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Η αλλαγή του παρα-
γωγικού μοντέλου 
της χώρας διέρχεται 
σαφώς από την παρα-
γωγή διεθνώς εμπο-
ρεύσιμων προϊόντων. 
Άρα, αποτελεί αδήριτη 
ανάγκη η ενίσχυση της 
μεταποιητικής βάσης 
της χώρας, που με 
τη σειρά τη θα δημι-
ουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας τόσο στη βι-
ομηχανία, όσο και σε 
πλήθος δορυφορικών 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν και συμπλη-
ρώνουν τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, και με 
βάση τις αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως 
εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, 
η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και το άνοιγμα 
νέων αγορών, αποτελούν μονόδρομο αν θέλουμε  
να επανέλθει η οικονομία μας σε κανονικότητα και 
σε τροχιά ανάπτυξης. Γι΄ αυτό υποστηρίζουμε ότι η 
βιομηχανία και η μεταποιητική δραστηριότητα θα 
πρέπει να επανέλθουν στο επίκεντρο της αναπτυ-
ξιακής πολιτικής, και με ένα και μόνο στόχο: την 
υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας με διεθνώς 
ανταγωνιστικά και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων ΕAGLE 1 και 
EAGLE 2 (European Actions for GlobaL tradE 1 & 
2), τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα 
COSME (2014 – 2020), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος συνεργάζεται με το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέ-
ντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών της Σικελίας, με στόχο την προώθηση 
της διεθνοποίησης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε 
τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ διοργανώνει τον Ιούνιο 
και τον Οκτώβριο επιχειρηματικές αποστολές στην 
Ταϊβάν και στο Ιράν, αντίστοιχα.

H Ταϊβάν είναι μία χώρα μεγάλης οικονομικής και 
στρατηγικής σημασίας για την ανατολική Ασία και 
αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, 
Ιαπωνίας και των ανερχόμενων οικονομιών της Ασί-
ας καθώς και γέφυρα σύνδεσης μεταξύ της Κίνας 
και διεθνών αγορών. Η Ταϊβάν προσελκύει μεγάλο 

αριθμό επενδύσεων και προσφέρει φορολογικά 
κίνητρα σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος.

Το ΑΕΠ της Ταϊβάν είναι το 19ο μεγαλύτερο παγκο-
σμίως με βάση την αγοραστική δύναμη. Οι εργα-
ζόμενοι στην Ταϊβάν έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο 
εισόδημα σε σχέση με τους συνομολόγους τους στην 
Κορέα, την Ιαπωνία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Η αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού 
συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης συμπερι-
λαμβανομένης της εισαγωγής ξένων προϊόντων. 
Συνολικά το 40% των καταναλωτικών προϊόντων 
είναι εισαγόμενα.

Η επιχειρηματική αποστολή αφορά τις επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων με έμφαση τις επιχειρήσεις τρο-
φίμων, ποτών και συσκευασίας. Υπογραμμίζουμε 
ότι ο τομέας τροφίμων και ποτών είναι η 5η μεγα-
λύτερη βιομηχανία στη Ταϊβάν και ένας από τους 
ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της ταϊβανέζικης 
οικονομίας. Τα τοπικά supermarket, υπεραγορές 
και εξειδικευμένα  καταστήματα τροφίμων αυξάνουν 
το εύρος των εισαγόμενων τροφίμων προκειμένου 
να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Οι 
σημαντικότεροι τομείς ενδιαφέροντος για εισαγωγές 
τροφίμων στην Ταϊβάν από Ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις είναι η εστίαση και η τροφοδοσία σε χώρους 
ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.

Από την άλλη μεριά, το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη οικονομία στη Μέση Ανατολή μετά τη Σαουδική 
Αραβία, μ’ ένα εκτιμώμενο ονομαστικό ΑΕΠ της 
τάξης των 315 δις £ το 2015. Έχει το δεύτερο μεγα-
λύτερο πληθυσμό (80 εκατ.) στη Μέση Ανατολή μετά 
την Αίγυπτο. Πάνω από 60% του πληθυσμού είναι 
κάτω από 30 ετών και το εργατικό δυναμικό έχει 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Το ύψος των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Ιράν ανέρχεται 
στα 6.4 δις £ και αναμένεται να τετραπλασιαστεί 
στα επόμενα δύο χρόνια.    

Η επιχειρηματική αποστολή έχει διερευνητικό χα-
ρακτήρα και στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του 
επιχειρηματικού γίγνεσθαι στην Τεχεράνη. 

Αυτή η διερευνητική επιχειρηματική αποστολή 
στοχεύει στο να δώσει στις επιχειρήσεις μία πρώτη 
εικόνα των συνεχώς αναπτυσσόμενων εμπορικών 
ευκαιριών του Ιράν. Ειδικά για τις Ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις που σκοπεύουν να μπουν στην Ιρανική 
αγορά για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί έρευνα αγοράς 
στο πλαίσιο της οποίας θα εντοπιστούν πιθανές 
συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις.

Ιράν και Ταϊβάν: δυο πολλά υποσχόμενες αγορές 
για τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΒΕ

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



Iran and Taiwan: two markets 
with great potential for 
enterprises – members of FING

 Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι Δημήτριος Αμπατζής
  Ανδρέας Δημητρίου

 Γ’ Αντιπρόεδροι Κωνσταντίνος  Αποστόλου
  Χρήστος Γιορδαμλής
  Κυριάκος Λουφάκης
  Μάρκος Μπόλαρης
   Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
   Αθανάσιος Πατσατζής
   Αθανάσιος Τζεβελέκης
   Αναστάσιος Τζήκας
  Ιάκωβος Φραντζής

 Γενικός Γραμματέας Ευθύμιος Ευθυμιάδης

 Οικονομικός Επόπτης Θάνος Τζιρίτης 

 Έφορος Κωνσταντίνος Κουκούντζος

 Μέλη Δ.Ε. Νικόλας Μπακατσέλος 
  Αικατερίνη Νένδου

 Σύμβουλοι Χαρίλαος Αλεξόπουλος 
   Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
   Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου 
   Χρήστος Γιαννακάκης
  Χρήστος Γκίνης
   Δημήτριος Δαμιανίδης
   Γιάννης Δούφος
   Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
  Κυριακή Καλεύρα
   Βασίλης Καφάτος
  Αγις Ιωάννης Κοθάλης
  Αναστάσιος Κυριακίδης
   Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
   Σταύρος Κωνσταντινίδης
   Θρασύβουλος Μακιός
   Δημήτριος Μαμαδάς
   Μαριλένα Μαραγκού
   Αντώνης Μαυριδόγλου
   Μιχαήλ Μπαρμπούτης
   Ιωάννης Μπέλλας
   Νικόλαος Μπρουζιώτης
   Κωνσταντίνος Μυλωνάς 
   Δημήτριος Παπαμαυρουδής
   Γιάννης Παυλίδης
   Τηλέμαχος Πέντζος
   Αναστάσιος Πιστιόλας
   Αλέξανδρος Ροδάς
   Αντώνιος Σιάρκος
   Μαρία Σπανού
   Νικόλαος Τακάς
   Νικόλαος Τζιμούρτος  
   Ιωάννης Τζίτζικας
   Χρήστος Τσιόλιας
   Γεώργιος Τσόκας
   Σταύρος Τσολάκης 
   Νικόλαος Χαϊτογλου
   Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου

 Πρόεδροι επί Τιμή Βασίλειος Πανούτσος 
  Νίκος Ευθυμιάδης 
  Βασίλης Τακάς 
  Γεώργιος Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

The change in a country’s production model clearly passes through the 
production of exportable goods. Thus, it is absolutely imperative that 
the manufacturing base of a country is strengthened, which in turn will 
create new jobs both in industry and in the various satellite activities 
supporting and complementing industry. Within this context, and based 
on the changes taking place globally due to the economic and social 
crisis, the internationalization of enterprises and the opening of new 
markets are the only ways in which our economy is going to iron itself 
out and return to growth. And it is for that reason that we argue that 
industry and manufacturing activity must return to the core of develop-
ment policy, and with one goal in mind: to carry out outward-looking 
actions with internationally competitive and internationally exportable 
products. 

Within this context, FING, through the European Programmes it man-
ages, is arranging in June and October trade missions to Taiwan and 
Iran, respectively.

Taiwan is a nation of great economic and strategic significance in East 
Asia, linking as it does Europe, America, Japan and the emerging mar-
kets of Asia, as well as constituting a bridgehead between China and the 
international markets. Taiwan attracts a large amount of investment 
and offers tax incentives for specific interest sectors.

The GDP of Taiwan is the 19th largest in the world on the basis of 
purchasing power. The workers of Taiwan have the largest disposable 
income compared with their counterparts in Korea, Japan, France and 
the UK. The increase in the population’s earnings goes hand in hand 
with the increase of consumption, including the importation of foreign 
goods. In total, 40% of its consumer goods are imported. 

The trade mission concerns companies from all sectors, with particular 
emphasis on food, drinks and packaging. It should be stressed here that 
the food and drinks sector is the fifth largest industry in Taiwan and 
one of the fastest growing parts of the Taiwanese economy. The local 
supermarkets, hypermarkets and specialized food stores have increased 
the breadth of imported foodstuffs to cover the ever increasing demand. 
The most important sectors of interest for foodstuffs imported to Tai-
wan from European companies are catering and providing foodstuffs 
in places of entertainment, hotels, restaurants, etc.

On the other hand, Iran is the second largest economy in the Middle 
East after Saudi Arabia, with an estimated nominal GDP to the tune of 
£315 billion for 2015. Iran also has the second largest population (80 
million) in the Middle East after Egypt. More than 60% of its popula-
tion is under 30 years of age, and it has a highly educated workforce. 
Trade between Europe and Iran stands at £6.4 billion and is forecast 
to quadruple in the next two years.   

The trade mission is also somewhat exploratory, and aims to find out 
more about the business world in Teheran. 

This exploratory trade mission has the objective of giving companies 
a first glimpse of the ongoing developing opportunities for trade with 
Iran. Particularly for European companies intending to enter the Iranian 
market for the first time, market research will be undertaken so as to 
locate possible partnerships with local enterprises. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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14.01.17

• Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου, με τον 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπα-
δημητρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Πρωθυ-
πουργικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

16.01.17

• Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή της πίτας του Συν-
δέσμου.

18-20.01.17

• EAGLE 1 project meeting, που πραγματοποιήθηκε 
στο Ντεμπρέτσεν, στην Ουγγαρία. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

19.01.17

• Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

20.01.17

• Κλειστό πρόγευμα εργασίας με τη συμμετοχή του 
Εκπροσώπου της ΕΕ, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, που 
διοργάνωσε ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ και πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα. Από 
τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

25.01.17

• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

26.01.17

• Κοπή πίτας του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στο 
εστιατόριο Balcony, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο 
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

27.01.17

• Διο ικητ ικό  Συμβούλιο  του  ΣΕΝ/Junior 
Achievement, που πραγματοποιήθηκε στην Αθή-
να. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εορταστική δεξίωση για το Νέο Έτος που πραγ-
ματοποιήσαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και Επι-
κεφαλής στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. 
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

• Εκδήλωση «Ωφέλειες της επιχειρηματικότητας 
αλλά και του σωστού επαγγελματικού προσανα-
τολισμού», που διοργάνωσε η δράση Learning 
Business, η οποία έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του 
ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτήριο 
Αριστοτέλειο. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε 
η κα Αικ. Νένδου.

30.01.17

• Εκδήλωση «Χάρτης εξόδου από την κρίση: Ένα νέο 
παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα», με κεντρικό 
ομιλητή τον Πρόεδρο της ΝΔ, κ. Κυριάκο Μητσο-
τάκη, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Έρευνας και 
Ανάλυσης «διαΝέοσις» και πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Τhe ΜΕΤ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και παρευρέθηκε ο κ. 
Σταύρου.

• Κλειστό δείπνο εργασίας των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου με τη συμμετοχή 
του Προέδρου ΝΔ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τhe ΜΕΤ.

31.01.17

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖΚ Α.Ε. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.

02.02.17

• Συνεδρίαση της ΔΕ της Αγροδιατροφικής Σύμπρα-
ξης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου. 

• 1η Συνάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό την καταγραφή των προ-
βλημάτων και προβληματισμών και την ανταλλαγή 
απόψεων για τα θέματα, που απασχολούν την αγορά 
και την οικονομία, που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΑΑΔΕ, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χρ. Διαμαντόπουλος.

• Εκδήλωση «Αναπτυξιακή Πολιτική - Φόρουμ Βιο-
μηχανίας - Συμπεράσματα και Δράσεις - Νέα Βιο-
μηχανική Πολιτική», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυ-
ξης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και πραγματο-
ποιήθηκε στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Βόλου. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.



• Επιτροπή Αξιολόγησης 2ου κύκλου αιτήσεων 
ομάδων του OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με 
θέμα: «Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κες Μ. Μαραγκού και Σ. Πολίτου.

07.02.17

• Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙ-
ΠΕ ΑΕ επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου που 
εδρεύουν στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου και 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ 
ΑΕ στη Σίνδο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Γ. Σταύρου.

08.02.17

• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ.  Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδο-
νησία», που διοργάνωσε το Enterprise Europe 
Network – Hellas του ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το 
EU-Indonesia Business Network και το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο 
χαιρετισμό απηύθυνε η κα Μ. Νάζη. 

09.02.17

• 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνο-Κινε-
ζικού Οικονομικού Επιμελητηρίου, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με 
θέμα: «Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμε-
τείχαν η κα Σ. Πολίτου και ο κ. Χρ. Διαμαντόπουλος.

10.02.17

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

17.02.17

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο 
Γερμανίας, κ. Βάλτερ Στέχελ, που πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από τον 

Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. 
Σταύρου.

• Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου με τον 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, που 
πραγματοποιήθηκε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη. 

• Μαθητική Εμπορική Έκθεση, που διοργάνωσε το 
ΣΕΝ/Junior Achievement και πραγματοποιήθηκε 
στο Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos. Από 
τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε η κα Σ. Πολίτου.

20.02.17

• Συνάντηση εργασίας των φορέων καινοτομίας της 
Πόλης με αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου ΗΠΑ 
ΤΕΧΑS Α&Μ - TEES, που διοργάνωσε η Αλεξάν-
δρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και πραγματοποιήθηκε 
στο ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε 
ο κ. Γ. Σταύρου.

21.02.17

• Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. 
Γ. Δραγασάκη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

22.02.17

• Συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, κ. Γ. Στουρνάρα, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Πρόεδρος.

• Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΝ/Junior Achieve-
ment, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

23.02.17

• Διοικούσα Επιτροπή OK!Thess, που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Βρα-
βείων Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος 2017, που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.

24.02.17

• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.



Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ 

Στις 16 Ιανουαρίου, κατά την πρώτη συνεδρίαση για το 
2017, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, πραγματο-
ποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τα μέλη 
του Δ.Σ. και τα στελέχη του Συνδέσμου. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κα. Μ. Κόλλια – Τσαρουχά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, η κα Κόλλια – Τσαρου-
χά, αντάλλαξε ευχές με τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το θέμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ασης ήταν η υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας 
– Θράκης στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των 
επιχειρήσεων.

Τόσο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου όσο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν τις απόψεις τους 
για την πολιτική του Υπουργείου και επικεντρώθηκαν 
στα «φλέγοντα» θέματα του επιχειρηματικού κόσμου 
τα οποία αφορούν στο να προχωρήσει η αξιολόγηση, 
να βελτιωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να 
μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. 

Κατά την τοποθέτησή της η κα Κόλλια – Τσαρουχά, ανέ-
φερε ότι η συνεργασία του Υπουργείου με τις επιχειρήσεις 
και τους φορείς για την ενδυνάμωση της επιχειρηματι-
κότητας είναι δεδομένη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε,  
προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων της 
Βόρειας Ελλάδας στον αναπτυξιακό νόμο.

Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή  της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας με τυχερό τον κ. Χαρίλαο Αλεξόπουλο, 
μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ», και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ.
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Δείπνο εργασίας με τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε κλειστό δείπνο 
εργασίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου με επίσημο προσκεκλημένο τον κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη, Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
κ. Αθανάσιος Σαββάκης κατέθεσε Υπόμνημα προς τον 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο τεκμηρι-
ώνονται στις παρακάτω έξι δέσμες προτάσεων για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση και την έμπρακτη ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας: 

1. Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιο-
μηχανική στρατηγική & πολιτική

2. Αποφάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής 
και λειτουργίας της βιομηχανίας

3. Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά κρι-
τήρια

4. Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων προ-
ϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

5. Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτο-
γενούς με τον δευτερογενή τομέα

6. Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και υποδομές στο 
Βορειοελλαδικό Τόξο

Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, 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.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ.

  [ δραστηριότητα ]  7



Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
κ. Δ. Παπαδημητρίου

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, συναντήθηκε η Διοίκη-
ση του ΣΒΒΕ, με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Δ. Παπαδημητρίου, στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντι-
κά θέματα για τη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα 
μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα:

1. Το θέμα των «καθαρών τιμών» που καθορίζει τις 
σχέσεις των εγχώριων αλυσίδων λιανεμπορίου με τη 
βιομηχανία. Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Υπουργός 
επεσήμανε ότι γίνεται προσπάθεια για την αλλαγή 
του συγκεκριμένου καθεστώτος. Προς τούτο επε-
ξεργάζεται το θέμα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 
Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι για την επίλυση του 
προβλήματος υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος, η οποία 
επηρεάζει τη ρευστότητα στην αγορά, καθώς επίσης 
και τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικής ρευστό-
τητας. Για το ζήτημα αυτό ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι 
η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία θα 
εξαρτηθεί σαφώς από την ποσοτική χαλάρωση, οπότε 
οι  συνθήκες παροχής ρευστότητας θα βελτιωθούν 
μετά το τέλος της αξιολόγησης από τους θεσμούς.

3. Οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, για τις οποίες η 
Διοίκηση του ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να 

γίνουν σε βάρος των υγιών και συνεπών επιχειρήσεων, 
που με κάθε τρόπο άντεξαν την οικονομική κρίση. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Υπουργός κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι 
αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, αφού 
η απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης μιας επιχείρησης 
στον νόμο θα είναι η βιωσιμότητά της.

Τέλος, συζητήθηκαν σειρά άλλων κρίσιμων θεμάτων 
για τη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, όπως:

1. Η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ανά-
πτυξη της Θράκης. Μάλιστα η Διοίκηση του ΣΒΒΕ 
τόνισε ότι πρόκειται για «Εθνικό θέμα».

2. Η πληρωμή του 12% του μισθολογικού κόστους για 
τις επιχειρήσεις της Θράκης.

3. Τα αναίτια κόστη που επιβαρύνουν και κάνουν μη 
ανταγωνιστικές τις εγχώριες μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις: ενέργεια, μεταφορές, τελωνεία, δημοτικά 
τέλη και φόροι κλπ.

4. Το θέμα της προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτε-
ρικό για επενδύσεις στη χώρα μας.

5. Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων στη βιομηχανία με 
ευνοϊκούς όρους, και η απαλλαγή των βιομηχανοστα-
σίων από τον ΕΝΦΙΑ.

6. Η θεσμοθέτηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμη-
σης από οικόπεδο σε οικόπεδο εντός βιομηχανικών 
περιοχών.
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Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Ευκ. Τσακαλώτο

Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος, συναντήθηκε την  Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, 
με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης μετέφερε 
τις ανησυχίες της βιομηχανίας σχετικά με την κάθετη 
πτώση του τζίρου της αγοράς που παρατηρείται από τον 
Δεκέμβριο έως και σήμερα, και οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Σχετικά με το θέμα αυτό ο Υπουργός Οικονομικών ανέ-
φερε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά 
δυστυχώς εξωγενείς παράγοντες και κυρίως οι δια-
πραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων και του 
Νομισματικού Ταμείου, ευθύνονται για την μη έγκαιρη 
λήψη απόφασης. Κατά την εκτίμηση του κ. Υπουργού 
στις 20 Φεβρουαρίου θα υπάρξει πολιτική απόφαση για 
το κλείσιμο της αξιολόγησης.

Επίσης, συζητήθηκε εκτενέστατα το θέμα της υπερ-

φορολόγησης των μεσαίων και υψηλόβαθμων στελε-
χών της βιομηχανίας και κυρίως το γεγονός ότι τους 
τελευταίους 3 μήνες παρατηρούνται μαζικές εκροές 
ανώτατων στελεχών στο εξωτερικό. Είναι προφανές 
ότι η τάση αυτή αποδυναμώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο 
της ελληνικής βιομηχανίας με άμεσες συνέπειες στην 
ανταγωνιστικότητά της. Σχετικά με το θέμα αυτό ο κ. 
Υπουργός εξέφρασε τη θετική του ανταπόκριση στην 
εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων. 

Τέλος, συζητήθηκε το μείζον θέμα των καθυστερήσεων 
πληρωμών των οφειλόμενων από το κράτος προς τις 
επιχειρήσεις. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας να ληφθούν 
αντίστοιχα νομοθετικά μέτρα, με αυτά που πρόσφατα 
εξήγγειλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά 
με τα νωπά αγροτικά προϊόντα. Και σε αυτό το σημείο 
ο κ. Υπουργός εξέφρασε την κατανόησή του και υπο-
σχέθηκε ότι θα αναζητήσει τις προσφορότερες λύσεις.
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Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδονησία

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιράν (Τεχεράνη) 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το EU-
Indonesia Business Network (EIBN), μέλη αμφότερα 
του δικτύου Enterprise Europe Network, σε συνεργασία 
με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης, διοργάνωσαν την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 

2017, ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες 
στην Ινδονησία».

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δυνατότητες και τις 
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στις ελληνικές 
επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά όπως η Ινδονησία.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρου-
σίαση για την οικονομία και το επιχειρηματικό περι-
βάλλον στην Ινδονησία από τον κ. Bharata Suprihanto, 
Γραμματέα Α’ - Επικεφαλής του Οικονομικού Τμήμα-
τος στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Ινδονησίας 
στην Αθήνα. Η δεύτερη ομιλήτρια, η κα Sri Kumala 
Chandra, EU Outreach Manager του EIBN, έκανε μια 
σύντομη παρουσίαση του φορέα της και πώς μπορεί να 
υποστηρίξει ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, η 
κα Chandra περίγραψε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
στην Ινδονησία σε επιλεγμένους τομείς όπως τρόφιμα 
και ποτά, πληροφορική, χημικά, και παρουσίασε τον 
επιχειρηματικό οδηγό και τα πρώτα βήματα τα οποία 
πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρηματίες που επι-
θυμούν να εισέλθουν σε αυτήν την αγορά.

Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAGLE TWO 
(European Actions for GlobaL tradE 2), διοργάνωσε την 
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, ημερίδα για τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην αγορά του Ιράν. 

Ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 
ΣΒΒΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην 
έμπρακτη υποστήριξη των Ελληνικών επιχειρήσεων, από 
το Σύνδεσμο, για να κατακτήσουν νέες αγορές.

Στη συνέχεια, ο Πρέσβης του Ιράν στην Αθήνα, κ. Majid 
M. Shabestari, πραγματοποίησε παρουσίαση για την 
οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον στο Ιράν. Ο 
κ. Κωνσταντίνος Κακιούσης, Διευθυντής Β3 Διεύθυνσης 
Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Β. Αφρικής, Μέσης 
Ανατολής και Αραβικού Κόλπου, Πληρεξούσιος Υπουργός 
Α΄, Υπουργείο Εξωτερικών παρουσίασε την επιχειρημα-
τική δραστηριοποίηση στο Ιράν και τις προοπτικές για 
ελληνικές επιχειρήσεις στη αγορά αυτή. 

Επίσης, από την κα Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διε-
θνών Σχέσεων του ΣΒΒΕ παρουσιάστηκε η Διερευνητική 
Επιχειρηματική Αποστολή στο Ιράν που διοργανώνει 
από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου 2017, ο Σύνδεσμος 
σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
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Χονγκ Κονγκ: Πύλη για Επιχειρηματικές Ευκαιρίες 
στην Ασία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, μέλος του 
δικτύου Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με 
το Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels 
και το InvestHK, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Χονγκ 
Κονγκ: Πύλη για Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ασία» 

την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν αναλυτι-
κές πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δυνατότητες 
που προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις σε μια 
ενδιαφέρουσα αγορά όπως το Χονγκ Κονγκ.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσί-
αση με τίτλο «Χονγκ Κονγκ: Πύλη για επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην ασιατική αγορά» από την κα. Alice Choi, 
Αναπληρωτή Εκπρόσωπο, Hong Kong Economic & 
Trade Office, Brussels. 

Στη συνέχεια, η κα. Paula Kant, Επικεφαλής Προώθησης 
Επενδύσεων από το InvestHK μίλησε για τις προοπτικές 
στο Χονγκ Κονγκ για ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τις υπηρεσίες του 
Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, από την 
κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης ΕΕΝ- Hellas.

Η εκδήλωση έκλεισε με παρουσιάσεις από τον κ. Νι-
κόλαο Δαμιανό, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της LINK 
Technologies S.A. και τον Χάρη Κουρίδη, Μηχανολόγο 
Μηχανικό της EMISIA S.A. ο οποίοι παρουσίασαν την 
εμπειρία των δραστηριοτήτων των εταιρειών τους στο 
Χονγκ Κονγκ.

μελητήριο του Λονδίνου το Εμπορικό Επιμελητήριο των 
Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας 
και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας.

Η ημερίδα έκλεισε με τον κ. Πάρι Κοκορότσικο, Πρόεδρο 
ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 
ο οποίος μίλησε για την εμπειρία της εταιρείας του από 
τις δραστηριοποίηση της στο Ιράν.
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Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAGLE TWO (Euro-
pean Actions for GlobaL tradE 2) και με στόχο να πα-
ρουσιαστούν αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες 
που προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις σε τρίτες 
χώρες, ο ΣΒΒΕ την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, διοργάνωσε 
ημερίδα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ταϊπέι. 

Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας, χαιρετισμό 
απηύθυνε ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρό-
εδρος του ΣΒΒΕ και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση για την οικονομία και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον στην Ταιβάν και τις προοπτικές που ανοίγο-
νται για τις ελληνικές επιχειρήσεις από τον κ. Αλέξανδρο 
Αλεξιάδη, Σύμβουλο Α’ Οικονομικών και Εμπορικών Υπο-
θέσεων, Προϊστάμενο Γραφείου ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος. 

Η κα. Patty Pei-Chen Lin, από το Taiwan Trade Center 
παρουσίασε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ταϊβάν. 

Τέλος, η κα Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών 
Σχέσεων του ΣΒΒΕ, αναφέρθηκε στην επιχειρηματική 
αποστολή στην Ταιβάν που διοργανώνει ο Σύνδεσμος, 
στις 20-23 Ιουνίου 2017, σε συνεργασία με το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου το Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο 
Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο Βιομη-
χανιών της Σικελίας.

Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 
και ερωτήσεις – τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ταϊπέι / Ταιβάν 
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Ανάπτυξη ναι, αλλά πώς; 

Με την ευγενική υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, ο Οργανισμός Ερευνας και Ανάλυσης 
διαΝΕΟσις, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 
2017, εκδήλωση με θέμα: «Ανάπτυξη ναι, αλλά πώς;»

Αφορμή για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης απο-
τέλεσε η κυκλοφορία του πρώτου βιβλίο της διαΝΕΟ-
σις, με τίτλο «Χάρτης Εξόδου από την κρίση: Ένα Νέο 
Παραγωγικό Μοντέλο Για την Ελλάδα». 

Η έκδοση του βιβλίου αποτέλεσε τη βάση μιας ευρύτερης 
συζήτησης σε σχέση με την αναπτυξιακή στρατηγική 
και τη βελτίωση της ευημερίας της χώρας μας, μεταξύ 
των κ.κ. Κ. Μητσοτάκη, Γ. Μπουτάρη, Π. Τσακλόγλου, 
Γ. Παγουλάτου και της κας Α. Διαμαντοπούλου. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ.κ. Δ. Δασκαλόπουλος, Προ-
έδρος της διαΝΕΟσις και ο Α. Σαββάκης, Πρόεδρος 
του ΣΒΒΕ.

Την πεποίθηση του ΣΒΒΕ ότι η χώρα χρειάζεται επειγό-
ντως μια εθνική βιομηχανική πολιτική, υπογράμμισε στον 
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, 
διότι μέσω αυτής: 

• θα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που 
πρέπει να υιοθετηθούν από τις εγχώριες μεταποιητι-
κές επιχειρήσεις, και οι οποίες θα τις καταστήσουν 
περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, και, 

• θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο λειτουργεί η βιομηχανία.

Ο στόχος από την επιτυχημένη υλοποίηση μιας εθνικής 
βιομηχανικής πολιτικής, τόνισε ο κ. Σαββάκης, είναι η 
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, με 
ισχυρότερη βιομηχανία. Αν η βιομηχανία, κατέθεσε ο κ. 

Πρόεδρος, επέστρεφε στην κατάσταση του 1995, αυτό 
θα σήμαινε για τη χώρα:

1. Αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 23 δις €, ή ποσοστιαία 
κατά περίπου 13%

2. Αύξηση της απασχόλησης κατά μισό εκατομμύριο 
θέσεις εργασίας, και,

3. Αύξηση των εσόδων του δημοσίου κατά 4,6 δις €.

«Είναι φανερό πλέον ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, 
ούτε χρόνος για ανούσιες διαφωνίες για την «οπτική» 
της ανάπτυξης. Η ευθύνη όλων μας λέγεται «εθνική συ-
νεννόηση για την ανάπτυξη». Αφού η ανάπτυξη αποτελεί 
για όλους μας ζητούμενο και κοινό τόπο, επιβάλλεται 
να συνεννοηθούμε και μάλιστα γρήγορα», ανέφερε ο κ. 
Σαββάκης, κλείνοντας την ομιλία του.
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Ωφέλειες της επιχειρηματικότητας αλλά και του σωστού 
επαγγελματικού προσανατολισμού

Τις ωφέλειες της επιχειρηματικότητας αλλά και του 
σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού, ανέπτυξε 
η κα  Αικ. Νένδου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής 
του ΣΒΒΕ, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, στο 
Εκπαιδευτήριο Αριστοτέλειο, στο πλαίσιο της δράσης 
Learning Business.

Η δράση Learning Business, η οποία έχει τεθεί υπό 
την Αιγίδα του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος), του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτηρίων και της ΚΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας), αφορά στη διασύνδεση μαθητών κι 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας (γυμνάσιο-
λύκειο) με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Η κα  Νένδου στην ομιλία της, παρουσίασε την κατάσταση 
του επιχειρείν, στην Ελλάδα, τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και τα απαραίτητα 
μέτρα για να αντέξουν στην κρίση. «Θεωρώ ότι τα σημεία 
που θα σας αναφέρω είναι σημαντικά γιατί συνδέο-
νται άμεσα με την αγορά εργασίας και τις προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων που είτε θα 
εργασθούν στην παραγωγή, είτε έχουν μια επιχείρηση 
και θέλουν να επιβιώσει, είτε θα ξεκινήσουν μια και-
νούργια δραστηριότητα και θέλουν αυτή να έχει μέλλον, 
είτε θα θελήσουν να γίνουν στελέχη σε μια επιχείρηση» 
ανέφερε η κα Νενδου.

Οι επιχειρήσεις, τόνισε η κα Νένδου, απευθυνόμενη 
στους μαθητές, χρειάζονται ανθρώπους σαν κι εσάς με 
νέες ιδέες, με νέες προτάσεις, που δεν θα φοβούνται να 
κάνουν λάθος, που δεν θα φοβούνται να είναι εξωστρε-
φείς οι ίδιοι, που θα ενσωματώνονται πραγματικά στο 
σκοπό και στη στρατηγική που έχει θέσει η επιχείρηση, 
και, τελικά, θα αισθάνονται την ικανοποίηση ηθική και 
υλική για το επιτυχημένο αποτέλεσμα της επιχείρησης, 
για το επιτυχημένο αποτέλεσμα της ομάδας.

Στο τέλος της ομιλίας της η κα Νένδρου, τους προέτρεψε 
να αναπτύξουν τα προσόντα και τις δεξιότητες τους για να 
είναι σίγουρα τα μελλοντικά στελέχη των επιτυχημένων 
ελληνικών επιχειρήσεων.
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Ο ΣΒΒΕ, ως συνδικαιούχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί ένα καινοτόμο έργο 
υποστήριξης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 18 έως 
24 ετών στις 4 περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου. 
Το έργο αφορά:

• Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτι-
κής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 
τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, και 

• Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης για άνεργους νέους 18 -24  ετών στον 

τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση 
στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγ-
γελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε 
1.400 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στους τομείς της 
εφοδιαστικής αλυσίδας–logistics, και του εξαγωγικού 
εμπορίου προϊόντων, και φιλοδοξεί να αμβλύνει το βα-
σικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των περιφερειών 
του Βορειοελλαδικού Τόξου (δηλ. των Περιφερειών 
Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακε-
δονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου) που είναι 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα Υποστήριξης και Απασχόλησης Ανέργων     
ηλικίας 18-24 ετών 
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η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσό-
ντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις συγκεκριμένες 
περιφέρειες. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

• σε 500 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, και 

• σε 900 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα του 
εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων.

Οι πράξεις αφορούν στην απορρόφηση των ωφελού-
μενων από μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτε-
ραιότητα, οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν τα προϊό-
ντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα 
διανομής. Επιπλέον, η τομεακή / κλαδική προσέγγιση 
του παραγωγικού συστήματος, σε ένα πολύ σημαντικό 
οικονομικό σύστημα για την Ελλάδα όπως είναι οι Πε-
ριφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η ηλικιακή 
προσέγγιση της ομάδας – στόχου των νέων ανέργων 
ηλικίας 18 – 24 ετών, θα συμβάλουν στην αναδιάρθρω-
ση του τοπικού παραγωγικού συστήματος και στον εν 
δυνάμει εκσυγχρονισμό του, μέσω της εκπλήρωσης 
του βασικού στόχου που είναι η απορρόφηση των νέων 
που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την τοπική και 
υπερ-τοπική αγορά εργασίας.

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπε-
ται η υλοποίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών 
και «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών. Ειδικότερα στο 
πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται:

- η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά 
ωφελούμενο (σε 2 φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία),

- η υλοποίηση 260 ωρών πρακτικής άσκησης ανά ωφε-
λούμενο (σε δύο φάσεις, 100 ωρών κατά την πρώτη 
φάση και 160 ωρών κατά τη δεύτερη),

- η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφε-
λούμενο, και,

- η εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υπο-
στήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην 
απασχόληση.

Η Θεωρητική Κατάρτιση θα γίνει αποκλειστικά από 
Πάροχο Κατάρτισης. Η ενδεικτική θεματολογία ανά 
Πράξη είναι:

- Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευ-
τικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics: 
Business Logistics Management, Customer Service, 
Διαχείριση αποθεμάτων, Χειρισμός υλικών, Παραγ-
γελιοληψία και προώθηση παραγγελιών, Υποστήριξη 
σε ανταλλακτικά και service,  Αγορές – Προμήθει-
ες, Διαχείριση επιστροφών,  Οργάνωση αποθήκης, 
Αποθήκευση, Διανομές, Συσκευασία, Supply Chain 

Management, Σύστημα διαχείρισης αναγκών, Αξιο-
λόγηση προμηθευτών, Κωδικοποίηση προϊόντων και 
α’ υλών, Περιγραφές θέσεων εργασίας προσωπικού.

- Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτι-
κής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον 
τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων: Εκπόνη-
ση προϊοντικών ερευνών αγοράς σε χώρες στόχους, 
Προγράμματα branding και re-branding, Υπηρεσίες 
σχεδιασμού συσκευασίας και ετικέτας, Εκπόνηση και 
υλοποίηση προγραμμάτων International Marketing, 
Προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, 
μεμονωμένων επιχειρήσεων, Διοργάνωση ημερίδων 
παρουσίασης προϊόντων, Συμμετοχή σε ομαδικά προ-
γράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, Συμ-
μετοχή σε κλαδικές επιχειρηματικές αποστολές, σε 
e-partenariat, Διαδικασίες πιστοποίησης και συμμόρ-
φωσης προϊόντων. (π.χ. απόκτηση σήματος CE κλπ.), 
Εξαγωγικές πιστώσεις, factoring, Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής προϊόντων, 
Ανάπτυξη προγραμμάτων προβολής προϊόντων στο 
εξωτερικό με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(Twitter, Facebook, Youtube, κλπ.), Καταχωρήσεις και 
διαφημίσεις σε δημοφιλείς ιστότοπους του εσωτερικού 
και του εξωτερικού, που σχετίζονται με την προβολή 
και παρουσίαση προϊόντων, Δημιουργία ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας ομοειδών ή/και συμπληρωματικών 
προϊόντων, για συγκεκριμένη αγορά στόχο, Απόκτηση 
γλωσσικών ικανοτήτων, διοικητικών – διαχειριστικών 
δεξιοτήτων, κλπ,

Στο πρόγραμμα μπορούν να συνδράμουν επιχειρήσεις 
εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων ερ-
γασίας με τη μορφή πρακτικής άσκησης από τους ωφε-
λούμενους του Προγράμματος. Οι επιχειρήσεις που θα 
απασχολήσουν ωφελούμενους μέσω του προγράμματος 
δεν έχουν κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση, κα-
θώς τόσο η αμοιβή, όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές 
των ωφελούμενων καλύπτονται από το πρόγραμμα και 
αποδίδονται απευθείας από τον ΣΒΒΕ. Οι ωφελούμενοι 
του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορα 
τμήματα της επιχείρησης, όπως εξαγωγών, πωλήσεων, 
προμηθειών, marketing, αποθήκη, κλπ., και, γενικώς 
σε τμήματα και θέσεις εργασίας σχετιζόμενα ευθέως με 
το αντικείμενο της θεωρητικής τους κατάρτισης (εφοδι-
αστική αλυσίδα-logistics ή εξαγωγικό εμπόριο). 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχετικό 
μητρώο μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω 
της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρουν στην 
ιστοσελίδα: www.sbbe-edu.gr . 

Σημειώνουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να 
απασχολήσουν ανέργους, σύμφωνα με τον αριθμό των 
εργαζομένων τους, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης, 
ως εξής:
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Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος που έχει υλο-
ποιείται συμμετέχουν 500 ωφελούμενοι-άνεργοι νέοι 
ηλικίας 18-24 ετών, καλύπτοντας τις 4 περιφέρεις του 
Βορειοελλαδικού Τόξου. Οι ωφελούμενοι έχουν ενταχθεί 
σε 29 τμήματα θεωρητικής κατάρτισης, ενώ η πρακτική 
τους άσκηση πραγματοποιείται σε 150 επιχειρήσεις 
διαφόρων κλάδων, οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί στο 
αντίστοιχο μητρώο. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, πραγματο-
ποιείται Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελούμενων, 
την οποία διεκπεραιώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Η Συμβουλευτική Υποστή-

ριξη είναι ατομική, ενώ αναλόγως της «συνοχής» των 
ωφελούμενων, ενδέχεται να υλοποιηθούν και ομαδικές 
συνεδρίες. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση 
προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα γίνει 
από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι Δράσεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια 
προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση». Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται  από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ

1 έως 5 Ίσος του αριθμού των απασχολουμένων

6 έως 10 Ίσος με το 80% του αριθμού των απασχολουμένων

11 έως 50 Ίσος με το 70% του αριθμού των απασχολουμένων

51 έως 70 Έως 35 άτομα

71 έως 250 Ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων

251  έως 418 Έως 125 άτομα

> 418 Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων
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Θέσπιση νέου νόμου σχετικά με την επέκταση 
και τακτοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

εντός οριοθετημένων ΒΙΠΕ

Ο Ν. 3325/2005 βασίζεται στην αρχή της αειφόρου ανά-
πτυξης και με το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που τον 
υποστηρίζει, αποβλέπει α) στην εξασφάλιση ισόρροπης 
σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προ-
στασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
και β) στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης των 
αδειών εγκατάστασης και λειτουργιάς, με τη μείωση 
των δικαιολογητικών, τον καθορισμό συγκεκριμένων 
διαδικασιών, την κατάργηση διπλής αδειοδότησης και 
τη θέσπιση δεσμευτικών προθεσμιών κατά τη χορήγηση 
των προβλεπόμενων αδειών. 

Πλην όμως, οι παρούσες οικονομικές συνθήκες επιβάλ-
λουν την ανάγκη επικαιροποίησης του Νομοθετήματος 
με την υιοθέτηση νέων διατάξεων, ώστε να καταστεί 
εφικτή τόσο η επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
οι οποίες υποχρεωτικά πρέπει να ανεγερθούν σε συνέ-
χεια υπαρχόντων, όσο και η τακτοποίηση αυθαιρέτων 
κτισμάτων σε βιομηχανικές μονάδες εντός οριοθετη-
μένων Βιομηχανικών Περιοχών. 

Mε το Ν. 4178/2013 δόθηκε η δυνατότητα τακτοποίησης 
αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων 
για χρονικό διάστημα 30 ετών, δίχως όμως να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαιτερότητα της βιομηχανίας.

Προκειμένου ένας νέος Νόμος να αποτελέσει εργαλείο 
τόνωσης της επιχειρηματικότητας και όχι τροχοπέδη της 
ανάπτυξης, ο ΣΒΒΕ με επιστολές του προς τον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
κ. Σωκράτη Φάμελλο, πρότεινε τα παρακάτω σημεία 
και διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά βιομηχανικές 
μονάδες εντός οριοθετημένων Βιομηχανικών Περιοχών: 

Συγκεκριμένα ο ΣΒΒΕ πρότεινε:

1. Βιομηχανίες  ευρισκόμενες σε συνεχή λειτουργία 
κατά τα τελευταία 10 έτη, να έχουν τη δυνατότητα 

να αυξήσουν το ποσοστό του συντελεστή κάλυψης 
οικοπέδου έως 90%, τον συντελεστή δόμησης έως 3, 
ενώ παράλληλα οι αποστάσεις από τα όρια να επανα-
προσδιορισθούν στα 2,5 μέτρα.

2. Να επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης/
κάλυψης/όγκου μεταξύ  γηπέδων ευρισκομένων 
εντός ΒΙΠΕ. Η ως άνω δυνατότητα μεταφοράς να εί-
ναι επιτρεπτή σε κάθε οριοθετημένη ΒΙΠΕ εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας.

3. Να επιτρέπεται η νομιμοποίηση τμήματος κτιρίου 
πληρούντος τις οικοδομικές διατάξεις (ανεξαρτήτως 
αν το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου δεν πληροί τις αυτές 
οικοδομικές διατάξεις).

4. Να επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η έκδοση ταυτόχρο-
νης πράξης άδειας λειτουργίας-νομιμοποίησης σε 
κάθε περίπτωση επέκτασης-επένδυσης υφιστάμενης 
εγκατάστασης εντός του ιδίου γηπέδου που απαιτεί 
νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

5. Κατά την προσμέτρηση των συντελεστών κάλυψης 
και δόμησης να εξαιρούνται ρητώς (και όχι περιο-
ριστικώς):

• Μηχανολογικός εξοπλισμός στον αύλειο χώρο του 
γηπέδου,

• Δεξαμενές τροφοδοσίας,

• Ανοικτά υπόστεγα κατασκευασμένα για την προ-
στασία βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού,

• Κτίσματα υποσταθμών,

• Στεγασμένοι χώροι με κινητές οροφές σκίασης,

• Φυλάκια ελέγχου εισόδου-εξόδου (δυνατότητας 
τοποθέτησής τους στο όριο του γηπέδου)

• Αποθηκευτικοί χώροι έως 100 τμ για την φύλαξη 
υλικών με ειδικές προδιαγραφές (π.χ. επικίνδυνα 
χημικά)
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Χρονίζοντα κυκλοφοριακά προβλήματα στη σύνδεση 
του οδικού δικτύου Καλοχώρι – Εθνική Οδός 

Νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα προβλέπεται 
η εξόφληση των ευπαθών και νωπών αγροτικών, 

κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων

Με πρωτοβουλία της εταιρείας Χατζόπουλος ΑΕ και 
επιχειρήσεων της περιοχής Καλοχωρίου εστάλη επι-
στολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με 
κοινοποίηση στην Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, στον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στους Δημάρ-
χους Μενεμένης και Δέλτα, στον Πρόεδρο της ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΑΕ και στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη 
σχετικά με τα χρονίζοντα κυκλοφοριακά προβλήματα στη 
σύνδεση του οδικού δικτύου Καλοχώρι – Εθνική Οδός.

Στην επιστολή αυτή αναδεικνύονται, η έντονη κυκλο-
φοριακή ασφυξία, τα μποτιλιαρίσματα και οι καθυστε-
ρήσεις που βιώνονται καθημερινά από εργαζόμενους, 
πελάτες και συναλλασσόμενους στην περιοχή, ενώ στα 
μόνιμα προβλήματα έχουν προστεθεί νέα, εξαιτίας των 
πρόσφατων κυκλοφοριακών αλλαγών στην περιοχή. 

Το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί απαιτεί κυρίως:

• Την ολοκλήρωση της κατασκευής του ανισόπεδου 
κόμβου Κ16 και την παράδοσή του προς χρήση.

• Την επιτάχυνση ολοκλήρωσης της κατασκευής της οδο-
γέφυρας, που συνδέει το λιμάνι Θεσσαλονίκης με τον 

αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από και προς την Εθνική Οδό. 

• Την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου με τη δη-
μιουργία δύο ισόπεδων κυκλικών δακτυλίων κάτω 
από τον ΠΑΘΕ προς Καλοχώρι, όπως προτείνουν οι 
επιχειρήσεις της περιοχής. 

• Τον ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου ομβρίων 
στην περιοχή, έτσι ώστε να μη δημιουργεί η παραμι-
κρή βροχή πλημμύρες και οδούς απροσπέλαστες σε 
ανθρώπους και οχήματα.

Συντασσόμενος με τις επιχειρήσεις του Καλοχωρίου, 
πάγιο αίτημα του ΣΒΒΕ αποτελεί η ολοκλήρωση των 
έργων υποδομής στο οδικό δίκτυο που συνδέει την Εθνι-
κή Οδό με το Καλοχώρι, καθώς η ευρύτερη περιοχή 
έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων στο νομό Θεσσαλονίκης, 
με περισσότερους από 2500 εργαζόμενους. 

Ο ΣΒΒΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των 
επιχειρήσεων που πλήττονται συμμετέχοντας σε κάθε 
ενέργεια για την επίλυση του προβλήματος. 

Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, με επιστολή της στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Απο-
στόλου, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, εξέφρασε την 
ικανοποίησή της, για την σχεδιαζόμενη από το Υπουρ-
γείο νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα προβλέπεται 
η εξόφληση των ευπαθών και νωπών αγροτικών, κτη-
νοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, το αργότερο 
εντός 60 ημερών, με την παράλληλη πρόβλεψη επιβολής 
προστίμων.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναφέρει στην επιστολή του ο 
ΣΒΒΕ, συνάδει απόλυτα με τις δικές μας προτάσεις για 
τον καθορισμό ανώτατων ορίων πληρωμών, όπως προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

αλλά, και, από τις εσωτερικές νομοθεσίες πολλών Ευ-
ρωπαϊκών χωρών και πιστεύουμε ότι θα έχει εξαιρετικά 
θετικές επιπτώσεις στην ομαλή ρύθμιση της αγοράς.

Για να είναι πληρέστερη η νομοθετική ρύθμιση που 
σχεδιάζει το Υπουργείο, ο ΣΒΒΕ στην επιστολή του υπο-
στήριξε ότι θα πρέπει να αφορά τόσο το χονδρικό, όσο 
και το λιανικό εμπόριο και να συμπεριλαμβάνονται και τα 
ευπαθή βιομηχανικά προϊόντα, που κατ’ ουσία ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία προϊόντων και σήμερα υπόκεινται σε 
τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις υπερβαίνουν τις 270 ημέρες, με άμεσες 
συνέπειες στους αγρότες παραγωγούς.
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Euromedica

ROYAL SUGAR A.B.E.E. Καινοτομία & πρωτοπορία

O μεγαλύτερος πάροχος Υγείας του ιδιωτικού τομέα στην 
Ελλάδα* βρίσκεται δίπλα σας… όπου και αν βρίσκεστε. 

Εδώ και 27 χρόνια, η Euromedica πρωτοπορεί, παρέχοντας 
κορυφαίες υπηρεσίες Υγείας.

• Πανελλαδικό δίκτυο 66 μονάδων σε 24 πόλεις

• Υπηρεσίες Υγείας που καλύπτουν το 90% του πληθυσμού 
της Ελλάδας 

• Περισσότεροι από 2.500 επαγγελματίες Υγείας και πάνω 
από 10.000 συνεργαζόμενοι γιατροί

• Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατροτεχνολογικός εξο-
πλισμός αιχμής

Μέσα από την υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της και 
τη διαρκή ανάπτυξη νέων τμημάτων, η Euromedica παρέχει 
μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών Υγείας.

• 45 Διαγνωστικά Κέντρα

• 11 Γενικές και Μαιευτικές και Ψυχιατρικές Κλινικές

• 3 Οφθαλμολογικά Κέντρα

• 7 Κέντρα Αποκατάστασης 

• Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

• Εξειδικευμένο Κέντρο Μοριακής Βιολογίας

“Στην Euromedica η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ…
Όμως υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό.
Οι ανθρώπινες αξίες.”

Με γνώμονα την άνεση και την ασφάλεια των χιλιάδων αν-
θρώπων που την επιλέγουν κάθε χρόνο, στην Euromedica 
εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες ιατρικές μέθοδοι σύμφωνα 
με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. 

• Αξιοπιστία

• Καινοτομία

• Τεχνογνωσία 

• Ιατρική Εξειδίκευση 

*με βάση τον αριθμό των κλινών.

Νέος κωδκός Royal Sugar λευκή κρυσταλλική ζάχαρη σε 
χάρτινη συσκευασία 500 γρ. 

Η Royal Sugar A.B.E.E.  είναι στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την κυκλοφορία του νέου κωδικού Royal Sugar 
λευκή κρυσταλλική ζάχαρη  σε χάρτινη συσκευασία 500γρ. 

Πρόκειται για μια μεγάλη καινοτομία της Royal Sugar A.B.E.E. 
και μια πρωτοποριακή πρόταση για την εγχώρια αγορά ζά-
χαρης.

Η Royal Sugar A.B.E.E.  είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική 
εταιρία που συσκευάζει ζάχαρη σε χάρτινη συσκευασία 500γρ, 
ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των Ελλήνων καταναλωτών για 
μικρότερες συσκευασίες στα βασικά προϊόντα διατροφής. 

Κάθε σακουλάκι Royal Sugar λευκή ζάχαρη 500γρ. περικλείει 
ζάχαρη εξαιρετικής ποιότητας σε ασφαλές υλικό συσκευασίας 
κατάλληλο για τρόφιμα. 

Η συσκευασία του κωδικού γίνεται σε νέα γραμμή παρα-
γωγής στο εργοστάσιο της Royal Sugar A.B.E.E. στη ΒΙ.ΠΕ. 
Θεσσαλονίκη, τηρώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
ποιοτικού ελέγχου. 

Τα πρώτα μηνύματα 
αποδοχής του νέου 
κωδικού είναι ιδι-
αίτερα ενθουσιώδη 
και ενθαρρυντικά. 

Ευελπιστούμε πως 
η Royal Sugar λευ-
κή ζάχαρη 500γρ 
θα καλύψει.. γλυκά 
τις καθημερινές 
ανάγκες πληθώρας 
ολιγομελών νοικο-
κυριών. Παράλληλα, 
αποτελεί ιδανική 
λύση για ζάχαρη 
στις διακοπές ή στο 
γραφείο. 

Royal Sugar. 
Η ζωή είναι γλυκιά! Ας την απολαύσουμε…


