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Πρωτοβουλίες για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων
μελών του ΣΒΒΕ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος από την αρχή της
κρίσης υποστηρίζει ότι
η μοναδική διέξοδος
απ΄αυτή είναι η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων και διεθνώς
ανταγωνιστικών προϊόντων. Υποστηρίζουμε
μάλιστα ότι η παραγωγή νέων και η βελτίωση των υπαρχόντων
Αθανάσιος Σαββάκης
προϊόντων, πρέπει να
Πρόεδρος
γίνει με την υλοποίηση
δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας
από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο ΣΒΒΕ θεωρεί
ότι στην ατζέντα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο
της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων
πρέπει να ειδωθούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα
το θέμα της συσκευασίας και το ζήτημα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για το κάθε προϊόν.
Ειδικά το δυο τελευταία ζητήματα αποτελούν πολύ
σημαντικά κριτήρια για την ένταξη των ελληνικών
προϊόντων σε παγκόσμια δίκτυα διανομής και για
την είσοδο τους σε απαιτητικές αγορές, οι οποίες
όμως έχουν τη δυνατότητα αφενός να εκτιμήσουν
το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και αφετέρου
να πληρώσουν την αξία που αυτό φέρει.
Σ΄αυτό το πλαίσιο ο ΣΒΒΕ κατά το τελευταίο χρονικό
διάστημα, ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες, προς
όφελος των επιχειρήσεων μελών του. Συγκεκριμένα:
Α) Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του “International Congress of Industrialists and Entrepreneurs”, (www.ic-ie.com), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μίνσκ
της Λευκορωσίας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ήταν προσκεκλημένος
του σπουδαίου αυτού οργανισμού προώθησης της
Ευρασιατικής Οικονομικής και Επιχειρηματικής
συνεργασίας, για δεύτερη φορά σε λιγότερο από
4 μήνες.
Στο πλαίσιο της Εφετινής Γενικής Συνέλευσης
του ICIE, ο ΣΒΒΕ έγινε ομόφωνα αποδεκτός ως
μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού. Υπογραμμίζουμε ότι ήδη οι δυο οργανισμοί έχουν ξεκι-

νήσει το σχεδιασμό της διοργάνωσης ενός πολύ
σημαντικού πολυσυνεδρίου εντός του 2018, για
την προώθηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων - μελών του International Congress of
Industrialists and Entrepreneurs, στη Ελλάδα.
Β) Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ως
μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas
σε συνεργασία με τη GOOGLE πραγματοποίησε
την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο ΝΙΚΟΠΟΛIΣ, στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα με
θέμα: «Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εξάγει
και να μπει σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία του διαδικτύου».
Στο πλαίσιο της ημερίδας αναλύθηκαν τα εργαλεία
και οι εφαρμογές της GOOGLE που διευκολύνουν
τις επιχειρήσεις να επιλέξουν τις κατάλληλες αγορές
αλλά και τις κατάλληλες ευκαιρίες για εξαγωγές,
συμβάλλοντας αποτελεσματικά τόσο στην αύξηση
του μεγέθους των εξαγωγών τους όσο και την είσοδο
τους σε νέες αγορές.
Τέλος, στη 2η Ευρω-Αραβική Σύνοδο “EU Arab
World Summit”, η οποία πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017,
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο ΣΒΒΕ είχε προσκληθεί και συμμετείχε με ομιλία και παρέμβαση.
Στο πλαίσιο της Ευρω-Αραβικής συνόδου τονίσαμε ότι το ζητούμενο απ΄ εδώ και στο εξής είναι η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των ελληνικών
επιχειρήσεων για την προσφορά προϊόντων και
υπηρεσιών στις χώρες του Αραβικού κόσμου. Στο
πλαίσιο αυτό οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν
να αποτελέσουν τον στρατηγικό εταίρο για πλήθος
επιχειρήσεων με έδρα τις χώρες του Αραβικού
Κόσμου, ούτως ώστε από κοινού να αξιοποιηθούν
περαιτέρω αγορές – στόχοι για επιχειρήσεις από
τις συγκεκριμένες χώρες. Ας μην παραβλέπουμε
το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει ένας πολύ σημαντικός επενδυτής στις χώρες των Βαλκανίων,
ενώ το ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα
των χωρών του Αραβικού Κόσμου, πρόσβαση μέσω
Ελλάδος σε περίπου 500 εκ. καταναλωτές ή στο
7,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή πρόσβαση
σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες
παγκοσμίως.

Διοικητικό Συμβούλιο

Initiatives for the internationalisation
of FING’s member companies

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2 0 17- 2 0 1 9
Πρόεδρος

Αθανάσιος Σαββάκης

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Γιάννης Σταύρου

Β’ Αντιπρόεδροι
		

Βασίλειος Δαστερίδης
Ανδρέας Δημητρίου

The Federation of Industries of Northern Greece (FING) has, since the
start of the crisis, insisted that the only way forward is the production of
internationally merchantable and globally competitive goods. Indeed, we
argue that for the manufacture of new and the improvement of existing
products, companies need to perform innovative actions and transfer
knowhow. At the same time, FING believes companies should, as a part
of the production of internationally marketable merchandise, take the
matter of packaging and the issue of the environmental footprint for every
item much more seriously. In particular, the last two points constitute
vital criteria for the entry of Greek products into the global distribution
network and their penetration of demanding markets, which can, on the
one hand, recognise the product quality level, while, on the other hand,
afford to pay for what it is worth.
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Κωνσταντίνος Αποστόλου
Μάρκος Μπόλαρης
Στέλλιος Μπουτάρης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αθανάσιος Πατσατζής
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Ιάκωβος Φραντζής

Μέλη Δ.Ε.
		

Βασίλης Καφάτος
Νικόλας Μπακατσέλος

In this framework, FING has recently undertaken important initiatives,
for the benefit of its member companies. Concretely:
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Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Ορέστης Αράπογλου
Χρήστος Γιαννακάκης
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμιανίδης
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
Δημήτρης Δημητριάδης
Γιάννης Δούφος
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Άγις Ιωάννης Κοθάλης
Αθανάσιος Κουιμτζής
Αναστάσιος Κυριακίδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Κυριάκος Λουφάκης
Δημήτριος Μαμαδάς
Μαριλένα Μαραγκού
Μιχαήλ Μπαρμπούτης
Ιωάννης Μπέλλας
Νικόλαος Μπρουζιώτης
Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αναστάσιος Πιστιόλας
Κωνσταντίνος Σεπετάς
Αντώνιος Σιάρκος
Μαρία Σπανού
Νικόλαος Τακάς
Θάνος Τζιρίτης
Χρήστος Τσιόλιας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαΐτογλου
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου

Πρόεδροι επί Τιμή
		
		
		
		

Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Νικόλαος Πέντζος

Πρώην Πρόεδροι
		

Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης

Α) FING was among those organisations invited to the Annual General
Meeting of the prestigious organisation which promotes Euro-Asian
economic and business cooperation, namely the “International Congress of Industrialists and Entrepreneurs” (ICIE, www.ic-ie.com),
which took place in Minsk, Belarus, on 15 September 2017. This was
the second time in less than four months that FING has been invited
by this distinguished organisation.
In the framework of this year’s General Meeting of the ICIE, FING was
unanimously accepted as a member of this organisation. It should be
pointed out that the two organisations have already begun planning
for a large congress to take place in 2018 in order to promote the
investments of the member companies of the International Congress
of Industrialists and Entrepreneurs in Greece.
Β) As a member of the Enterprise Europe Network – Hellas, The Federation of Industries of Northern Greece, and in partnership with GOOGLE,
held a seminar at NIKOPOLIS hotel on Wednesday 27 September 2017
entitled: “Using internet tools in order to export to new markets.”
In this seminar, it was shown how GOOGLE tools and applications can
facilitate companies in selecting the suitable markets as well as exploiting
the appropriate opportunities when exporting, thus effectively contributing to both the increase in the volume of exports as well as their entering
into new markets.
Finally, FING was invited to and participated in the 2nd “EU Arab World
Summit”, held on Thursday 9 and Friday 10 November 2017 at Athens
Concert Hall.
At this summit, we stressed that the question from here onwards is the
development of synergies among Greek companies in the provision of
products and services to Arab countries. In this regard, Greek companies
can constitute the strategic partner for a myriad of enterprises registered
in the Arab world, and thereby jointly exploit other target markets for companies from these specific countries. We should not overlook the fact that
Greece remains a very significant investor in the Balkan countries, and the
fact that it is a member of the European Union means that companies and
products from countries of the Arab world have access through Greece to
around 500 million consumers or 7.4% of the global population, that is to
say access to one of the world’s largest economic entities.

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος

Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Αικατερίνη Νένδου
Κωνσταντίνος Κουκούντζος



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017

04.09.17
• Συνάντηση εργασίας των παραγωγικών φορέων
της Πόλης με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο LAZART. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
05.09.17
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παραγωγής
– Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
06.09.17
• Επισκέψεις σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ στη
ΒΙΠΕ Κιλκίς, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρου Χαρίτση. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Συνεδρίαση της ΔΕ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
07.09.17
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου στο Ρ.Σ.
REAL FM 97.8, στην εκπομπή «Η εκπομπή των Β.
Λυριτζή - Δ. Καμπουράκη» με θέμα: «Επίσκεψη του
Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα και οι προσδοκίες
από τις διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις».
• Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΑΠ/ΤΕΠ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ.
Χρ. Γεωργίου.
• Δείπνο που παρέθεσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε
ο κ. Πρόεδρος.
08.09.17
• Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας
της Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
• Δείπνο που παρέθεσε ο Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου με τη παρουσία
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτση και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, κ. Στ. Πιτσιόρλα σε παραγωγικούς
φορείς της Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

09-17.09.17
• Συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος με περίπτερο στην 82η ΔΕΘ.
09.09.17
• Ημερίδα «Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα: η νέα προσέγγιση και το ΕΣΠΑ 2014-202», που
διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και πραγματοποιήθηκε στον χώρο
των εκδηλώσεων του Περιπτέρου 15 στη ΔΕΘ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• Εκδήλωση «Η Έρευνα και η Καινοτομία για την Κοινωνία», που διοργάνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κ. Φωτάκης, στο πλαίσιο
της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την
παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Ι.
Δραγασάκη και πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό
χώρο των εκδηλώσεων του Περιπτέρου 14 στη ΔΕΘ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Γεύμα εργασίας με ομιλητή τον κ. Δ. Παπαδημητρίου, Υπουργό Οικονομίας, και Ανάπτυξης, στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων, που παρέθεσε το ΕΒΕΘ
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Α. Τσίπρα προς τους φορείς της πόλης, στο πλαίσιο της
τελετής εγκαινίων της 82ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
10.09.17
• Εγκαίνια του Περιπτέρου του Συνδέσμου στην 82η
ΔΕΘ, από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Στ. Πιτσιόρλα.
• Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση, που
παρέθεσε το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του
Συνδέσμου και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
11.09.17
• Οικονομικό και Επενδυτικό Φόρουμ «Ελλάδα-Ευρασία: Νέα Γέφυρα Συνεργασίας & Ανάπτυξης»,
που διοργάνωσε ο Οργανισμός Enterprise Greece,
στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ και πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από τον
Σύνδεσμο χαιρετισμό και συντονισμό της 1ης στρογγυλής τραπέζης πραγματοποίησε ο κ. Πρόεδρος

και συμμετείχε με παρέμβαση στην 3η στρογγυλή
τράπεζα ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τη νέα Υπουργό ξένων
επενδύσεων της FYROM κα Zorica Apostolska,
που πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο του ΣΒΒΕ
στην ΔΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
12.09.17
• Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Γενική Συνέλευση και συνάντηση με τους νέους
εταίρους της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εκδήλωση «Παρουσίαση της Κυπριακής οικονομίας
και των δυνατοτήτων της», που συνδιοργάνωσαν το
Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας, και
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
13.09.17
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου στο
Ρ.Σ.24/7, στην εκπομπή «Η φυλή των φίλων» και
στον δημοσιογράφο Κώστα Αρβανίτη, σε ζωντανή
μετάδοση από τη ΔΕΘ με θέμα: «Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη της περιφερειακής
βιομηχανίας».
• Εκδήλωση «Εuropean Cluster Policy Making
Event», που συνδιοργάνωσαν το European Cluster
Collaboration Platform με τον ΣΒΒΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη του Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
& Τεχνολογίας Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
14.09.17
• Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B)
«10th Cluster Matchmaking Mission - ECCP» που
διοργάνωσε στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, το European
Cluster Collaboration Platform σε συνεργασία με
τον ΣΒΒΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη του Δικτύου
Enterprise Europe Network – Hellas και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος
Γερμανός. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες
Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη.
15.09.17
• Ειδική εκδήλωση «China’s One Belt-One Road

initiative: China and the balance of European
interests», που διοργάνωσε το Balkans & Black
Sea Cooperation Forum (BSEC) σε συνεργασία
με τη ΔΕΘ-HELEXPO και πραγματοποιήθηκε στο
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση της ΑΑΔΕ με τους παραγωγικούς φορείς, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
• Γενική Συνέλευση του International Congress of
Industrialists and Entrepreneurs, που πραγματοποιήθηκε στο Minsk. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Μυλωνάς.
16.09.17
• Πρωινό εργασίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου, με την παρουσία του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.
• Ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Κ. Μητσοτάκη, με την ευκαιρία της 82ης ΔΕΘ, που
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.
Βελλίδης». Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
19.09.17
• Επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στην Κωνσταντινούπολη. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθησαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
20.09.17
• Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Ημερίδα «Interreg BMP: Info Day on Project
Implementation», που διοργάνωσε το Managing
Authority of European Territorial Cooperation
Programmes και το Joint Secretariat of
the BalkanMed Transnational Cooperation
Programme, και πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Μ. Νάζη.
21.09.17
• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας
«Sustainable Construction» του Enterprise
Europe Network (ΕΕΝ), που διοργάνωσε το EEN
Πράγας στην Τσεχία και πραγματοποιήθηκε στο
Technology Centre οf CAS, στην Τσεχία. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.

22.09.17
• Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B)
«FOR ARCH 2017» του Enterprise Europe Network
(EEN) στον κλάδο της δόμησης, που διοργάνωσε το
EEN Πράγας και πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό
κέντρο της έκθεσης της Πράγας στην Τσεχία. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
• Ημερίδα «Βιομηχανία Ι: Πλαστικά, Χημικά, Φαρμακοβιομηχανία και Βιομηχανία ΙΙ: Λοιποί βιομηχανικοί
κλάδοι», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• Διοικητική Επιτροπή.
26.09.2017
• Γεύμα με την ευκαιρία της επίσκεψης της ΑΘΠ
Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, που παρέθεσε το
Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και
πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο - ανταλλαγή προσωπικού
(Staff Exchange - Training) με τον κ. Hartmut
Welck, εκπρόσωπο του Enterprise Europe Network
Steinbeis 2i, στη Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν η κα. Μ. Νάζη και ο κ. Ι. Χάσκος.

Διακυβέρνηση και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Καρατζά της Εθνικής Τραπέζης, στην Αθήνα. Από
τον Σύνδεσμο απηύθυναν ομιλία οι κ.κ. Πρόεδρος
και Δρ. Χρ. Γεωργίου.
03.10.17
• Δεξίωση που παρέθεσε το Γενικό Προξενείο Γερμανίας, με την ευκαιρία της Ημέρας της Γερμανικής
Ενότητας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hyatt Regency Thessaloniki. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
04.10.17
• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης «Θεσμικές και εταιρικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της αγροτικής
και της τουριστικής επιχειρηματικότητας στη Β.Ε.»,
που διοργάνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ok!Thess. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε με παρέμβαση ο κ. Πρόεδρος
• Συνέντευξη Τύπου για το Thessaloniki Summit 2017,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
• Τηλεφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου στον
Ρ.Σ.Focus, και στη δημοσιογράφο Μ. Καραπαναγιωτίδου, με θέμα: Thessaloniki Summit.
05-06.10.17
• Διήμερο συνέδριο Thessaloniki Summit 2017, που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος με την υποστήριξη της
Symeon G. Tsomokos και πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

26-27.09.2017

05-06.10.2017

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας
«Agrofood» του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ),
που διοργάνωσε το EEN της Σεβίλλης και πραγματοποιήθηκε στο cicCartuja, στην Ισπανία. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.
Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες
Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη.

27.09.2017

09.10.17

• Ημερίδα «Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εξάγει και
να μπει σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
του διαδικτύου», που διοργάνωσε το Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, και πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Νικόπολις. Από τον
Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και
συμμετείχαν οι κες Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη.

• EU-Eurasia-China Business Summit «Building
Bridges from East to West», που διοργάνωσε το
The Economist σε συνεργασία με το Greek Eurasian
Business Council και τον Οργανισμό Enterprise
Greece, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Divani Apollon Palace, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

29.09.2017

10.10.17

• Ημερίδα «Επενδυτική Επανεκκίνηση: Τι, Πως και
από Ποιους», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών
και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη

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

12.10.17
• Συνάντηση με φορείς της Θεσσαλονίκης, με σκοπό
την ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της περαιτέρω
ανάπτυξης των Ελληνο-Τουρκικών οικονομικών,
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• 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.
13.10.17
• Συνάντηση για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων των Οινοφύτων Βοιωτίας
και του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
16.10.2017
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ συγκρότηση σε σώμα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και
Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση με τη συμμετοχή αρμόδιων κοινωνικών
φορέων της χώρας μας επί των εθνικών θέσεων και
προβολή αυτών στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, που οργάνωσε
το Υπουργείο Εξωτερικών και πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο
Δρ. Χρ Γεωργίου.
17.10.17
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παραγωγής
– Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
18.10.17
• Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
19.10.17
• Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
27, του Ν.4399/2016, που πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο της Υπουργού, στο Υπουργείο Μακεδονίας –
Θράκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση «Southeast Europe Options in Midcap
Investments», που διοργάνωσε το IFM Institute
for Medium-Sized Enterprises and Regional
Development και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• 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.
20.10.17
• Bulgarian – Greek Business Forum, που διοργάνωσε
το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία,
και πραγματοποιήθηκε στο Σαντάνσκι, στη Βουλγαρία.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
23.10.2017
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
Αθήνα 9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και
στους δημοσιογράφους Ν. Νώτη και Σ. Ζαχαρό με
θέμα: «Φυγή των επιχειρήσεων στο εξωτερικό και
η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για θεσμική αναβάθμιση του ΣΒΒΕ σε κοινωνικό εταίρο».
• Εκδήλωση «Το μέλλον της εργασίας μετά το μνημόνιο», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε
στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
26.10.17
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
30.10.17
• Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της
Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
31.10.17
• Project Management Congress 2017, με τίτλο «Ανάπτυξη Επιχειρήσεων κατά τα διεθνή πρότυπα και
Διαχείριση Εργου, στους καίριους τομείς ανάπτυξης
της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε το
Project Management Institute - Ελληνικό Παράρτημα και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King
George, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο, χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, κ. Μ. Καλογήρου, που πραγματοποιήθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
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Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, και με βασικότερες ομιλίες αυτές του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
σε συνεργασία με την Συμεών Τσομώκος ΑΕ – Delphi
Economic Forum, διοργάνωσαν στο Συνεδριακό Κέντρο
Ιωάννης Βελλίδης, στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 5
και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, το 2ο Thessaloniki
Summit 2017.
Θέμα του 2ου Summit ήταν: «Ισχυρή και Ανταγωνιστική
βιομηχανία ως προϋπόθεση για ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο».
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και οι γενικότερες κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, οι επενδυτικές ευκαιρίες στη
χώρα μας και η επιχειρηματική καινοτομία ως βασική
προϋπόθεση παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στόχος του Thessaloniki Summit 2017, αποτέλεσε η επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, μέσω πο-

λιτικών για την έμπρακτη υποστήριξη της μεταποιητικής
δραστηριότητας, για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας
καθώς και η δημιουργία συνεργιών με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, με Κυβερνήσεις, με Κεντρικές Τράπεζες και με
Επιχειρηματικούς Φορείς, προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότατά και ο τομέας των επενδύσεων και να
τεθούν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη
οικονομική και βιομηχανική πολιτική.
Οι θεματικές ενότητες του Thessaloniki Summit 2017,
που αναπτύχθηκαν ήταν:
− Οι νέες στρατηγικές προκλήσεις στην Ευρώπη και στην
Ανατολική Μεσόγειο: πως επηρεάζουν την Περιφέρεια
− Προς ένα εθνικό οικονομικό σχέδιο και στρατηγική
για την ανάπτυξη
− Θεσμοί, δημόσιο χρέος και ανάπτυξη
− Οδηγοί της ανάπτυξης για την οικονομία της Βορείου
Ελλάδος
− Χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη
− Ο νέος ενεργειακός χάρτης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

[ Thessaloniki Summit 2017 ]
− Υποδομές και διασυνδεσιμότητα στην Ελλάδα και την
Νοτιοανατολική Ευρώπη
− Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
− Υποβοηθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας
Συμμετείχαν περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα
40 ομιλητές από την Ελλάδα και 20 από το εξωτερικό.
Η καινοτομία της εφετινής διοργάνωσης ήταν η υλοποίηση σειράς επτά παράλληλων ταυτόχρονων συνεδριακών
εκδηλώσεων από τους ακόλουθους φορείς στις οποίες
αναλυθήκαν αντίστοιχα τα παρακάτω θέματα:
1. το Δήμο Θεσσαλονίκης
- Ανάπτυξη του τουρισμού: εποικοδομητικές ή «καταστροφικές» δυνάμεις:
- Δημόσια - Ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Είναι εφικτό;
- Δημοτική χρηματοδότηση: Δημόσια ή / και Ιδιωτική;
2. τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

- Πιο κοντά στην ανάπτυξη δεσμών Κεφαλαιαγοράς
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
3. την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
- Χρηματοδότηση της καινοτομίας
4. την Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών
για την Ανάπτυξη
- Ισχυρή βιομηχανία για ανάπτυξη και οριστική έξοδο
από την κρίση
5. το διαΝΕΟσις
- Η ελληνική νεολαία: Ένα υπαρξιακό πρόβλημα;
6. την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
- Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ε.Ε. για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
7. το Enterprise Europe Network Hellas.
- Το Enterprise Europe Network Hellas και η παροχή
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

Το Thessaloniki Summit 2017, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την υποστήριξη
της ΔΕΘ-HELEXPO και του Εnterprise Europe Network Hellas.
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[ Thessaloniki Summit 2017 ]
Eναρξη των εργασιών της Συνόδου

Ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Summit, ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, παρουσίασε τα προσωρινά
στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιεί ο ΣΒΒΕ σε
συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αφορά στην καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης των μεταποιητικών ΑΕ και
ΕΠΕ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης, από το βήμα του Thessaloniki
Summit 2017, υπογράμμισε: «Ελπίζω και εύχομαι να
ξεκινήσει η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων για
την ανάπτυξη της χώρας. Σε μας τους επιχειρηματίες δεν είναι κατανοητή η δήθεν διαφορά στην οπτική
της ανάπτυξης, ειδικά από τα δύο μεγάλα κόμματα της
χώρας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τόσο ο Πρωθυπουργός,
όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
έχουν κατανοήσει ότι μόνον με αλλαγή του παραγωγικού
μοντέλου η χώρα μπορεί να μπει ξανά σε τροχιά ανάπτυξης. Μόνον με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι
δυνατόν να μεταρρυθμίσουμε με επιτυχία το περιβάλλον
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και
να αναζητήσουμε έτσι το πλήθος των επενδύσεων που
θα πρέπει να υλοποιήσουμε για να μειωθεί πραγματικά

η ανεργία και να ξαναβρεθεί η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι αναγκαία και πρέπει
να υλοποιηθεί άμεσα. Την έχει ανάγκη η χώρα. Την έχει
ανάγκη η Ελληνική περιφέρεια. Η πρότασή μας είναι να
ομονοήσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας να βρει
τον κοινό τόπο για την ανάπτυξης της πατρίδας μας και
με κοινό όραμα όλοι μαζί να χαράξουμε στρατηγική και
στόχους για τη βιομηχανία τα επόμενα χρόνια. Στον
ΣΒΒΕ πιστεύουμε ότι μπορεί μέσα από στοχευμένα
μέτρα βιομηχανικής πολιτικής πράγματι η μεταποίηση
να μπορέσει να εισφέρει περίπου 12% στο ΑΕΠ της
χώρας μέχρι το 2020».
Τις εργασίες της συνόδου χαιρέτισαν, η Υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά,, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ.
Α. Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ.
Μπουτάρης, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη μιας διακυβέρνησης, που θα δώσει αποφασιστικές αρμοδιότητες
στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, προς όφελος των πολιτών
και της τοπικής ανάπτυξης.

[ Thessaloniki Summit 2017 ]
Πεπραγμένα της 1ης ημέρας

Στο πρώτο πάνελ του Summit, οι ομιλητές κ.κ. Γ. Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Γ.
Κουμουτσάκος, Τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Γ.
Πρεβελάκης, Καθηγητής Γεωπολιτικής στο PanthéonSorbonne University, Π. Γαβράς, Επικεφαλής Πολιτικής
και Στρατηγικής της Black Sea and Trade Development
Bank και ο Z. Ilievski, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και
Μεθοδίου στα Σκόπια, ανέπτυξαν στις εισηγήσεις τους
τις νέες στρατηγικές προκλήσεις που διαμορφώνονται
στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και
το πως αυτές επηρεάζουν την χώρα μας και ειδικότερα
την Βόρεια Ελλάδα.
«Είναι εθνική ανάγκη οι επενδύσεις στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρώην Υπουργός Οικονομικών
και Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Ν. Χριστοδουλάκης, κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στο δεύτερο πάνελ με θέμα:
Προς ένα εθνικό οικονομικό σχέδιο και στρατηγική για
την ανάπτυξη.
Στην ίδια ενότητα, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της EBRD,
Δρ. Α. Μπαρτζόκας και ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (2008-2014) και νυν Επικεφαλής στην
PostBnak Βουλγαρίας, κ. Γ. Προβόπουλος, αναφέρθηκαν στο τραπεζικό σύστημα, ενώ ο Prof. Financial
Economics & Fellow in Management στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, Δρ. Δ. Τσομώκος, ο Εκπρόσωπος της DG
ECFIN της Ε.Ε. στην Αθήνα, κ. Ch. Allen και ο Διευθύνων

Σύμβουλος της Sani, Δρ. Α. Ανδρεάδης κατέθεσαν τις
θέσεις και απόψεις τους για την έξοδο της Ελλάδας
από την κρίση και την είσοδό της σε τροχιά ανάπτυξης.
«Η χώρα χρειάζεται βιομηχανία, η χώρα χρειάζεται
βιομηχανική πολιτική» τόνισε o Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ και πρώην Υπουργός, κ. Ν. Δένδιας,
μιλώντας το μεσημέρι, ενώ ο Τομεάρχης Οικονομικών
της ΝΔ, κ. Χρ. Σταϊκούρας, και η Επικεφαλής Σύμβουλος του Πανεπιστημίου του Cambridge και Σύμβουλος
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[ Thessaloniki Summit 2017 ]
Μεταρρυθμίσεων του Προέδρου της Ν.Δ., Δρ. Δ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκαν στο πρόβλημα βιωσιμότητας
του ελληνικού δημόσιου χρέους και άσκησαν κριτική
στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται από την
Κυβέρνηση τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Στις Χρηματιστηριακές Αγορές ως Πυλώνας Ανάπτυξης
της οικονομίας, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σ. Λαζαρίδης ενώ ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Π.
Τσακλόγλου, υποστήριξε πως δεν τυγχάνουν διεθνούς
αποδοχής τα δύο βασικά επιχειρήματα της ελληνικής
κυβέρνησης για τα πλεονάσματα.
Ο Δρ. B. Kaleagasi, Διευθύνων Σύμβουλος της Turkish
Industry & Business Association και Πρόεδρος του
Bosphorus Institute αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των
διμερών σχέσεων των δύο χωρών δίνοντας έμφαση στη
Βόρεια Ελλάδα.
Η Πρόεδρος του «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα και την Ευρώπη», κα Α. Διαμαντοπούλου, ο
Βουλευτής κ. Στ. Καλαφάτης, ο Καθηγητής Ευρωπαϊκής
Πολιτικής και Οικονομίας στο AUEB, κ. Γ. Παγουλάτος,
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
HERACLES, LafargeHolcim Greece, κ. Τ. Αθανασόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός
ΑΕ., κ. Δ. Δημητριάδης και ο Εκτελεστικός Εταίρος της
ΕΥ, κ. Π. Παπάζογλου, αναφέρθηκαν στις προοπτικές
του Εκπαιδευτικού Τομέα στην προσπάθεια ενίσχυσης
του εθνικού ΑΕΠ, και υπογράμμισαν ότι η προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα συνεπάγεται βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Την αισιοδοξία του, ότι «του χρόνου τέτοια εποχή» το
Δημόσιο θα επιστρέφει φόρους σε 90 ημέρες, εξέφρασε
ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), κ. Γ. Πιτσιλής, υπογραμμίζοντας ότι ετοιμάζεται
και προβλέπεται να είναι έτοιμο σε τρία έως τέσσερα
χρόνια από τώρα, το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο της
ΑΑΔΕ.
Στο επόμενο πάνελ ο Ευρωβουλευτής κ. Γ. Κύρτσος, ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Α.
Βλαχόπουλος, ο Επικεφαλής του European Investment
Fund (EIF), Δρ. Λ. Πανουργιάς και η Principal Country
Officer, International Finance Corporation (IFC), κα Α.
Engel διερεύνησαν τους τρόπους χρηματοδότησης της
πραγματικής οικονομίας για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.
Από την πλευρά του ο Πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ευαγ. Βενιζέλος
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Tο πρόβλημα της χώρας
μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης της κοινωνίας, με συσπείρωση και
συμμετοχή όλων των πολιτών στην προσπάθεια εξόδου
από την κρίση».

[ Thessaloniki Summit 2017 ]
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Summit, ολοκληρώθηκαν με παρέμβαση του Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος απάντησε σε
ερωτήσεις εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου
της Βόρειας Ελλάδας.

Σημείωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει καθαρή έξοδος
από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, όπως τονίζει η
κυβέρνηση, επισημαίνοντας «Στα λόγια θα είναι καθαρή
έξοδος από τα μνημόνια, στην πράξη η χώρα θα συνεχίσει
να βρίσκεται σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο».

Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια του δείπνου της Πέμπτης
5 Οκτωβρίου τόνισε ότι «η πολιτική αλλαγή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για μια γενναία φυγή της χώρας
προς τα εμπρός. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ξεκάθαρο
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα».

Δεσμεύτηκε, επίσης, για μείωση της φορολογίας στις
επιχειρήσεις και του ΕΝΦΙΑ και δήλωσε πως δεν έχει
καμιά πρόθεση το όποιο πλεόνασμα να το κατευθύνει
στην αύξηση των κρατικών δαπανών, αλλά κατ’ εξοχήν
στη μείωση της φορολογίας.
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[ Thessaloniki Summit 2017 ]

[ Thessaloniki Summit 2017 ]
Πεπραγμένα της 2ης ημέρας

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Βόρεια Ελλάδα στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται
για την Ελλάδα, αποτέλεσε το αντικείμενο της συζήτησης της πρώτης ενότητας, της δεύτερης ημέρας του
Thessaloniki Summit, με εισηγητές τον Αναπληρωτή
Γενικού Διευθυντή της DG Energy της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Γ. Θωμά, την Ευρωβουλετή, κα Μ. Σπυράκη,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΔΕΠΑ», κ. Θ. Κιτσάκου,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του
Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» και την Country
Manager για την Ελλάδα του Trans Adriatic Pipeline
AG, κα Κ. Παπαλεξανδρή.

της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., κ. Γ. Μυλωνάς αναφέρθηκαν στην
ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών στην Βόρεια Ελλάδα
ως προϋπόθεση για την διασύνδεση της με τις αγορές
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στο επόμενο πάνελ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Σ. Φάμελλος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις
Επενδύσεις, κ. Στ. Πιτσιόρλας, ο Βουλευτής Σερρών και
Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών της Ν.Δ., κ. Κ.
Καραμανλής, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Το παράδειγμα του Ισραήλ ανέπτυξε στο Thessaloniki
Summit, ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου YOZMA, κ. E. Yigal, ο οποίος παρουσίασε
στοιχεία που στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα χρηματοδοτικής στήριξης όσων επιχειρήσεων καινοτομούν.

Η στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας,
αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση, υποστήριξε ο Πρέσβης των ΗΠΑ, κ. G.
R. Pyatt, Μάλιστα, με την ευκαιρία του Thessaloniki
Summit, ο κ. Pyatt, παρουσίασε για πρώτη φορά τον
λογότυπο της συμμετοχής των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας
στην 83η ΔΕΘ.

15

16

[ έρευνα
Thessaloniki
] Summit 2017 ]
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, ήταν το θέμα το
οποίο ανέπτυξαν στο επόμενο πάνελ, ο Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Στ.
Μυτιληναίος, ο Καθηγητής Διοίκησης, Επιστήμης και
Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Γ.
Δουκίδης, ο Πρόεδρος της Specialty Food Association,
κ. Φ. Καφαράκης, ο Πρόεδρος της APIVITA AE, κ. Ν.
Κουτσιανάς, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 24MEDIA
Group, κ. Στ. Δρακουλαράκος. Οι εισηγήσεις των ομιλητών επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση των δράσεων
καινοτομίας που εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις τους,
υπογραμμίζοντας ότι σκοπός της Ελλάδας πρέπει να
είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών επενδύσεων
στην καινοτομία καθώς στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι ο πλέον σημαντικός συντελεστής ανάπτυξης.
«Η Ελλάδα πρέπει να μπει στη σφαίρα της δίκαιης
ψηφιακής ανάπτυξης» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων
ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, κ. Ν. Παππάς, στην ομιλία του στο
τελευταίο πάνελ του Summil.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, κ. Α. Τζίκας,
αναφέρθηκε στο πολύτιμο έδαφος που χάθηκε για τις
εταιρίες παροχής λογισμικού, τα τελευταία δεκαεπτά
χρόνια της κρίσης, αλλά σημείωσε και τις μελλοντικές
προοπτικές που διανοίγονται για τον κλάδο των νέων
τεχνολογιών. Στη συνέχεια κατέθεσαν τις δικές τους
εμπειρίες, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου CIO &
Services Interamerican και Πρόεδρος του Hellenic CIO
Forum, κ. Ξ. Λιαπάκης, από τον κλάδο των ασφαλίσεων
και ο Πρόεδρος της INTRASOFT International, κ. Α.
Κωτσής, από τον κλάδο της πληροφορικής.
Τον συντονισμό των πάνελ του Thessaloniki Summit
πραγματοποίησαν οι δημοσιογράφοι: Δ. Διαμαντίδης,
Radio Thessaloniki, Α. Ελις, Senior International
Correspondent για την Καθημερινή, Στ. Ζαχαρός, Σύμβουλος Εκδόσεων στο 24Μedia Group και δημοσιογράφος στον Ρ.Σ. Αθήνα 9.84, Ν. Νώτης, Οικονομικός
Σχολιαστής στον Ρ.Σ. Αθήνα 9,84 FM και Διευθύνων
Σύμβουλος της FnB Daily, Α. Παπαγιαννίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος στην Οικονομική Επιθώρηση, Γ. Παπαδογιάννης, Καθημερινή, Γ. Σκαμπαρδόνης, Συγραφέας –
Δημοσιογράφος, Α. Τασούλη, Πολιτικός Ανταποκριτής
στο 24 MEDIA και στο MEGA CHANNEL και Τρ. Χατζηδημητρίου, Γενικός Διευθυντής του Έθνος.

[ Thessaloniki Summit
[ έρευνα
2017 ]
Σημεία ομιλίας του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα,
στο 2ο Thessaloniki Summit

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στο δεύτερο Συνέδριό σας, με θέμα τη βιομηχανική πολιτική, καθώς
και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις
σκέψεις, τις θέσεις και τις δράσεις της κυβέρνησης
στο κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα, στο ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής.
Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον Πρόεδρό σας και θέλω
να τονίσω, ότι πράγματι, ο ΣΒΒΕ με τις παρεμβάσεις του
στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο, εξελίσσεται
de facto, εγώ θα έλεγα, σε θεσμικό συνομιλητή και σε
εταίρο της κυβέρνησης στη δύσκολη προσπάθεια, στην
κοινή όμως προσπάθεια, για την έξοδο της οικονομίας
από την κρίση, την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και
θα έλεγα ότι, αποτελεί ευχή, ελπίδα, οποιαδήποτε προσπάθειά σας να στηριχθεί. Και θα στηριχθεί οποιαδήποτε
προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου σας.
Η δε πρότασή σας για τη σύσταση «Εθνικού Συμβουλίου
Βιομηχανίας» όχι μόνον εκλαμβάνεται θετικά, αλλά σε
ένα βαθμό υλοποιείται, ήδη, μέσω των διαύλων επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει εγώ, οι συνεργάτες μου και
οι συναρμόδιοι Υπουργοί με όλους τους παραγωγικούς
φορείς και της Βορείου Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης
της χώρας, θα έλεγα. Αλλά για να το πω πιο σχηματικά,
ό,τι είναι η Αθήνα για τον τριτογενή τομέα, είναι και η
Βόρειος Ελλάδα για τη Βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Η Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι δικαιωματικά είναι η Βιομηχανική πρωτεύουσα της χώρας. Η παράλληλη, μάλιστα,
αναβάθμιση του ρόλου της στην προσέλκυση επενδύσεων
στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών – και εν
γένει βεβαίως των υποδομών – καταδεικνύει τοπικά αυτό
που αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά θετικό μομέντουμ για
την ελληνική οικονομία.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ανανεωμένο και πιο
έντονο από ποτέ άλλοτε στα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο
για μας, το πιο σημαντικό είναι ότι, αυτή η χρονιά που
διανύουμε, είναι η τελευταία χρονιά για τη χώρα μας σε
καθεστώς μνημονίου, αλλά ταυτόχρονα είναι, θα έλεγα,
και η πιο κρίσιμη χρονιά.
Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι περνάμε σε μια νέα
εποχή στη βάση μιας εντελώς διαφορετικής αντίληψης.
Οργανώνουμε το μέλλον της χώρας με το πέρασμα στη
μεταμνημονιακή εποχή ευνοώντας την ανάπτυξη και τη
δίκαιη κατανομή της στο σύνολο του ελληνικού λαού.
Και σήμερα, δυόμιση χρόνια από τότε που αναλάβαμε τη
διακυβέρνηση, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των αλλαγών
που συντελούνται προς θετική κατεύθυνση, αλλά και
ενός καινούργιου αέρα που πνέει- άνεμο ανανέωσης
θα έλεγα- που εμπνέει εμπιστοσύνη στο εξωτερικό και
ταυτόχρονα μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την οριστική έξοδο από την πολυετή κρίση και την επιτροπεία.
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[ εκείνοι που έφυγαν ]

Ευθύμιος Πιστιόλας

Απεβίωσε, πλήρης ημερών, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου ο Ευθύμιος Πιστιόλας, εκ των ιδρυτών της Agrinο - EΥ.ΓΕ
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε.
Γεννιέται στο Αγρίνιο, το 1922. Μαζί με τα αδέρφια του, Ευστράτιο και Γεώργιο, ιδρύει το 1955 την εταιρία Αφοί
Πιστιόλα – Ελληνικοί Ορυζόμυλοι, εγκαθιστώντας στο Αγρίνιο εργοστάσιο με αντικείμενο την επεξεργασία ρυζιών.
Μετακομίζει στην Αθήνα, και το 1969 λανσάρει στην Ελληνική αγορά το ρύζι «Agrino», στην πρωτοποριακή για
την εποχή χάρτινη συσκευασία, κυρίαρχη ως τις μέρες μας.
Συστήνει δίκτυο διανομών, με έδρα την Κυψέλη, και διευρύνει την παρουσία των προϊόντων Agrino στην Ελληνική αγορά. Τη δεκαετία του ‘70 με πρωτοποριακές διαφημιστικές δράσεις και έμφαση στην κορυφαία ποιότητα,
κατακτά τη πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.
Στα τέλη του ’90 πρωτοστατεί στην παραγωγική επέκταση της Agrino ολοκληρώνοντας το 2ο εργοστάσιο στην
Θεσσαλονίκη και ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως, μέσα στην καρδιά της καλλιέργειας των Ελληνικών
ρυζιών και οσπρίων.
Μαζί με την σύζυγο του, Καίτη Πιστιόλα, απέκτησε 3 γιούς και 6 εγγόνια, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο του.

[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με την Α.Θ.Π.
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο
Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου και
του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, κ. Αθανάσιου Σαββάκη, ο οποίος συνοδευόταν
από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, κ. Γιάννη Σταύρου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε
εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
στην επιχειρηματική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα και
για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και τη μείωση του υψηλού ποσοστού
ανεργίας στην περιοχή.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενημέρωσε τον Πρόεδρο του
ΣΒΒΕ για τις ενέργειες που έχει αναλάβει το Οικουμενικό
Πατριαρχείο για την προστασία του περιβάλλοντος και της
εμπέδωσης οικολογικής συνείδησης στους πολίτες ανά τον
κόσμο. Επιπλέον, συζητήθηκε ο ρόλος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου στον σύγχρονο κόσμο και οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Αθ. Σαββάκης εξερχόμενος
από το γραφείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου προέβη
στην ακόλουθη δήλωση:
«…Η σημερινή συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο αποτελεί ελάχιστη ανταπόδωση

της εξαιρετικής τιμής που ο ίδιος μας έκανε 2 χρόνια
πριν, ευλογώντας τις εκδηλώσεις του ΣΒΒΕ με αφορμή
τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, και
συμμετέχοντας και ο ίδιος σε μία από αυτές.
Για τον κόσμο της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας,
θεωρείται αυτονόητη η με κάθε τρόπο υποστήριξη των
πρωτοβουλιών του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και
η παροχή υλικής και ηθικής αρωγής σε ό,τι μας ζητηθεί
για την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη συνέχιση της
πνευματικής του προσφοράς στον σύγχρονο κόσμο…».

Ο ΣΒΒΕ μέλος του σημαντικότερου οργανισμού
Ευρασιατικής συνεργασίας-ICIE
Στο πλαίσιο της Εφετινής Γενικής Συνέλευσης του “International Congress of Industrialists and Entrepreneurs”, ο ΣΒΒΕ έγινε ομόφωνα αποδεκτός ως μέλος
του συγκεκριμένου οργανισμού. Το ICIE είναι ο σημαντικότερος επιχειρηματικός οργανισμός που προωθεί
διεθνείς συνεργασίες και υλοποιεί ξένες επενδύσεις,
με έδρα τη Μόσχα και έχει επιχειρήσεις μέλη απ΄ όλες
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Το ICIE:
• Έχει παρουσία και στις 5 χώρες της Ευρασίας, στις
11 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
11 χώρες της Μαύρης Θάλασσας
• Έχει παρουσία σε 28 χώρες, εκπροσωπώντας εκεί
συνδέσμους βιομηχανιών και επιχειρηματιών.
• Στην οργάνωσή του λειτουργούν 14 επιτροπές και 7

γραφεία αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό, ενώ λειτουργεί ήδη 25 χρόνια.
Μετά την εισδοχή του ΣΒΒΕ ως μέλους αυτού του σημαντικού διεθνούς οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε:
«…Πρόκειται για μια ακόμη – και μάλιστα εκτός συνόρων- σημαντική αναγνώριση του ΣΒΒΕ, για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών και Ευρασιατικών Επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι η
διοργάνωση το 2018 του μεγάλου πολυσυνεδρίου που
ετοιμάζουμε από κοινού με το ICIE, αποτελεί μια από
τις πλέον σημαντικές ευκαιρίες για τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις της Ελλάδας, να γίνουν «ορατές» στη
διεθνή αγορά επενδύσεων και να εντάξουν τα προϊόντα
τους σε διεθνή δίκτυα διανομής…»
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[ δραστηριότητα ]

Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εξάγει και να μπει σε νέες
αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου
Ο ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas
σε συνεργασία με τη GOOGLE πραγματοποίησε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο ΝΙΚΟΠΟΛIΣ,
ημερίδα με θέμα: Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εξάγει
και να μπει σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
του διαδικτύου».
Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α.
Σαββάκης καθώς και ο κ. Σπ. Πλέσσας, SMB Marketing
coordinator της GOOGLE για την Ελλάδα, τη Μάλτα και
την Κύπρο. Στη συνέχεια παρέμβαση πραγματοποίησε ο
κ. Θ. Καρακώστας, Agency Development Manager της
GOOGLE για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, και
παρουσιάσθηκαν τα πρακτικά βήματα που μπορούν να
ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους αλλά και το χρόνο πρόσβασης σε
νέες αγορές στόχους χρησιμοποιώντας τεχνικές Search
Engine Optimization και Search Engine Marketing
Τέλος, με την εισήγηση του ο κ. A. Ζαχαριάδης, ιδιοκτήτης της εταιρίας Energy Economy Ltd, παρουσίασε την
επιτυχημένη περίπτωση διεθνοποίησης των εξαγωγών
της επιχείρησης του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και
εφαρμογές της GOOGLE.

Δωρεά του ΣΒΒΕ σε σχολεία των Σερρών
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
προέβη στη δωρεά 15 μικροσκοπίων σε αντίστοιχο
αριθμό σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού Σερρών. Τα συγκεκριμένα σχολεία συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό «Μαθητών
Επιχειρείν», την υλοποίηση του οποίου υποστηρίζει η
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από το 2014.
Με δεδομένο ότι ο ΣΒΒΕ στηρίζει την επιχειρηματική
εκπαίδευση και την ευγενή άμιλλα των μαθητών, ούτως
ώστε να μετασχηματίζεται η ιδέα τους σε πράξη, αποφάσισε να επιβραβεύσει τη συμμετοχή των συγκεκριμένων
σχολείων στην ανωτέρω πρωτοβουλία, αφού πιστεύει
ότι μέσω αυτής, οι μαθητές:
• καλλιεργούν τη δημιουργική τους σκέψη,
• αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα,
• εξοικειώνονται με έννοιες όπως η καινοτομία και η
καλώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητα,
• αναπτύσσουν σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες όπως
η ομαδική εργασία και η επίλυση προβλημάτων.

Ο ΣΒΒΕ συγχαίρει τους 300 μαθητές από τα 15 σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και
εύχεται οι 22 επιχειρηματικές προτάσεις του 2017 να
διπλασιασθούν το 2018,(ακολουθεί ο κατάλογος με τα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Μαθητών Επιχειρείν».
1. Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ - 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ
2. 1ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3. 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
4. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
6. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
7. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ
8. ΕΠΑ.Λ . ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
9. ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
10. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
11. 3ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
12. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
13. 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ
15. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ

