία του κατοικία, με ειλικρινή
αισθήματα λύπης και πραγματικής οδύνης, τον Πρόεδρο επί
Τιμή του ΣΒΒΕ Αλέξανδρο Μπακατσέλο.
Από το 1985 έως το 1989 υπήρξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας.
• Δύο θητείες γεμάτες προσφορά στην ανάπτυξη της αγαπημένης του Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
• Δύο θητείες πλούσιες σε δημόσιες παρεμβάσεις για την
οικονομική πρόοδο και τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό
της χώρας.
Αυτή είναι η παρακαταθήκη του: οι διορατικές και προορατικές
του διαπιστώσεις, που κατέληγαν πάντοτε σε τεκμηριωμένες
προτάσεις.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναφορά σε αυτά του τα
λόγια, που όπως θα διαπιστώσετε είναι, εκτός από διαχρονικά,
περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Θέσεις του Αλέξανδρου Μπακατσέλου που αποδεικνύουν, χωρίς κάποιο επιπλέον σχόλιο,
το επιχειρηματικό ήθος, τη σκεπτόμενη προσωπικότητα και το
ενδιαφέρον του εκλιπόντος για την έμπρακτη υποστήριξη της
βιομηχανίας που οδηγεί σε πρόοδο του τόπου μας.
1985
Δημόσια παρέμβαση του Αλέξανδρου Μπακατσέλου για τη
σταθεροποίηση της οικονομίας :
Ερωτώμενος για την εφαρμογή του τότε εξαγγελθέντος «Σχεδίου σταθεροποίησης της οικονομίας», δήλωσε:
«Καταρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν

1986
Νέα δημόσια παρέμβαση του Αλέξανδρου Μπακατσέλου για
τους μύθους και την προπαγάνδα εναντίον της βιομηχανίας
και της επιχειρηματικότητας γενικά.
Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ερωτήθηκε για τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ισχύσουν,
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή και οι εξαγωγές,
ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός και η ανεργία. Απάντησε
ότι χρειάζεται «μία πειστική βεβαιότητα στο επιχειρηματικό
κλίμα» και η διασφάλιση των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας. «Γιατί εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο
ποσοστό ευθύνης». Τόνισε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία «δεν
πρέπει να θεωρείται ως συγκρουόμενη με το δημόσιο τομέα
αλλά συνεργάζεται, με κοινό στόχο την προκοπή αυτού του
τόπου». Και συνέχισε : «Όμως είναι γνωστό το μέγεθος των
παρανοήσεων και των μύθων που κυκλοφορούν εις βάρος της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία έχει τεθεί υπό κατηγορία
και διωγμό. Με ποια λογική μπορούν να γίνουν επενδύσεις
από ιδιωτικούς φορείς, όταν αυτοί αποτελούν μόνιμο στόχο,
κυρίως μιας μεγάλης μερίδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
και κατά συνέπεια του κοινωνικού συνόλου που υπόκειται σε
διαρκή πλύση εγκεφάλου κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ;»
Αγαπητέ μας Πρόεδρε,
• Σ’ ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για όσα μας
προσέφερες, ειδικά σε μας τη νεότερη γενιά.
• Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες, με τη στάση σου και
το ήθος σου.
• Σε αποχαιρετούμε με αισθήματα σεβασμού για την επιχειρηματική και κοινωνική σου διαδρομή.
• Θα σε θυμόμαστε πάντοτε σαν άνθρωπο που δεν έκρινες,
αλλά πρότεινες.
Είμαστε βέβαιοι, ότι απ’ εδώ και μετά, θα αναδειχθεί περισσότερο η σημαντική σου προσφορά στην τοπική και εθνική
βιομηχανία και ειδικά στη μόνιμη στρατηγική σου για τη διεύρυνση των οριζόντων της σε διεθνές επίπεδο.
Για τη διαδρομή σου και τη στάση ζωής σου, η σύζυγός σου, τα
παιδιά σου και τα εγγόνια σου δικαιούνται να είναι υπερήφανοι
για σένα και το έργο σου.
Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Πρόεδρε.

[ εκείνοι που έφυγαν ]

Λεωνίδας Κουίδης
άνοιγμα της αγοράς των Βαλκανίων, με τη δημιουργία
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δυο θυγατρικών
σε Βουλγαρία και Σερβία.
Άνθρωπος ιδιαίτερα ευγενής, ξεχώριζε για το ήθος του
και την αποστροφή του από κάθε τι που θα προέβαλλε
την επιτυχημένη επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των συλλογικών προσπαθειών και των κοινών εν γένει. Γι’ αυτό υπηρέτησε ως
εκλεγμένο μέλος ΔΣ σε διάφορες θέσεις σε πολλούς φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της Θεσσαλονίκης, όπως στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στον Εμπορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, καθώς και στο Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, στο οποίο υπηρέτησε ως Πρόεδρος της
Επιτροπής Βορείου Ελλάδος για είκοσι τρία συναπτά
έτη και του οποίου ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος.
Πρωτοστάτησε στην κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου εισαγωγής και διακίνησης καφέ από την κρατική
«ΠΡΟΜΕΤ», και στην κατάργηση της διατίμησης, που
αποτελούσαν ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης των
επιχειρήσεων του κλάδου.
Στις 19 Αυγούστου 2016, έφυγε από κοντά μας ένας
ακόμη επιτυχημένος επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας: ο Λεωνίδας Κουίδης.
Ο Λεωνίδας Κουίδης γεννήθηκε το 1936 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Ανατόλια το 1954.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Από το 1954 έως
τη συνταξιοδότησή του το 2014 δραστηριοποιήθηκε
στην εμπορία καφέ, κακάο και μπαχαρικών και στη
μεταποίηση και εμπορία ρυζιών.
Δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση από
τα 18 του χρόνια, εργαζόμενος σ’ αυτήν, ενώ παράλληλα
σπούδαζε. Ας σημειωθεί ότι η οικογενειακή επιχείρηση
ιδρύθηκε το 1926 από τον πατέρα του και τον θείο του,
και δραστηριοποιείται και σήμερα στις εισαγωγές και στο
χονδρικό εμπόριο ωμού και στιγμιαίου καφέ, τσαγιού,
κακάο και μπαχαρικών. Από τους πρωτοπόρους στο

Βασική αρχή του Λεωνίδα Κουίδη στην επιχειρηματική του δραστηριοποίηση ήταν η παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας προς τον πελάτη. Γι’ αυτό, δίνοντας
πάντα προτεραιότητα στη διασφάλιση της ποιότητας
των προϊόντων που εμπορευόταν η εταιρεία του, υπήρξε
ιδρυτικό μέλος της SCAE (Specialty Coffee Association
of Europe) από το 1998.
Αφήνει πίσω του ως επιχειρηματική παρακαταθήκη
μια εταιρεία που εξυπηρετεί ένα ευρύ δίκτυο πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γείτονες χώρες της
Βαλκανικής. Με εφόδια την παράδοση των 85 χρόνων
λειτουργίας της, την τεχνογνωσία στις διεθνείς αγορές,
τις σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταποίησης και με καινοτόμες ιδέες, η «ΑΠΛ Κουίδης
ΑΕΒΕ» αποτελεί ένα πολύ ισχυρό όνομα στο εμπόριο
και τον αξιόπιστο συνεργάτη του κάθε επαγγελματία
στην επεξεργασία του καφέ.
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[ εκείνοι που έφυγαν ]

Βασίλειος Σεργιαννίδης
μέρει με επιδοτήσεις από το κράτος και δανειοδοτήσεις
από την ΕΤΒΑ.
Οι οικογένειες των προϊόντων που παρήγαγε η
PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. πολλές και πρωτοποριακές για την εποχή τους αλλά και για το σήμερα: αποθήκες
κατακόρυφου τύπου (silo), προεντεταμένα δοκάρια γεφυρών, μεταφερόμενες κυψέλες: γραφεία – εργαστήρια,
ισόγειες κατοικίες, τσιμεντοϊστοί: μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας, φωτισμός δρόμων – φωτισμός γηπέδων,
αθλητικές εγκαταστάσεις: γυμναστήρια, κερκίδες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σχολικές εγκαταστάσεις.
Από τη μεριά της κοινωνικής δράσης ο Βασίλης Σεργιαννίδης συνέδεσε το όνομά του με την δημιουργία
της «χρυσής» ομάδας της δεκαετίας του ’70. Διατέλεσε γενικός γραμματέας του συλλόγου και επί δικών
του ημερών ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τους δύο πρώτους του
τίτλους, το κύπελλο του 1972 και του 1974.
Ο Σεργιαννίδης υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους
παράγοντες της σύγχρονης ιστορίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
διαμορφώνοντας από τη θέση του γενικού γραμματέα του
Συλλόγου την φιλοσοφία που καθιέρωσε τον Δικέφαλο
στη «χρυσή» δεκαετία του 1970.
Ο Βασίλειος Σεργιαννίδης γεννήθηκε στις 01/12/1937
στην Θεσσαλονίκη και απεβίωσε στις 04/07/2016 στην
εταιρία του (οικία του).
Με πλούσια επιχειρηματική και κοινωνική δράση από
τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι το θάνατό του.
Κατ΄ αρχήν στο πεδίο της επιχειρηματικής δράσης υπήρξε ο ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E.
Η PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E. ιδρύθηκε το 1983 από
τον Πολιτικό Μηχανικό Βασίλειο Σεργιαννίδη σε συνέχεια
μιας σειράς Εταιριών που από το 1974 έχουν σαν αντικείμενο τους την κατασκευή κτιριακών και άλλων έργων με
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία. Απορροφώντας τα
στελέχη αυτών των εταιρειών μπήκε αποφασιστικά στο
χώρο των βιομηχανοποιημένων προκατασκευών πραγματοποιώντας μια αρχική επένδυση που καλύφθηκε εν

Ακόμη και εκτός διοικητικών θέσεων ο Βασίλης Σεργιαννίδης υπήρξε αρωγός στις προσπάθειες του ΠΑΟΚ, ενώ
πρόσφατα βοήθησε στην διαμόρφωση του προπονητικού
κέντρου στη Νέα Μεσημβρία.
Ο Βασίλης Σεργιαννίδης υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του επιχειρείν στο Κιλκίς από τη
δεκαετία του 1980, καθώς υπήρξε ένας από τους πρωτοστάτες στη δημιουργία της Βιομηχανικής Περιοχής
Κιλκίς, υπό την προεδρία του οποίου εξελίχθηκε σε
πρότυπη αυτοδιοικούμενη βιομηχανική περιοχή της
χώρας. Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
στο Διοικητικό Κέντρο Βιομηχανικής Περιοχής Σταυροχωρίου – Κιλκίς επί μεγάλου χρονικού διαστήματος.
Θα τον θυμόμαστε πάντα για τη συγκροτημένη του σκέψη, τη σοβαρότητά του, το διεκδικητικό του σθένος
για τη μεθοριακή βιομηχανία, και προπάντων, για την
καλοσύνη του.
Καλό σου ταξίδι, Πρόεδρε.

[ θέσεις ]

Ελάφρυνση του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ
σε προμηθευτές της «Μαρινόπουλος» και εξορθολογιμό
των σχέσεων μεταξύ αλυσίδων λιανικού εμπορίου
Με ιδιαίτερη ανησυχία ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν
στη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», καθώς,
με τη θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για
προστασία από τους πιστωτές της, σε συνδυασμό με την
υπό εκδίκαση αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο
99 του πτωχευτικού κώδικα δημιουργεί ασφυκτικές
πιέσεις για έναν τεράστιο αριθμό μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων. Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν τους κύριους προμηθευτές της εταιρείας, πολλές
από τις οποίες έχουν έδρα την ελληνική περιφέρεια,
και προσπαθούν να προστατευθούν από τις αρνητικές
επιπτώσεις της αναμενόμενης πτώχευσης.
Ο ΣΒΒΕ, με επιστολή του, τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2016,
προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
κ. Γ. Σταθάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ.
Τρ. Αλεξιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιρλή, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η κρισιμότητα της κατάστασης και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – προμηθευτές άλλης μιας
αλυσίδας του λιανεμπορίου που βρίσκεται στη διαδικασία
πτώχευσης, επαναφέρει το ζήτημα του εξορθολογισμού
των σχέσεων μεταξύ εγχώριας βιομηχανίας και αλυσίδων
που επανειλημμένα έχει επισημάνει ο ΣΒΒΕ».
Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι, είναι πλέον
επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης του καθεστώτος
των συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρείες μεταποίησης

και λιανεμπορίου, οι οποίες θα πρέπει να διέπονται
από τις αρχές:
• οι τιμές πώλησης να πραγματοποιούνται στην καθαρή
τιμή, ενώ οι λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε
συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο, και
• οι πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση
τους και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έως 2 μήνες.
Ειδικότερα, αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, στην
παρούσα συγκυρία και για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας Μαρινόπουλος θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς Πολιτείας να ληφθεί η
πρόνοια ελάφρυνσης του κόστους που προκύπτει από
τον ΦΠΑ. Για τον λόγο αυτό ο ΣΒΒΕ πρότεινε προς τους
κ. Υπουργούς:
• να εκδοθεί εγκύκλιος που να παρέχει το δικαίωμα
χρήσης του άρθρου 39Β του νόμου 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» από τους προμηθευτές ανεξαρτήτως του ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών, από 500.000 € που είναι σήμερα. Με τον
τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστωτές της
Μαρινόπουλος να μπουν στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ, όπως περιγράφεται παραπάνω, κατά τον
χρόνο είσπραξης της απαίτησής τους, ωφελούμενοι
από τις προκύπτουσες διαφορές.
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Επιστολή των παραγωγικών φορέων προς τον
Πρωθυπουργό για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Την αγωνία τους για το μέλλον του λιμένα της Θεσσαλονίκης ενόψει της ιδιωτικοποίησής του εξέφρασαν οι
εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του Νομού Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας με κοινή επιστολή
τους, στις 26 Ιουλίου 2016, προς τον Πρωθυπουργό, κ.
Α. Τσίπρα και τους αρμόδιους Υπουργούς, Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, Οικονομικών, κ.
Ευκ. Τσακαλώτο, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Χρ. Σπίρτζη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Θ. Δρίτσα και την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας- Θράκης), κα Μ.
Κόλλια –Τσαρουχά.
Την επιστολή υπογράφουν οι Πρόεδροι του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ),
κ. Δ. Μπακατσέλος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
(ΕΕΘ), κ. Μ. Ζορπίδης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
(ΒΕΘ), κ. Π. Παπαδόπουλος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), κ. Α. Σαββάκης, του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ.
Κ. Λουφάκης, του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(ΕΣΘ), κ. Π. Φιλιππίδης, του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, κ. Β. Καμπάκης και του Συλλόγου
Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Κοσμίδης.
Στην επιστολή τους, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι «ένα από τα
κορυφαία θέματα που απασχολούν αυτόν τον καιρό
την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, είναι οι εξελίξεις που αφορούν στην ιδιωτικοποίηση του Λιμένα της
Θεσσαλονίκης, ενός από τους βασικότερους πυλώνες
ανάπτυξης της περιοχής, που μπορεί να δώσει μία ισχυρή επενδυτική ώθηση, ικανή να αναζωογονήσει την
τοπική οικονομία, αντιστρέφοντας τη δυσμενή πορεία
της ευρύτερης περιοχής, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με συστηματική αποβιομηχάνιση και διόγκωση της
ανεργίας».
Δεδομένου ότι η διαδικασία πώλησης των μετοχών της
ΟΛΘ ΑΕ σε ενδιαφερόμενο ιδιώτη επενδυτή εισέρχεται
σε τελευταία στάδιά της, οι επιχειρηματικοί φορείς
της περιοχής, κρίνουν «ως απολύτως αναγκαίο» να
γνωστοποιήσουν στον Πρωθυπουργό τις απόψεις τους,

προκειμένου –όπως τονίζουν στην επιστολή τους- «να
εξασφαλισθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τον τόπο
μας από την εν λόγω ιδιωτικοποίηση». Συγκεκριμένα,
τρία είναι τα βασικά σημεία που αναδεικνύουν, μέσω
της επιστολής τους προς τον κ. Α. Τσίπρα:
1. Κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο να ληφθεί κάθε μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άρθρα της
σύμβασης παραχώρησης για τα εργασιακά και τις
υπεργολαβίες δεν θα είναι -γιατί δεν πρέπει να είναιδιαφορετικά για την Ο.Λ.Θ. Α.Ε, από όσα συμφωνήθηκαν για την Ο.Λ.Π. Α.Ε.
2. Είναι κρίσιμο να δεσμευτούν οι υποψήφιοι επενδυτές
σε ένα απολύτως απαραίτητο ύψος επενδύσεων, που
θα διασφαλίζει την επέκταση του 6ου προβλήτα, ώστε
να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάδειξης του
λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως κομβικού σημείου
για τις μεταφορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η
δέσμευση αυτή μπορεί και πρέπει να συνοδεύεται
από ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, που θα λαμβάνει υπόψη τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη
συγκυρία.
3. Τέλος, ακόμη πιο κρίσιμη είναι η δέσμευση των
επενδυτών για προσέλκυση φορτίων και βελτίωση
της παραγωγικότητας των υφιστάμενων υποδομών
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα, το ύψος των
διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων μπορεί και
πρέπει να αποτελέσει τη μεταβλητή εκείνη που θα
παρακολουθείται κατά προτεραιότητα από το Ελληνικό Δημόσιο σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των όρων
της σύμβασης.
«Έχουμε την προσδοκία ότι οι ανωτέρω δύο τελευταίες
επισημάνσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών σε αντιστοιχία με την κοινή
συνισταμένη των στρατηγικών επιδιώξεών μας για την
ανάδειξη και καθιέρωση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης
ως βασικότατου κόμβου μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι των
φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
οι οποίοι, μάλιστα ζητούν για το θέμα και συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό.

[ νέα μελών ]
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Συνεισφέροντας στην ανάπτυξη: Οι Μεσαίες Επιχειρήσεις
στρατηγική προτεραιότητα της ERNST & YOUNG παγκοσμίως
Η EY είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς παροχής
υπηρεσιών παγκοσμίως, με πάνω από 230.000 στελέχη σε
150 χώρες. Στην Ελλάδα, φέτος γιορτάζουμε 90 χρόνια επιτυχημένης πορείας και παρουσίας. Με γραφεία σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και φτάνοντας σχεδόν τους 1.000 επαγγελματίες,
παρέχουμε εξειδικευμένες ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η ΕΥ Ελλάδας, ανήκει στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνοντας εύκολη πρόσβαση και πολύτιμες πληροφορίες στους πελάτες μας για τις τοπικές αγορές
μέσω της άμεσης συνεργασίας μας με τα τοπικά γραφεία (21
χώρες), καθώς η ΕΥ Ελλάδας είναι πλήρως ενοποιημένη με
την παγκόσμια εταιρεία.
Συνεργαζόμαστε τόσο με τις κορυφαίες εταιρίες και οργανισμούς στην χώρα όσο και με μικρότερες επιχειρήσεις για να
τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
να διατηρήσουν και να επιταχύνουν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων τους αλλά και να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις.
Η υποστήριξη των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους που

αποτελούν την βάση για την
ανάπτυξη και της Βορείου
Ελλάδος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα πλέον για
την ΕΥ, τόσο στην Ελλάδα
όσο και παγκοσμίως, αναπτύσσοντας εξειδικευμένα
εργαλεία υποστήριξης των
επιχειρήσεων, πραγματοποιώντας μελέτες και αναλύσεις που σχετίζονται με την
αγορά αλλά και δημιουργώντας εξειδικευμένες ομάδες, όπως το πρώτο κέντρο αριστείας
που παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις (“Family Business Center of Excellence”).
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν το 2016 η ΕΥ να αναγνωριστεί ως ηγέτης στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις
Μεσαίες Επιχειρήσεις από το IDC MarketScape (“Worldwide
Middle Market Business Consulting Services 2016 Vendor
Assessment”).

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. νέο μέλος του ΣΒΒΕ
Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. διεκδικεί να έχει καθοριστικό θεσμικό ρόλο
στην πορεία προς την ανάκαμψη, μέσα από τη δημιουργία
σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρηματικών και βιομηχανικών
πάρκων και την ολοκληρωμένη παροχή υψηλής ποιότητας
βασικών αλλά και καινοτόμων υπηρεσιών, όπως στο πεδίο
των logistics και του mentoring, αλλά και της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων, που θα αποτελέσουν νέα πεδία
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003, όταν απορροφήθηκε
η ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς και αποσχίστηκε ο
κλάδος των βιομηχανικών περιοχών. Ανήκει κατά 65% στην
Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται 26 βιομηχανικές περιοχές σε όλη
την Ελλάδα - εκ των οποίων 14 στη Βόρεια Ελλάδα - εντός
των οποίων λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις που απασχολούν
περίπου 30.000 εργαζόμενους. Αυτές δραστηριοποιούνται σε
περισσότερους από 50 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
κι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ,
που αντιστοιχεί δηλαδή στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Παρέχει
υπηρεσίες οικο-αποδοτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας. Αναπτύσσει σταδιακά
σε όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές και στα Επιχειρηματικά
Πάρκα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο
πιστοποιείται κατά ISO:14001 και σύμφωνα με τον κανονισμό
EMAS. Ήδη έχει πιστοποιηθεί το ΣΠΔ στις ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
και Λαμίας και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες, ξεκινώντας
από τη Δράμα και την Πάτρα, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εικόνας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων
αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.
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Α. Καραγιαννάκης Α.Ε. “ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”
Η Α. Καραγιαννάκης Α.Ε. “ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” ξεκινά ως οικογενειακή επιχείρηση
το 1970 από τον Ανδρέα Καραγιαννάκη, έναν άνθρωπο με πλούσια εμπειρία στην πτηνοτροφία. Το έργο και το όραμά του σήμερα έχουν αναλάβει και εξελίσσουν τα δύο του παιδιά
με τις ίδιες αξίες και τα υψηλά standards του ιδρυτή της. Στα 46 χρόνια λειτουργίας της,
η εταιρεία εστιάζοντας στην εξέλιξη και το μέλλον με σεβασμό στην παράδοση της ποιότητας, στελεχωμένη με ικανότατο επιστημονικό, τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό,
διαθέτει έντονη δευτερογενή παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα.
Η επιχείρηση έχει συντελέσει καθοριστικά στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής της
Χαλκιδικής αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής πτηνοτροφίας εν γένει. Το δίκτυο διανομής της εταιρίας φτάνει σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ παράλληλα η εταιρία
αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα.

100 χρόνια Σουρωτή! μια ζωή μαζί!

Σουρωτή! Ένα νερό αναλλοίωτο στο χρόνο! Φημισμένο από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα για την εξαιρετική του ποιότητα και
τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Αναβλύζει από την ιστορική
πηγή Σουρωτή, στη λεκάνη του Ανθεμούντα, και εδώ και 100
χρόνια κυριαρχεί στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.
Η πορεία της ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα όπου δημιουργείται ο πρώτος οικισμός και στη συνέχεια η πρώτη μικρή
μονάδα εμφιάλωσης από Γάλλους αξιωματικούς στη διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Το εμφιαλωτήριο
ανακαινίζεται το 1918, η πηγή αναγνωρίζεται επίσημα ως

ιαματική το 1935 και τη δεκαετία του ΄50 εδραιώνεται στην
τότε αγορά. Το 1987 παραχωρείται το δικαίωμα εκμετάλλευσης
της πηγής στην Κοινότητα Σουρωτής και έκτοτε η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Το 1991 αναγνωρίζεται από την Ελληνική
και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό,
ασβεστούχο, μαγνησιούχο υπόξινο, οξυανθρακούχο και τον
επόμενο χρόνο βραβεύεται στη Μαδρίτη από τον Οργανισμό
Arch of Europe με το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας «Χρυσός
Αστέρας» που απονέμεται στα ποιοτικότερα προϊόντα του
κόσμου. Κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα νερό σε
κουτάκι αλουμινίου το 1995 εκπλήσσοντας τον ανταγωνισμό,
εγκαινιάζει υποκατάστημα στη Νότια Ελλάδα και τοποθετείται
σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Το 1998 η
Κοινοτική Επιχείρηση γυρίζει σελίδα και μετατρέπεται σε
Ανώνυμη Εταιρεία, διεξάγει διαφημιστικές καμπάνιες και
αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά. Τα χρόνια που ακολούθησαν λανσάρει νέες σειρές προϊόντων, επενδύει στη νέα
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής του μη ανθρακούχου νερού
«Ύδωρ Σουρωτής», αποκτά όλα τα πιστοποιητικά διασφάλισης
ποιότητας και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε κράτη
μέλη της ΕΕ, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Κύπρο,
τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα
και αλλού. Η «Σουρωτή» κατακτά τη θέση του leader στον
κλάδο και στην προτίμηση των καταναλωτών με μερίδιο 58%
της πανελλήνιας αγοράς και 85% της αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα. 60 εκατομμύρια μπουκάλια και 25 εκατομμύρια κουτιά
πωλούνται ετησίως!
Σήμερα η «Σουρωτή» γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και εξακολουθεί να προσφέρει ένα νερό που όμοιό του δεν υπάρχει.
Ένα πολύτιμο αγαθό που φτάνει αναλλοίωτο από την καρδιά
της φύσης …στο ποτήρι μας!

