Μάιος – Ιούνιος 2017

[ περιεχόμενα ]

APΘPO ΠPOEΔPOY
Δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά με αναπτυξιακή προοπτική

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείπνο με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα
3ωρο Σεμινάριο «Δαμάζοντας Τίγρεις – Taming Tigers», με τον Διεθνούς Φήμης
Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κ. Jim Lawless
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ταιβάν
Εναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή τριών
επιχειρήσεων μελών

ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιδιοκτήτης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 539.817, Fax: 2310 541 933, www.sbbe.gr
Εκδότης: ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ • Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Καραβελάκης
Υπεύθυνος Ύλης: Γιάννης Σταύρου
Παραγωγή: ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, 2310 797 476, e-mail: info@kethea-print.gr

Δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά με αναπτυξιακή
προοπτική
Η Θεσσαλονίκη, η
πρωτεύουσα του Βορειοελλαδικού Τόξου,
δηλαδή της Ηπείρου,
της Μακεδονίας και
της Θράκης, είναι η περιοχή που έχει πληγεί
όσο καμία άλλη περιοχή της χώρας μας από
την οικονομική κρίση.
Και έχει πληγεί τόσο
σε ποσοτικό επίπεδο,
αν εξετάσουμε δηλαδή
Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος
τα νούμερα την εποχή
της κρίσης, όσο και σε
ποιοτικό επίπεδο, εξ’ αιτίας της γειτνίασής της με
τις όμορες Βαλκανικές χώρες, με ό,τι αρνητικό
αυτό συνεπάγεται.
Η Δημόσια Διοίκηση, δυστυχώς για εμάς, αντιστεκόταν σθεναρά κατά το παρελθόν σε οποιαδήποτε
μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία μας γύρισε
μπούμερανγκ την εποχή των μνημονίων και της
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Τώρα πια, η
«παλιά συνήθεια» της αντίστασης σε κάθε μεταρρύθμιση έχει παγιωθεί, με αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση της οικονομίας αντί για την ανάπτυξή της.
Θα θυμίσω ορισμένα νούμερα για την οικονομία
μας, που πιστεύω ότι καταδεικνύουν σαφώς και
τεκμηριώνουν με περισσή επάρκεια, τους κινδύνους
που ελλοχεύουν για την πραγματική οικονομία, την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις:
1. Οι τραπεζικές καταθέσεις που περιμένουμε να
βοηθήσουν στην υλοποίηση επενδύσεων βρίσκονται τον Φεβρουάριο του 2017, σε χαμηλότερο
επίπεδο από αυτά του Ιουλίου του 2015, τότε
δηλαδή που η χώρα μας κινδύνευε να βρεθεί σε
μία νύχτα εκτός ευρώ.
2. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος βρίσκεται σήμερα σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των ετών
2014 και 2015.
3. Τον Μάρτιο του 2017 το επίπεδο καταναλωτικής
εμπιστοσύνης είναι πολύ χαμηλότερα από τον
πολύ δύσκολο Αύγουστο του 2015.

4. Ο ρυθμός της συνολικής χρηματοδότησης της
οικονομίας τον Μάρτιο του 2017 διαμορφώθηκε
στο -1,7%, από -1,9% τον Φεβρουάριο, ενώ,
5. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον
ιδιωτικό τομέα ξεπέρασαν στο τέλος Φεβρουαρίου
τα 5 δις €, από 4,54 δις € που ήταν στο τέλος του
Δεκεμβρίου του 2016.
Βεβαίως, οι οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο
βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών συρρικνώνεται, η εγχώρια
ζήτηση ακόμα και στα τρόφιμα, μειώνεται, και ούτω
καθ’ εξής.
Σ’ αυτό το αρνητικό για την πραγματική οικονομία
σκηνικό υπάρχει άπνοια επενδύσεων και πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα για τον προγραμματισμό της
υλοποίησης νέων. Και φυσικά ούτε λόγος να γίνεται
για ξένες άμεσες επενδύσεις. Κατά τα άλλα, η χώρα
μας κατάφερε να έχει μια δημοσιονομική απόδοση
άνευ προηγουμένου, η οποία, κατά τη γνώμη μας,
δεν αρκεί και δεν είναι ικανή να άρει τις πολλές
αβεβαιότητες που ταλαιπωρούν την ελληνική οικονομία τα τελευταία 7 χρόνια.
Γιατί εμείς οι επιχειρηματίες υποστηρίζουμε από
την πρώτη στιγμή που η χώρα μας εντάχθηκε σε
Μνημόνιο, ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, όσο η βελτίωση της
κατάστασης στην πραγματική οικονομία.
Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι επενδύσεις για
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αιχμή του
δόρατος τις παραγωγικές επενδύσεις. Γι αυτό θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, με
την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη άρση των Capital
Controls και τη μείωση των επιτοκίων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έτσι
μόνον θα σώσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε
αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες και, θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω τα κεφάλαια που έχουν
επενδυθεί για τη μεταποίηση στη χώρα μας
Γιατί ένα είναι βέβαιο: ότι το πρόβλημα της χώρας
μας και της οικονομίας μας δεν θα λυθεί αυτόματα αν περάσουμε με επιτυχία τις εξετάσεις της
αξιολόγησης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Fiscal adaptation, but with a growth
prospect
Thessaloniki, the capital of the Northern Greek Arc, consisting of Epirus,
Macedonia and Thrace, has been affected by the economic crisis like no
other region of our country. It has been affected at both the quantitative
level, if one were to examine figures in the crisis era, and at the qualitative level, due to its adjacency to neighbouring Balkan countries, with
all the negative consequences this entails.
Unfortunately for us, in the past, the Public Administration vigorously
opposed any reforms; this has had a boomerang effect in this era of
memoranda and economic and social crisis. Today, the ‘old custom’ of
resistance to any and all reforms has become standard practice and,
as a result, the economy is shrinking instead of growing.
I would like to point out certain figures concerning our economy which
clearly and effectively demonstrate and document the risks threatening
the actual economy, as well as society and businesses:
1. Bank deposits, which we expect to help with implementation of investments, were lower in February 2017 than in July 2015, when our
country was on the verge of leaving the Eurozone overnight;
2. The Economic Sentiment Indicator is currently lower than in 2014
and 2015;
3. In March 2017, the consumer confidence level was far lower than
during the difficult times faced in August 2015;
4. The rate of overall financing of the economy dropped from -1.9% in
February 2017 to -1.7% in March 2017;
5. The Greek State’s debt arrears to the private sectors in late February
2017 exceeded €5 billion, as compared to €4.54 billion at the end of
December 2016.
Of course, debts by citizens to the Greek State are continually increasing, the purchasing power of consumers is shrinking, as is domestic
demand, even for foodstuffs, and so forth.
In this atmosphere that is negative for the actual economy, there is a
paucity of investments and great scepticism for the scheduling of new
ones – and, naturally, there are no prospects for direct foreign investments.
Nevertheless, our country achieved unprecedented fiscal performance,
which, in our view, is not sufficient or able to lift the numerous uncertainties that have been plaguing the Greek economy for the last 7 years.
As we entrepreneurs have been asserting since the day our country
signed the Memorandum, this is because the main objective is not the
achievement of fiscal goals, but the improvement of the condition of the
actual economy.
In contrast, what we are proposing is for investments to be made in
order to create new jobs, with the emphasis being put on investments in
production. This is why particular weight should be placed on the issue
of financing the real economy, with the lifting of the capital controls as
soon as possible and the reduction of interest rates for the financing
of business activities. This is the only way we can salvage the technical
knowledge we have acquired over the last few decades and further utilize
the capital invested in processing in our country.
Because only one thing is certain: the problem facing our country and our
economy will not be automatically solved by passing the evaluation exams.
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02.05.17

11.05.17

• Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B»
που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων
και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καθώς και τα
υπόλοιπα μέλη του ελληνικού δικτύου Enterprise
Europe Network – Hellas στα πλαίσια του 2ου
Φόρουμ για την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR). Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hotel
Du Lac στα Ιωάννινα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα. Κ. Τζιτζινού.

04.05.17
• Συνάντηση για την υπογραφή της ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ με το Συνδικάτο Πωλητών Οδηγών και
Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων
Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.
• Γεύμα που παρέθεσε ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
και πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Γ. Σταύρου.
05.05.17
• Έκτακτη σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής
OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
08.05.17
• Τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του κεντρικού κτιρίου της Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης, που στο εξής θα ονομάζεται «ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΦΟΣ». Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Γ. Σταύρου και Δρ. Χρ. Γεωργίου.
09.05.17
• Επανάληψη της έκτακτης σύσκεψης της Διοικούσας
Επιτροπής OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
10.05.17
• Συνάντηση με τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της Κορέας, που πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Porto Palace. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση με τον Πρέσβη της Τσεχίας και επιχειρηματικούς φορείς και συνεργάτες από την Τσεχία,
που πραγματοποιήθηκε στην Μπυραρία «U Fleku»,
στη Θεσσαλονίκη. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε
ο κ. Πρόεδρος.

• Ημερίδα «ΕΚΕ και η σύνδεσή της με τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την καινοτομία», που διοργάνωσε το
ΑΠΘ. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε η κα. Σ.
Πολίτου.
• Δείπνο, που παρέθεσε ο Σύνδεσμος, με επίσημο
ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
κ. Γιάννη Στουρνάρα και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Porto Palace.
12.05.17
• Συνάντηση του ελληνικού δικτύου Enterprise
Europe Network – Hellas που διοργάνωσε το
Επιμελητήριο Ιωαννίνων και πραγματοποιήθηκε
στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
• Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του κ. Δ.
Λιάκου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου
14.05.17
• Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Porto Rio, στην Πάτρα. Από τον Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
16.05.17
• Συνάντηση της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία τους στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εσπερίδα «Η ιστορία μας εμπνέει», που διοργάνωσε
το Χρηματιστήριο Αθηνών και πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνεδρίαση της ΔΕ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.

18.05.17
• Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
19.05.17
• 1st Circular Economy Conference “Creating
Value”, που διοργάνωσε η Symeon G Tsomokos
σε συνεργασία με την Greenagenda.gr και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από
τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος
και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση με εκπροσώπους του ICIE Council, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Pomegranate,
στην Ποτίδαια Χαλκιδικής. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
22.05.17
• Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• 3ωρο Σεμινάριο «Δαμάζοντας Τίγρεις – Taming
Tigers», με τον Διεθνούς Φήμης Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Jim Lawless, που διοργάνωσε ο
ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
κινηματογράφου ΟΛΥΜΠΙΟΝ.
24.05.17
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT Regency
Thessaloniki.
25.05.17
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ.
του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο FM», στην εκπομπή
«Magazino» και στη δημοσιογράφο Δ. Κεχαγιά με
θέμα: «Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ».
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. FM
102 ΕΡΤ3, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο
δημοσιογράφο Γ. Μητράκη με θέμα: «Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ».
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. FM
100, στην εκπομπή «της πόλης τα καμώματα...» και
στο δημοσιογράφο Τρ. Χατζηδημητρίου με θέμα:
«Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ».
• Ημερίδα «Αποτελέσματα Φόρουμ για τη Βιομηχανία
ένα χρόνο μετά – Προοπτικές», που διοργάνωσε το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΤ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
26.05.17
• Διοικητικό Συμβούλιο, συγκρότηση σε Σώμα, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.

29.05.17
• Εκδήλωση «An evening with Prem Watsa,
Chairman and CEO of Fairfax Financial Holdings
Limited», που διοργανώθηκε από την EUROLIFE
ERB και πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του
Ζαππείου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
30.05.17
• Πρωϊνό – Συζήτηση, όπου παρουσιάσθηκαν οι
τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, από τον Καθ.
Gallia Lindenstrauss και τον κ. Κ. Φίλη, που διοργανώθηκε από το Delphi Ecoomic Forum και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King George,
στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
31.05.17
• Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
01.06.17
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με
θέμα: «Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν η κα Σ. Πολίτου και ο κ. Χρ. Διαμαντόπουλος.
02.06.17
• 7ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, που διοργάνωσε η Τσομώκος ΑΕ και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
06.06.17
• Concordia Europe Summit, που πραγματοποιήθηκε
στο Ξενοδοχείο Athens Hilton. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Κοινή Συνέντευξη Τύπου του ΙΟΒΕ και της Ελληνικής Παραγωγής, για την παρουσίαση της μελέτης
για τη μεταποίηση, που πραγματοποιήθηκε στην
Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Πρώτη εκδήλωση του Ινστιτούτου Πολιτικής Σκέψης του ΠΟΤΑΜΙΟΥ με αντικείμενο τις ευκαιρίες
και τα εμπόδια για την ανάπτυξη της χώρας, που
πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό εργοστάσιο «Παπαστράτος», στον Πειραιά. Από τον Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
07.06.17
• Εκδήλωση «Κοινωνική Ασφάλιση – Επιχειρηματικό
Περιβάλλον – Εργασιακές Σχέσεις», που πραγματοποίησε το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη

Βρετανία, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Σ. Πολίτου.
08-09.06.17
• Συνάντηση κοινοπραξίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 2 (European Actions for GlobaL
tradE TWO), που πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
12.06.17
• Συνάντηση προετοιμασίας των συμμετεχόντων στην
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ταϊβάν,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και
η κα Κ. Τζιτζινού.
13.06.17
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και Γενική
Συνέλευση του ΟΠΕΜΕΔ, που πραγματοποιήθηκαν
στις εγκαταστάσεις του, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• Δείπνο που παράθεσε η Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό
την γνωριμία με τη νέα Διοίκηση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονίας Παλλάς. Από τον
Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
14.06.17
• Τελετή Έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή των εταιρειών ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, ΒΙΚΟΣ ΑΕ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ και
SUNLIGHT RECYCLING ΑΕ, με την ευκαιρία της
διάκρισής τους στα βραβεία «Ελληνική Αξία Βορείου
Ελλάδος 2017». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
15.06.17
• 5th Export Summit «Adding Value to Exports:
Certification. Labelling, Packaging, Transport and
Distribution Networks», που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κες Μ. Μαραγκού και Σ. Πολίτου.
18-22.06.17
• 6ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum – Select USA, που
διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στην
Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
19-24.06.17
• Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ταϊβάν/
Ταϊπέϊ με τη συμμετοχή 9 εταιριών, που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε
συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 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, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE
2 (European Actions for GlobaL tradE 2), το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το πρόγραμμα COSME (2014 – 2020). Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
21.06.17
• Εκδήλωση «Η συμβολή της μαθητείας στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων» που διοργάνωσε το CSR
Hellas και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
22.06.17
• Συνεδρίαση επί του τελικού σχεδίου νόμου για την
τροποποίηση του «Νόμου 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων», που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
23.06.17
• Ημερίδα «Gamify Your Teaching», που διοργάνωσε
το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και
πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
26.06.17
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Σύνδεση πρωτογενή με δευτερογενή τομέα», που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Θ. Ευθυμιάδης και
η κα Σ. Πολίτου.
• Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του κ. Λ.
Λαμπριανίδη, Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου.
28.06.17
• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

[ γενική συνέλευση ]

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Αλέξης Τσίπρας και ο
Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην ανοικτή
και κλειστή συνεδρίαση, αντίστοιχα, της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του
ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017,
στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency.

για το 2017 από τον Οικονομικό Επόπτη του κ. Θ. Τζιρίτη
και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από το μέλος
της Επιτροπής, κ. Χρ. Διαμαντόπουλο.
Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία,
καθώς και για την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού απολογισμού και
προϋπολογισμού.

Η κλειστή συνεδρίαση ξεκίνησε με την ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη
και ομιλία - παρουσίαση του Απολογισμού Ενεργειών
και Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου από τον Προέδρο,
κ. Α. Σαββάκη.

Την έναρξη της «ανοικτής» συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, με τη συμμετοχή των μελών αλλά και
των προσκεκλημένων του ΣΒΒΕ, κήρυξε με ομιλία ο
Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης και ακολούθησε με ομιλία ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Α. Τσίπρας.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο Οικονομικός Απολογισμός για το 2016 και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε
με την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων:

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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[ γενική συνέλευση ]
ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
«Σας ευχαριστούμε πολύ, που για μια ακόμη φορά ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος και είστε ξανά μαζί μας, στο «κλειστό
μέρος» της εφετινής μας Γενικής Συνέλευσης», ανέφερε
ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης προσφωνώντας τον Αρχηγό
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη.
«Διαχρονικά ο ΣΒΒΕ υποστήριζε ότι η μεταποιητική
δραστηριότητα, θα πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο
και να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής
διαδικασίας. Αλλά με πράξεις από το πολιτικό μας σύστημα…Τα συμπαθητικά λόγια προς τη μεταποίηση και
τους ανθρώπους της, όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι
πολλά. Οι πράξεις όμως… ανύπαρκτες», είπε ο κ. Σαββάκης, προσθέτοντας:
«Γι΄ αυτό ζητάμε ν΄ ακούσουμε ουσιαστικό πολιτικό λόγο,
με μέτρα που θα ενισχύσουν έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας μεταποιητικής δραστηριότητας και
θα μας βοηθούν να παράξουμε διεθνώς εμπορεύσιμα
προϊόντα.
Άρα, περιμένουμε στην τοποθέτησή σας, ν΄ ακούσουμε
για:
− Στρατηγικό σχέδιο
− Μετρημένες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη
− Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα
− Όραμα για τη χώρα, και,
− Μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν πνοή ζωής στην πατρίδα μας και στους πολίτες της».

[ γενική συνέλευση ]
Σημεία ομιλίας του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη

Είναι για εμένα μεγάλη χαρά που, για άλλη μια χρονιά,
βρίσκομαι μαζί σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος. Και είναι
μεγάλη τιμή που συναντώ ανθρώπους της πραγματικής
οικονομίας.
Είμαι εδώ, γιατί στηρίζω έμπρακτα - και εγώ και η παράταξη, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ - τις υγιείς
δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Γιατί παρακολουθούμε
από κοντά την δραστηριότητα του κλάδου της μεταποίησης στον ελληνικό Βορρά. Γιατί έχουμε συνείδηση της
σημασίας που έχει για μια χώρα η ανάπτυξη να είναι
ισορροπημένη γεωγραφικά και μοιρασμένη σε όλη την
Επικράτεια. Είμαι εδώ, γιατί το μεγάλο στοίχημα της
χώρας - το ξέρετε εξάλλου πολύ καλά - είναι να αλλάξουμε το παραγωγικό της μοντέλο.
Για να αλλάξουμε, λοιπόν, την πορεία της οικονομίας μας
χρειάζεται ένα νέο μοντέλο με περισσότερες επενδύσεις
και περισσότερη εξωστρέφεια. Και το πρόγραμμά μας
ακριβώς αυτό το σκοπό υπηρετεί:
Οι πολιτικές μας στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς
άξονες:
1. στην πρόκληση ενός θετικού σοκ εμπιστοσύνης,
2. στην ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία,
3. στην μείωση του φορολογικού βάρους και στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, με:
- μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% εντός δύο ετών,
- μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2 ετών,
- μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 5%,

- υπεραποσβέσεις σε νέες επενδύσεις παγίων και
επιπλέον μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά
2%, για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 10% και πάνω.
4. στην εφαρμογή τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα
συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν τις
επενδύσεις στη βιομηχανία και στη μεταποίηση.
Και βέβαια θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις δικές
σας προτάσεις. Γιατί εσείς θα κληθείτε αύριο να συνεισφέρετε, με τα δικά σας κεφάλαια, στην ανάπτυξη της
χώρας. Και πρέπει να αισθάνεστε άνετα ότι αναλαμβάνετε
το επιχειρηματικό ρίσκο γνωρίζοντας ότι το Κράτος δεν
θα σταθεί εμπόδιο στην δραστηριότητά σας.
Από εμένα μπορείτε να περιμένετε ότι θα δίνω, με συνέπεια, τη μάχη για την εμπέδωση από την κοινωνία
ότι η επιχειρηματικότητα είναι η μόνη οδός προς την
ευμάρεια της χώρας. Μόνο όταν κερδηθεί αυτή η μάχη,
η διοίκηση, το Κράτος και η Δικαιοσύνη θα μετατραπούν
σε συμμάχους της επιχειρηματικότητας. Μόνο τότε
θα αρθούν τα προσκόμματα και τα εμπόδια προς την
ιδιωτική οικονομία.
Ευθύνη μου απέναντι στην επιχειρηματικότητα, είναι να
την προστατέψω από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Πρακτικές προνομιακών σχέσεων μέρους της επιχειρηματικής
ελίτ με το πολιτικό σύστημα ανήκουν στο παρελθόν.
Και εγώ περιμένω από εσάς επενδύσεις, προστασία του
περιβάλλοντος, σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων, περισσότερη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πιστεύω
ότι είναι μια έντιμη καθαρή συμφωνία.
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[ γενική συνέλευση ]
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σημεία ομιλίας του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
κ. Αθανάσιου Σαββάκη
Τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
κι εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε θερμά για την
παρουσία σας στην εφετινή μας Γενική Συνέλευση.

φορετική οπτική για την ανάπτυξη μεταξύ της εκάστοτε
κυβερνητικής πλειοψηφίας και αντιστοίχως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Πιστεύουμε ότι το κοινά αποδεκτό όραμα για την ανάπτυξη της χώρας μας θα μας οδηγήσει σ΄ αυτό που εμφατικά απουσιάζει από το πολιτικό σύστημα την εποχή
των μνημονίων: «τη συλλογική ευθύνη».

Μια χώρα για να προοδεύσει και ν΄ αναπτυχθεί χρειάζεται τρία πράγματα:
1. Ισχυρό, ρεαλιστικό και επιτεύξιμο όραμα για το μέλλον
της, τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια.
2. Πίστη του λαού και αφοσίωσή του με σκληρή δουλειά,
στην υλοποίηση του οράματος, και,
3. Πολιτικό σύστημα, συνειδητοποιημένο πολιτικό προσωπικό και δημόσια διοίκηση υψηλού επιπέδου, που με
αυταπάρνηση και άοκνα, θα εργασθούν και θα συνεργασθούν για την υλοποίηση του συμφωνημένου οράματος.
Και τονίζω τη λέξη «συμφωνημένου», αφού για τον
επιχειρηματικό κόσμο δεν ήταν ποτέ αντιληπτή η δια-

Υπογραμμίζω το ζήτημα της «συλλογικής ευθύνης»
διότι οι πολίτες αυτής της χώρας γινόμαστε καθημερινά
μάρτυρες αφενός μετάθεσης ευθυνών από το ένα κόμμα
στο άλλο για την κατάντια της χώρας μας, και αφετέρου
κούφιων, ανούσιων και ατελέσφορων αντιπαραθέσεων.
Γιατί όλα αυτά;
• Η χώρα μας δεν μπορεί επιτέλους να βρει αναπτυξιακή
κατεύθυνση;
• Είναι τόσο δύσκολο να συζητήσουμε με νηφαλιότητα
για το κοινό μας μέλλον;
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• Γιατί δυστυχώς: η στείρα αντιπαράθεση μας οδηγεί
καθημερινά στην οπισθοδρόμηση και όχι στο δρόμο
της ανάπτυξης.
Ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η απουσία αναπτυξιακού οράματος, που μας οδηγεί τελικά στην ανυπαρξία
τόσο στο ευρωπαϊκό, όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα.
Και το οξύμωρο είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημα συμφωνεί ότι το μέλλον αυτής της χώρας διέρχεται από την
υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.
Σημαντικών αλλαγών: στον τρόπο διακυβέρνησης, στη
δομή του κράτους, στο παραγωγικό μας υπόδειγμα,
Αυτές τις αλλαγές, αυτές τις μεταρρυθμίσεις, κάποιος
θα πρέπει να τις υλοποιήσει. Δυστυχώς, όμως, γι΄ ακόμη
μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες της παράλογης έννοιας
του «πολιτικού κόστους». Εμείς οι επιχειρηματίες αν
είχαμε υιοθετήσει την έννοια του «πολιτικού κόστους»
στις επιχειρήσεις μας, τότε ποτέ δεν θα κάναμε καμία
επένδυση. Δεν θα αναλαμβάναμε ποτέ ρίσκο. Είναι δυνατόν;
Εμείς οι επιχειρηματίες αναζητούμε πολιτική ηγεσία:
• που να επιδιώκει σε καθημερινή βάση τις μεταρρυθμίσεις,
• να τις πιστεύει,
• να τις υπερασπίζεται δημόσια,
κι έτσι,
• να εμπνέει την κοινωνία για το αύριο.
Διαφορετικά ο φόβος που απορρέει από την ανησυχία
για το πολιτικό μέλλον των κομμάτων, θα είναι το μόνιμο
και διαρκές εμπόδιο για την πολυπόθητη ανάπτυξη και
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για την ανάταξη της οικονομίας μας και για την ανάκτηση
του χαμένου αναπτυξιακού εδάφους σε όρους ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει, από τώρα και στο εξής, να
γίνει συνείδηση σε όλους ότι ζητούμενο θα είναι πάντα
η αποφασιστικότητα στη λήψη των σωστών αποφάσεων:
για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για την κοινωνία.

να ασχολούμαστε διαρκώς μ΄ αυτό.
• Είναι πραγματικά ντροπή μας που δεν έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε ένα σύγχρονο κράτος, ακόμα
και την ύστατη ώρα.
• Είναι πραγματικά ντροπή μας να στελεχώνουμε την
κρατική μας μηχανή με συμβασιούχους, με κομματικά στελέχη ή/και φίλους των κομμάτων, και να μην
έχουμε κάνει βήματα προς την καθιέρωση, έστω και
στοιχειώδους, αξιοκρατικής διαδικασίας στελέχωσης
της δημόσιας διοίκησης.
Από την άλλη μεριά, είναι ανήκουστο ο ιδιωτικός τομέας
της οικονομίας, από τον οποίο κατά τα άλλα ζητάμε να
πληρώσει για το σπάταλο και αντιπαραγωγικό δημόσιο,
να είναι υπό διωγμό και όμηρος, σε ένα καθεστώς πολιτικής αβεβαιότητας.
Για μας αποτελεί ανάγκη και πρώτη προτεραιότητα ο
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, με την υιοθέτηση, αν γίνεται από σήμερα κιόλας, του άγνωστου
γι΄ αυτήν «στρατηγικού σχεδιασμού». Με σχέδιο και
χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων, ευελπιστούμε ότι
θα αναλάβει και η ίδια η δημόσια διοίκηση τις ευθύνες
της για την κατάντια του κράτους μας και θα αλλάξει εκ
βάθρων, για να παράξει έργο χρήσιμο στον πολίτη, άρα
ανταποδοτικό.
Είναι μια μεταρρύθμιση που ούτε να την αποφύγουμε
μπορούμε, ούτε να συνεχίσουμε να τη μεταθέτουμε στο
άγνωστο μέλλον. Πρέπει να την υλοποιήσουμε τώρα.
Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, ο βασικός παράγοντας επιτυχίας για μας πρέπει να είναι να πάψει – επιτέλους – η δημόσια διοίκηση να αποτελεί το κυριότερο
πρόσκομμα και το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της
ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ειδικά
της μεταποίησης.
• Ξεκάθαρο και κωδικοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει την επιχειρηματικότητα.
• Κίνητρα για επενδύσεις κάθε είδους.
• Ρευστότητα με άρση των capital controls για ν΄ ανασάνει η οικονομία.

Γνωρίζουμε καλά την έμφυτη αντίσταση στις αλλαγές
της Ελληνικής κοινωνίας. Οι παγιωμένες στρεβλές αντιλήψεις και τα ανούσια ιδεολογήματα για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες των τελευταίων 40 ετών,
αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αντιστρέφονται από τη μια
μέρα στην άλλη. Όμως, απευθυνόμενος σε Σας, σ΄ έναν
άνθρωπο δηλαδή της δικής μου γενιάς, έχω να του πω,
ότι δεν είναι δυνατόν ο κόσμος ν΄ αλλάζει γύρω μας κι
εμείς πεισματικά να παραμένουμε ίδιοι.

• Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, με κατά προτεραιότητα
εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα

Δεν είναι δυνατόν, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και
αφόρητης πίεσης που μας έφτασε ένα βήμα πριν το χάος,
να εξακολουθούμε να υπερασπιζόμαστε το κράτος και

Είναι μερικά από τα μεγάλα θέματα που θα πρέπει με
συναίνεση όλο το πολιτικό σύστημα να τα συζητήσει και
να αποφασίσει κατάλληλα.

• Εκ των προτέρων αξιολόγηση και μέτρηση των αναπτυξιακών επιπτώσεων κάθε νόμου που έρχεται για
ψήφιση στη Βουλή , και,
• Σταθερότητα σε βάθος δεκαετίας του φορολογικού
καθεστώτος για τη χώρα.
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Σημεία ομιλίας του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κ. Αλέξη Τσίπρα

Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, είναι ιδιαίτερη χαρά για
μένα να βρίσκομαι για μια ακόμη φορά στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας πράξη, βεβαίως, και μία υπόσχεση ότι τη
Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να τη θυμόμαστε κάθε φορά
που έχουμε τη Διεθνή Έκθεση, αλλά να βρισκόμαστε
συχνότερα.
Η συνέλευσή σας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη και σημαντική στιγμή για τη χώρα.
Η Ελλάδα με σταθερά και αποφασιστικά βήματα αφήνει
πίσω της μια μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας. Και μαζί
με αυτή την περίοδο αβεβαιότητας -θα συμφωνήσω με
πολλά από αυτά που είπατε κύριε πρόεδρε- πρέπει να
αφήσει και κατεστημένες νοοτροπίες, που όλα αυτά τα
χρόνια συγκράτησαν τη δυναμική της, προκειμένου να
μπορέσει να εισέλθει σε μια νέα εποχή στέρεης ανάπτυξης και δίκαιης ανάπτυξης -όπως λέμε εμείς- μια εποχή
ευημερίας, αλλά και δίκαιης διανομής στο κοινωνικό
σύνολο των αγαθών της ανάπτυξης.
Η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχει
αμφιβολία, ότι αποτελούν τον ισχυρότερο περιφερειακό
μοχλό του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας.

Και με αυτήν την έννοια είναι το ιδανικό μέρος για να
συζητήσουμε εδώ τον σχεδιασμό μιας εθνικής προσπάθειας που θα βάλει τέλος σε επτά χρόνια μεγάλης
περιπέτειας, σε επτά χρόνια ύφεσης, σε αυτή την περίοδο της επιτροπείας, των μνημονίων, προκειμένου να
οδηγήσουμε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση, μέσα
από την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στη
διόρθωση των συνεπειών, στην επούλωση των πληγών
που αφέθηκαν πίσω από αυτή την παρατεταμένη κρίση.
Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Πέρα από το δημοσιονομικό σκέλος, καταβάλαμε και μια μεγάλη προσπάθεια, προωθώντας και εφαρμόζοντας και σημαντικές
δομικές μεταρρυθμίσεις παντού, μεταρρυθμίσεις που,
πολλές από αυτές, δίνουν και μια προοπτική εκσυγχρονισμού του τόπου, που δεν έγιναν στα χρόνια της
ανάπτυξης.
Και αναφέρομαι σε μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό
τομέα, στις αγορές προϊόντων, στον ενεργειακό τομέα,
στην κοινωνική μέριμνα, στη δημόσια διοίκηση, τις
οποίες αναγνωρίζουν, σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις
τους, διεθνείς οργανισμοί, υψηλού κύρους, όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ.
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Αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε, και πρέπει να δώσουμε
ακόμα περισσότερο στο μέλλον, στη δημιουργία ενός
φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος που θα παρέχει
δίκαιους και ισότιμους όρους για όλους τους οικονομικούς δρώντες, ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον,
νέα εργαλεία ρευστότητας και επενδυτικά κίνητρα.
Επίσης, διευκολύναμε τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που επιτρέπουν την
άνθηση περισσότερων επενδύσεων.
Επιθυμούμε ένα σύγχρονο κράτος που θα υποστηρίζει
τον ιδιωτικό τομέα στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων. Αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική
μας, κύριε πρόεδρε. Και οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά
και ο χώρος της επιχειρηματικότητας.
Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είχε στηριχθεί σε μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και όχι στην πραγματική επιχειρηματικότητα,
στην παραγωγική επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις
που πραγματικά παράγουν πλούτο.
Η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και για αυτό ανέφερα εισαγωγικά ότι είναι ο
ισχυρότερος μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης που
θα κληθεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάταξη της
ελληνικής οικονομίας.
Αυτός ο ρόλος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής γνωστό και
ως Growth Strategy, που θα παρουσιαστεί το επόμενο
διάστημα και στους θεσμούς και στους παραγωγικούς
φορείς και θα γίνει αντικείμενο ουσιαστικής διαβούλευσης ανά περιφέρεια. Και εκεί θα αναλύεται τόσο
κλαδικά και τομεακά όσο και σε τοπικούς – περιφερειακούς άξονες τα επιμέρους τα σχέδια της αναπτυξιακής
πολιτικής, τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια, που θα
συγκροτούν το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας.
Η Κυβέρνηση και ιδίως τα λεγόμενα «παραγωγικά»
υπουργεία είναι σε ανοιχτό διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και εξετάζει κάθε αίτημα και πρότασή τους.
Όμως, πιστεύω ότι όλοι μας σε αυτήν εδώ την αίθουσα,
ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα, στο ίδιο
κλαδί που δεν πρέπει να το πριονίζουμε, έχουμε ένα
κοινό στόχο. Ο κοινός στόχος είναι αυτή η χώρα να βγει
μία ώρα γρηγορότερα από αυτήν την περιπέτεια και
ανεξαρτήτως που πως κανείς οραματίζεται το μοντέλο
της οικονομίας και κυρίως το μοντέλο της κοινωνίας,
συμφωνούμε ότι χωρίς παραγωγική βάση, χωρίς υγιή
επιχειρηματικότητα και παραγωγικές επιχειρήσεις,
χωρίς νέες θέσεις εργασίας, που σημάνει άρα και επενδύσεις δεν θα βγούμε από την κρίση.
Θέλω λοιπόν να σας καλέσω από αυτό εδώ το βήμα,
εσάς και όλη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
Οι εξελίξεις που έρχονται είναι σημαντικές και θετικές.

Πρέπει εσείς να ηγηθείτε αυτών των εξελίξεων. Γιατί αν
δεν ηγηθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα θα ηγηθούν
οι επενδυτές που έρχονται, βλέποντας την Ελλάδα μία
πολύ σημαντική ευκαιρία. Επενδυτική ευκαιρία μετά
από 7 χρόνια εσωτερικής υποτίμησης. Είναι όμως σημαντικό οι άνθρωποι που επενδύουν σε αυτόν τον τόπο,
να πονάνε αυτόν τον τόπο. .
Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να ηγηθείτε αυτής της
προσπάθειας και των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν
και να στηρίξετε την προσπάθεια της χώρας να μεταβεί
στην επομένη μέρα.
Η ελληνική πολιτεία θα είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια.
Η Ελλάδα είναι και πάλι ένας ασφαλής και ελπιδοφόρος
τόπος με πλούσιες δυνατότητες τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να
σπάσουμε και στερεότυπα αν χρειαστεί, προκειμένου
αυτά τα τεράστια πλεονεκτήματα να τα αξιοποιήσουμε
προς όφελος της χώρας και του ελληνικού λαού.
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Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017 - 2019
Από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την επόμενη διετία.
Συγκεκριμένα εξελέγησαν κατά σειρά εκλογής οι ακόλουθοι εκπρόσωποι εταιρειών:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΝΤΖΟΣ Π. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΝΕΝΔΟΥ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΦΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΑΡΚΟΣ Ο. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΚΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΕΠΕΤΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ Χ. ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΟΛΙΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ

NATIONAL CAN HELLAS AE, Διευθύνων Σύμβουλος
WHALE GRAPHICS AE, Μέλος ΔΣ
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤ. ΑΕ – SELECT, Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
LOGISMOS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, Πρόεδρος ΔΣ
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, Πρόεδρος ΔΣ
PELOPAC ABEE, Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ – AGRINO, Πρόεδρος ΔΣ
ISOMAT ABEE, Διευθύνων Σύμβουλος
EURIMAC AE, Πρόεδρος ΔΣ
ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Μέλος ΔΣ
ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, Πρόεδρος ΔΣ
ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ. & Ν. ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ
Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΙΝΔΟΣ Α.Π.Σ.Ι., Πρόεδρος ΔΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ, Διευθύνουσα Σύμβουλος
OXFORD COMPANY ABEE, Γενικός Διευθυντής
EUROCO SA, Πρόεδρος ΔΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, Γενικός Διευθυντής
ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, Διευθυντής Εργοστασίου Θεσ/νίκης

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

VENUS GROWERS ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, Διευθυντής
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Μέλος ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής
ENTERSOFT AE, Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, Πρόεδρος ΔΣ
ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ, Μέλος ΔΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΜΑΔΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Γ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΑΦΑΤΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ
ΚΑΛΕΥΡΑ Η. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΜΑΔΑΣ Σ.& Α. "PORTO PALACE HOTEL", Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΚΑΖΙΚΗΣ Ε. - ΜΑΡΑΓΚΟΣ Λ. ΑΕ, Αντιπρόεδρος
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE, Εταίρος
ADEECO HR, Διευθύνων Σύμβουλος
DST SHIPPING INC, Αντιπρόεδρος ΔΣ
GOLDAIR CARGO AE, Διευθυντής
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Μέλος ΔΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Β. ΑΕ, Πρόεδρος ΔΣ
ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Διευθύντρια
PATAFRITAS AE, Πρόεδρος ΔΣ

[ γενική συνέλευση ]
Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής ΣΒΒΕ
Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 24ης
Μαΐου 2017 και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος
Σαββάκης

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
Γιάννης Σταύρου

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλειος
Δαστερίδης

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Δημητρίου

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευθύμιος
Ευθυμιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ
Αικατερίνη Νένδου

ΕΦΟΡΟΣ
Κωνσταντίνος
Κουκούντζος

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
Βασίλειος Καφάτος

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε
Νικόλαος
Μπακατσέλος
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[ δραστηριότητα ]

Δείπνο με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
κ. Γιάννη Στουρνάρα

«Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη και στον ΣΒΒΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ διότι
πάντα ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας, και πάντοτε
τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
σπεύδουν να ακούσουν τις απόψεις και τις προτάσεις
σας για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας
μας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος, κ. Α. Σαββάκης, στην
έναρξη της ομιλίας του κατά τη διάρκεια του δείπνου
που παρέθεσε ο ΣΒΒΕ με τιμώμενο προσκεκλημένο
ομιλητή, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.
Γιάννη Στουρνάρα.
Το δείπνο το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 300 και πλέον ατόμων - εκπροσώπων των Διοικήσεων των Παραγωγικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Φορέων της Βορείου Ελλάδος
καθώς επίσης και των επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, στο
ξενοδοχείο Porto Palace,
«Θα το επαναλάβω», τόνισε ο κ. Σαββάκης, «ότι για
μας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να δοθούν πραγματικά
κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων. Η ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας θα προκύψει μόνον από την
προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό και από
την υλοποίηση επενδύσεων από εγχώριους επενδυτές.
Άμεσες επιχορηγήσεις, Φορολογικά κίνητρα, Εγγυήσεις
δανείων και όποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, θα είναι ευπρόσδεκτο από όλους
εμάς που πιστεύουμε στο μέλλον της χώρας».
Στην ομιλία του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρας, ανέφερε ότι η διαδικασία της

δημοσιονομικής προσαρμογής έχει σε μεγάλο βαθμό
ολοκληρωθεί μετά από μακρόχρονη προσπάθεια (από το
2010), όπως αυτό αντανακλάται στα τελευταία διαθέσιμα
δημοσιονομικά μεγέθη.
«Στόχος μας», υποστήριξε ο κ. Στουρνάρας, «μετά την
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών της τρέχουσας αξιολόγησης, πρέπει να είναι η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, κυρίως μέσω ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου.
Η μεταποίηση, στη μεταβατική οικονομική περίοδο
που διανύουμε, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην
ελληνική οικονομία, διαθέτοντας όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της
χώρας, συνεισφέροντας στο νέο παραγωγικό πρότυπο.
Το πρότυπο αυτό στηρίζεται στη βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας, κυρίως μέσω της μεταστροφής από
κλάδους και επιχειρήσεις μη διεθνώς ανταγωνιστικούς
σε κλάδους και επιχειρήσεις παραγωγής διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων
του πρωτογενούς τομέα».
Αναφερόμενος στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Στουρνάρας,
επεσήμανε ότι αυτή μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή,
διάχυση και αξιοποίηση της καινοτομίας. «Διαθέτει
μία ισχυρή μεταποιητική βάση με μεγάλη παράδοση,
κλαδικές συγκεντρώσεις και αρκετά σημαντική τεχνογνωσία. Παρουσιάζει σημαντική παρουσία στους κλάδους τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης, καθώς και δομικών υλικών. Οι Περιφέρειές
της κατέχουν κομβική γεωγραφική θέση και μεταφορικά δίκτυα υπερεθνικής σημασίας, ενώ σύμφωνα με
τις πρόσφατες επιδόσεις τους στο εξαγωγικό εμπόριο,
τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά».

[ δραστηριότητα ]

3ωρο Σεμινάριο «Δαμάζοντας Τίγρεις – Taming Tigers»,
με τον Διεθνούς Φήμης Σύμβουλο Επιχειρήσεων
κ. Jim Lawless
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περισσοτέρων
των 300 ατόμων, ο ΣΒΒΕ, διοργάνωσε 3ωρο Σεμινάριο
με τίτλο: «Δαμάζοντας Τίγρεις – Taming Tigers», με τον
Διεθνούς Φήμης Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Jim Lawless,
τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, στο κινηματογράφο Ολύμπιον.
Ο κ. Jim Lawless είναι ένας από τους κορυφαίους ομιλητές και συμβούλους επιχειρήσεων παγκοσμίως, ο οποίος
έχει οδηγήσει ηγέτιδες επιχειρήσεις στη διαδικασία
αλλαγής και προσαρμογής, αλλά και έχει εμπνεύσει
ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να υπερβούν τις δυσκολίες, να αναλάβουν
«έξυπνα» ρίσκα, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις.
«Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μία από τις
ομιλίες του Jim Lawless, και ήταν πραγματικά εμπνευσμένη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας», τόνισε ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, παρουσιάζοντας των κ. Jim
Lawless στην έναρξη του σεμιναρίου.
Στους τρόπους με τους οποίους εξημερώνονται οι
«τίγρεις», οι φόβοι μας με άλλα λόγια, που μας χωρίζουν από την πραγματοποίηση των ονείρων και των
καινούργιων στόχων της ζωής μας, επικεντρώθηκε κ.
Jim Lawless, κατά τη διάρκεια του 3ωρου σεμιναρίου.
«Ήδη ξέρετε όσα θα σας πω, αλλά θέλω να σας τα υπενθυμίσω» τόνισε, απαριθμώντας τους δέκα κανόνες του
για την «εξημέρωση των τίγρεων», των φόβων που όλοι
βρίσκουμε μπροστά μας όταν κυνηγάμε το όνειρό μας:

• Τα εργαλεία για να δαμάσεις τις «τίγρεις» σου, θα τα
βρεις παντού γύρω σου.
• Δεν μπορείς να γράψεις την ιστορία της ζωής σου σε
ένα μπαρ μιλώντας για άλλους ανθρώπους ή από την
ασφάλεια του καναπέ σου.
• Κάνε κάτι που σε τρομάζει κάθε ημέρα, γιατί όταν
βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου, έρχεται και η αλλαγή.

• Δράσε με τόλμη σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος.

• Κατανόησε και έλεγξε τον χρόνο σου, προκειμένου να
δημιουργήσεις την αλλαγή.

• «Ξαναγράψε» από την αρχή το βιβλίο με τους κανόνες
σου και αμφισβήτησέ τους κάθε ώρα.

• Καλλιέργησε τεχνικές και κάνε τα βασικά με λαμπρό
τρόπο.

• Παρέμεινε με το βλέμμα στραμμένο εκεί που θέλεις
να πας κάθε μέρα της ζωής σου.

• Ποτέ μην το βάζεις κάτω.

• Όλα είναι στο μυαλό.

Κύριος χορηγός

Χορηγός

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία
των επιχειρήσεων:

Υποστηρικτές

Χορηγός επικοινωνίας
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[ δραστηριότητα ]

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με την TAITRA, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Αποστολής στην Ταιβάν
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το
Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών της Σικελίας.
Συνολικά στην αποστολή συμμετείχαν 38 επιχειρήσεις
από έξι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ελληνική Αποστολή
απαρτίζονταν από οκτώ επιχειρήσεις στο τομέα των
τροφίμων, ποτών και συσκευασιών.
Επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής ήταν ο κ. Γιάννης
Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ και οι Ελληνικές
επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν οι εξής: BIOIASIS
κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ΕΨΑ ΑΕ, κα Πέννυ Τσαούτου, EURIMAC AE, κ. Sven van Asperen, ΚΑΛΛΟΝΗ
ΑΕ, κ. Ιγνάτιος Πετρόπουλος, ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ, κ. Ιωάννης
Τσίτσης, MELINO, κ. Γεώργιος Λούλος, OECON Group,
κα Αποστολίνα Τσαλταμπάση και, P.N.G. ltd, κ. Παναγιώτης Κοντογεώργης.
Συγκεκριμένα, οι εταιρίες τροφίμων που συμμετέχουν
στην επιχειρηματική αποστολή έχουν την ευκαιρία να
επισκεφτούν τις ακόλουθες εκθέσεις:
Ο ΣΒΕΕ, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής
στην Ταιβάν, υπέγραψε με την TAITRA μνημόνιο συνεργασίας για την από κοινού προώθηση των εμπορικών και
επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδος και
της Ταιβάν. Εκ μέρους του ΣΒΒΕ το μνημόνιο υπέγραψε
ο κ. Γ. Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.
H TAITRA (Taiwan External Trade Development
Council) είναι ο τοπικός συνδιοργανωτής στην Ταϊπέι.
Είχε αναλάβει την οργάνωση των συναντήσεων Β2Β των
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην αποστολή, αλλά και
την πραγματοποίηση επισκέψεων σε πέντε εκθέσεις που
λάμβαναν χώρα το ίδιο χρονικό διάστημα στην Ταϊπέι.
Η TAITRA (http://www.taitra.org.tw) ιδρύθηκε το 1970
και είναι ο εθνικός φορέας προώθησης εμπορίου και
επιχειρηματικότητας, που αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών και άλλων
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη βιομηχανία και
τις επενδύσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ταϊπέι/
Ταϊβάν διοργανώθηκε από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου 2017
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 2 (European
Actions for GlobaL tradE 2), σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς από έξι χώρες και συγκεκριμένα
από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου,
το Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το Εμπο-

• FOOD TAIPEI, Taipei International Food Show, www.
foodtaipei.com.tw
• Foodtech & Pharmatech TAIPEI, Taipei International
Food Processing & Pharm, Machinery Show, www.
foodtech.com.tw
• TAIPEI PACK, Taipei International Packaging Industry
Show, www.taipeipack.com.tw
• Taiwan HORECA, Taiwan International Hotel,
Restaurant and Catering Show, www.taiwanhoreca.
com.tw
• HALAL TAIWAN, Taiwan International Halal Expo,
www.halalexpo.com.tw

[ δραστηριότητα ]

Εναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, από τον Πρόεδρο του
ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή τριών επιχειρήσεων μελών

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, με τη συμμετοχή τριών επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ την Τετάρτη
14 Ιουνίου 2017, χτύπησε το καμπανάκι στην τελετή
Έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τρόπο αυτό, θέλησε
να τιμήσει επιλεγμένες επιχειρήσεις της ακριτικής περιφέρειας, που βραβεύθηκαν κατά την Τελετή Απονομής
των «Βραβείων Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος», η
οποία διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από τον ΣΒΒΕ.
Πρόκειται για τις εταιρείες:
• ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ,
• ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ ΒΙΚΟΣ ΑΕ, και,
• SUNLIGHT RECYCLING ΑΕ
οι οποίες κατά την τελετή απονομής των Βραβείων, την
Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, τιμήθηκαν με το Βραβείο Αρι-

στείας Μεγάλης Επιχείρησης, Βραβείο Περιφερειακής
Αριστείας Ήπειρος και το Βραβείο Περιβαλλοντικής
Αριστείας, αντίστοιχα.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Σαββάκης ευχαρίστησε τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών κ. Σ. Λαζαρίδη για την πρόσκληση και τόνισε την
προσφορά των επιχειρήσεων - μελών του Συνδέσμου, οι
οποίες ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που
μας πέρασε και τιμήθηκαν με τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ».
Ειδικότερα, στην τελετή παρευρέθηκαν και παρουσίασαν
τις επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά τους σχέδια,
οι εκπρόσωποι των εταιρειών κ.κ. Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Διευθυντής Marketing της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ,
Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος της ΒΙΚΟΣ ΑΕ και
Σπύρος Κόπολας Διευθύνων Σύμβουλος της SUNLIGHT
RECYCLING AE.
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S&M - Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε

Η S&M - Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. γιορτάζει φέτος
τα «60 χρόνια» από την ίδρυση της από τους κ. Ευριπίδη
Σκαζίκη και Λάκη Μαραγκό.

καλύπτοντας τις ανάγκες της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανίων και οι εγκαταστάσεις στην Αθήνα καλύπτουν τη Νότιο
Ελλάδα και την Κύπρο.

Ξεκινώντας από ένα κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το 1957 που εμπορευόταν βιομηχανικά ρουλεμάν έχει
κατορθώσει σήμερα να επεκταθεί πανελλαδικά, διευρύνοντας
τις δραστηριότητες της και την γκάμα των προϊόντων της
κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο της.

Στην επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων της S&M παρά τις
αντίξοες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας την τελευταία
5ετία, συνέβαλε καθοριστικά η στρατηγική:

Κύριο αντικείμενο της S&M είναι η εισαγωγή και εμπορία
εξαρτημάτων μηχανικών εφαρμογών και ανταλλακτικών
αυτοκινήτων.
Το πρόγραμμα των προϊόντων και υπηρεσιών περιλαμβάνει:
Α. Βιομηχανικά είδη
Β. Ανταλλακτικά και Λιπαντικά Αυτοκινήτων και Φορτηγών
Γ. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

- Διεύρυνσης προγράμματος προϊόντων γνωστών για την
ασφάλεια και την ποιότητα που προσδίδουν
- Επενδύσεων στην οργάνωση και διεύρυνση δικτύου διανομής
Η S&M υιοθετεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση στο Total
Cost of Ownership (TCO) προσφέροντας μέσω των Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών εξειδικευμένες Τεχνικές
Υπηρεσίες που έχουν στόχο:
- Αύξηση παραγωγικότητας μέσω μείωσης του συνολικού
κόστους παραγωγής και λειτουργίας

Με το δικό της πανελλαδικό Δίκτυο Διανομής 11 σημείων
πώλησης και το Δίκτυο Μεταπωλητών Συνεργατών της, καλύπτει έγκαιρα και υπεύθυνα όλο το φάσμα των παραγωγικών
μονάδων της χώρας, Βιομηχανίες - Κατασκευαστές, όλες τις
μεγάλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, Συνεργεία
Αυτοκινήτων καθώς και έναν αριθμό πελατών εκτός Ελλάδος.

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Οι Κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη

- Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Επίτευξη ασφαλούς λειτουργίας
- Μείωση ατυχημάτων και νεκρών χρόνων λόγω βλάβης

