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2018: ας είναι θετικό ορόσημο για την οικονομία

Το 2018 έχει ήδη ονομασθεί ως «έτος κλειδί
για την οικονομία και
τη χώρα», «έτος – ορόσημο για την επαναφορά στην ομαλότητα»
και άλλα παρόμοια.
Για άλλη μια φορά
«κάτι» περιμένουμε
από τη νέα χρονιά. Τι
μπορεί να είναι αυτό;
Για μένα δεν μπορεί να
είναι το θαύμα. ΘαύμαΑθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος
τα στην οικονομία δεν
γίνονται, ειδικά όταν το
2018 είναι πραγματικά δύσκολο έτος, με κρίσιμα
ορόσημα, που θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε με
επιτυχία αν θέλουμε να επανέλθει η κανονικότητα
στην οικονομία.
Όλοι μας αναμένουμε την τυπική ολοκλήρωση της
μακράς και επώδυνης δημοσιονομικής προσαρμογής. Όμως η ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος θα πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους να
ακολουθήσουμε ένα δικό μας σχέδιο ανάταξης της
οικονομίας και επανόδου σε πραγματικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο; Μέχρι σήμερα
δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία, ούτως ώστε
να δομηθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη
της χώρας, στο οποίο θα συμφωνήσουν πολιτικά
κόμματα, φορείς υποστήριξης των επιχειρήσεων
και κοινωνικοί εταίροι.
Η Ελλάδα θα πρέπει πλέον να πάψει να διαιωνίζει
το γνωστό «…βλέποντας και κάνοντας…» και, επιτέλους, να αποκτήσει σαφή αναπτυξιακό σχεδιασμό,
με ρεαλιστική στόχευση, με έμφαση στην ενίσχυση
κλάδων και τομέων που έχουν ή μπορούν εύκολα
να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με
μετρημένες εκ των προτέρων τις επιπτώσεις στην
ανάπτυξη, με πραγματικά χρονοδιαγράμματα και
εξασφαλισμένους πόρους για την υλοποίηση ενός
τέτοιου σχεδίου.
Στο σχέδιο αυτό η μεταποίηση θα πρέπει να έχει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν παραγωγικές επενδύσεις
και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Με
τη μεταποίηση στην πρώτη γραμμή της έμπρακτης

υποστήριξης από τη δημόσια διοίκηση, θα μπορέσουμε και σαν τομέας της οικονομίας και σαν
χώρα συνολικά να ανακτήσουμε τις απώλειες σε
όρους ανταγωνιστικότητας των ετών της κρίσης,
και να συμβεί έτσι ένας ουσιαστικός προσανατολισμός της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας
στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Για να μπορεί όμως η μεταποίηση να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο, στην οικονομία, απαιτείται η
επίτευξη πραγματικά ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης.
Το 1,5% ή/και το 2% δεν μπορούν να εγγυηθούν με
ασφάλεια την έξοδο από την κρίση και την επαναφορά σε μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. Πολύ
περισσότερο δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις
θετικές προσδοκίες που είναι απαραίτητες για να
αρθούν οι σημερινές αβεβαιότητες και να συμβεί η
πραγματική επανεκκίνηση των πραγμάτων.
Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της διευκόλυνσης των
παραγωγικών επενδύσεων, ούτως ώστε η ανάπτυξη
να στηριχθεί σε «γερά» θεμέλια.
Για τον ΣΒΒΕ αποτελεί μονόδρομο η προσπάθεια
για ανάκαμψη να είναι συλλογική. Κι άλλες φορές
έχουμε τονίσει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές «οπτικές» της ανάπτυξης. Έτσι, Κυβέρνηση και Αξιωματική Αντιπολίτευση θα πρέπει να
βρουν τρόπο συνεννόησης, ούτως ώστε να αρθούν
οι αγκυλώσεις, οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες,
τόσο στο σύστημα διοίκησης της χώρας, όσο και στο
παραγωγικό της μοντέλο, για το καλό της χώρας,
των πολιτών της και των επιχειρήσεων.
Άλλωστε, η ανάπτυξη που όλοι προσδοκούμε θα
λειτουργήσει ως ανάχωμα σ΄αυτό που μας πληγώνει
περισσότερο ως κοινωνία την εποχή της κρίσης:
τη φυγή στο εξωτερικό των λαμπρότερων νέων
επιστημόνων που δεν μπορούν να απορροφηθούν
από την εγχώρια αγορά εργασίας. Έξυπνων ανθρώπων που με βεβαιότητα έχουν τη δυνατότητα να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις μας να γίνουν διεθνώς
ανταγωνιστικές.
Εύχομαι, λοιπόν η νέα χρονιά 2018 να είναι το έτος
που θα αποδειχθεί στην πράξη ότι οι θυσίες των
ελλήνων πολιτών και των εγχώριων επιχειρήσεων
δεν πήγαν χαμένες, και να γίνει το έτος – θετικό
ορόσημο για την οικονομία και τη μεταποίηση.

Διοικητικό Συμβούλιο

2018: let it be a positive watershed
for the economy
2018 has already been described as a ‘crucial year for the economy and
for the country,’ ‘a watershed year for the restoration of normality’ and the
like. Once again we await ‘something’ in the year ahead. And what can that
be? For me, it will not involve any miracle. Miracles do not happen in the
economy, and more so when 2018 is to be a really tough year, with crucial
milestones, which must be successfully dealt with if we want normality to
return to the economy.
We all expect the formal completion of the long and painful fiscal adjustment. However, the completion of the present programme must find us
prepared to take up our own plan to reset the economy and return it to real
growth rates once again. Does such a plan exist? Up until now there has
not been one initiative on which to build a realistic plan for the country’s
development, and which the political parties, business support bodies and
social partners can agree upon.
Greece now has to cease repeating the all-too-familiar ‘...let’s wait and
see...’ but must at last take on a clear growth plan, with realistic targets,
focusing on bolstering those sectors and areas which either have or can
easily gain a competitive advantage, with the impact on growth measured
beforehand, with real timetables and guaranteed resources so that such
a plan can come to fruition.
In this plan, manufacturing must play the leading role, so that productive
investments can be realised and new jobs created. With manufacturing at
the forefront of effective support from the public administration, we could,
as a sector of the economy and overall as a country as a whole, claw back
those losses in terms of competitiveness during the years of the crisis,
and thus bring about a substantive orientation of domestic productive
activity towards the production of internationally merchantable goods of
high added value.
Nevertheless, for manufacturing to play a central role in the economy,
significantly strong rates of growth need to be achieved. 1.5-2% growth
cannot guarantee with certainty any exit from the crisis and the restoration of long-term economic growth. Even more so, they cannot create the
positive expectations necessary for the lifting of today’s uncertainties and
for a real resetting of things to take place.
It is therefore crystal clear that special emphasis must be placed on facilitating productive investments, so that growth is supported on firm foundations.
For FING the recovery has to be a joint effort, and there is no going back on
that. As we have stressed on other occasions, there is no room for different ‘views’ on growth. Thus, the government and the opposition must find
a way to reach an understanding, so as to rid itself of all those snags and
distortions and that deeply-rooted malaise, both in the way the country is
run and in its productive model, for the country’s sake as well as for the
sake of its citizens and businesses.
Besides, the growth that we are all waiting for will function as a bulwark
against all that which harms us most as a society in the midst of the crisis:
namely, the brain drain of our most talented young scientists who cannot
be absorbed by the domestic employment market. Bright people most
certainly have the chance to help our companies become internationally
competitive.
I wish, therefore, for 2018 to be a year where the sacrifices of Greek citizens
and Greek companies will not have been for nothing, and that it will be the
watershed year for the economy and for manufacturing.
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02.11.2017

13.11.17

• Συνέντευξη του Προέδρου, στο Δημόσιο Ραδιόφωνο
της Ελβετίας, Radio della Svizzera Tedesca SRF,
και στον δημοσιογράφο Franco Battel, με θέμα:
«Η βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας – Προοπτικές
ανάπτυξης – Προσέλκυση επενδύσεων».

• Συνεδρίαση του Industrial Advisory Board του
University of Sheffield International Faculty, City
College, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Δείπνο - συζήτηση με επίσημο προσκεκλημένο τον
κ. Μ. Σχοινά και θέμα: «The Future of Europe», που
διοργάνωσε το Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης
και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
03.11.17
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Πρέσβη του
Μεξικού κ. Daniel Hernandez-Joseph, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
06.11.17
• Επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΜΕΛ,
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
07.11.17
• SAP Innovation Forum Digital Business, που
διοργάνωσε η SAP Hellas σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο
κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
09.11.17
• EU Arab World Summit, που διοργανώθηκε από
την Τσομώκος ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Γεύμα, που παρέθεσε ο ΣΒΒΕ, προς τιμήν του
Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, κ. Tarek Kabil, και πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Μυλωνάς.
10.11.17
• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας «Καινοτομία και Γνώση στον
Πρωτογενή Τομέα: απελευθερώνοντας τη δυναμική των αγροτικών περιοχών», που διοργάνωσε
το ΓΑΙΑ Επιχειρείν σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

15.11.17
• Κλειστή συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή της
ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή, και τους φορείς της πόλης,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• 9ο Thessaloniki Tax Forum, που διοργάνωσε το
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met. Από
το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου
και συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
20-22.11.17
• Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Enterprise Europe
Network (EEN), που διοργάνωσε το Δίκτυο EEN
της Εσθονίας σε συνεργασία με τοv Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(EASME), και πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν στην
Εσθονία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.
Τζιτζινού.
23.11.17
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ–ΣΒΒΕ–ΔΕΘ. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• Εκδήλωση «Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα», που διοργάνωσε
η ΕΥ Hellas σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ.
Πολίτου.
24.11.17
• 21st Panhellenic Logistics Conference “Digital
Supply Chains”, που διοργάνωσε η EEL Βορείου
Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Grand Hotel Palace. Από τον Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκδήλωση «Θαλάσσιο Μέτωπο Θεσσαλονίκης»,
που διοργάνωσε η voria.gr και πραγματοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
29.11.17
• Συνάντηση με τον M. Hoffmann, Διευθυντή του

Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του ΕλληνοΓερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Διευθυντικά Στελέχη Γερμανικής
Αυτοκινητοβιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
30.11.17
• Συνεδρίαση της ΔΕ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• 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.
01.12.17
• Συνέντευξη του κ. Προέδρου, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη
δημοσιογράφο κα Α. Γούτα, με θέμα τη βορειοελλαδική βιομηχανία. .
04-05.12.17
• 28th Annual The Greek Economy Conference
«Reshaping Economy - Reviving Entrepreneurial
and Business Dynamics: Innovation - Technology
- Ethics – Extroversion», που συνδιοργάνωσαν το
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και
το Χρηματιστήριο Αθηνών και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
06.12.17
• Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
07-08.12.17
• Συνάντηση των προέδρων των Θεματικών Ομάδων
Εργασίας του Enterprise Europe Network, που
διοργάνωσε το EASME και πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
08.12.17

12.12.17
• Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Measurement
and KPIs» του Enterprise Europe Network, που
διοργάνωσε το EASME και πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
• Συνεδρίαση της ΔΕ της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
14.12.17
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
18.12.17
• Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας
της Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
• Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, κ. Μ. Καλογήρου, που πραγματοποιήθηκε
στο Υπουργείο, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση για τη διοργάνωση εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Δυνατότητες Χρηματοδότησης
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων», με την κα. Τ. Δερμάτη, Υπεύθυνη Γραφείου Αθηνών της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και την κα. Μ. Αντωνίου,
υπεύθυνη Γραφείου του Υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης, Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για τη
διοργάνωση Εκδήλωσης «Δυνατότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
19.12.17
• Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Πρόεδρος.
20.12.17
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Pre-Christmas Gala που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.

• 8η Διοικούσα Επιτροπή OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

11.12.17

27.12.17

• Διοικητικό Συμβούλιο, με την συμμετοχή του
κ. Σ. Θεοφάνη, Συντονιστή της Κοινοπραξίας
DIEP GmbH - Terminal Link SAS - BELTERRA
Investments Ltd, που πρόκειται να αναλάβει τη
Διοίκηση του ΟΛΘ ΑΕ.

• 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.
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Pre – Christmas Gala

«Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΒΒΕ, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας
απόψε εδώ μαζί μας, σε μια γιορτινή βραδιά λίγο πριν
τα Χριστούγεννα, με καλό σκοπό…
• Καλό σκοπό για τη μεταποίηση σ’ ολόκληρο το Βορειοελλαδικό Τόξο
• Καλό σκοπό για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη
Βόρεια Ελλάδα

ο οποίος δεν είναι άλλος από τη διαμόρφωση του νέου
κτιρίου πολλαπλών χρήσεων επιχειρηματικότητας του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Όλα τα σημαντικά εγχειρήματα, και στην προσωπική
μας ζωή, αλλά και στις επιχειρήσεις, ξεκινούν με ένα
όραμα. Το όραμα του ΣΒΒΕ που μας κινητοποίησε ούτως
ώστε να αναλάβουμε τη νέα πρωτοβουλία μας είναι: Η
μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης ως του σημαντικότερου
επιχειρηματικού και μεταποιητικού κέντρου της χώρας
μας, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.
Έτσι, η σκέψη μας αμέσως κατευθύνθηκε στην προσφορά
συγκεκριμένων – υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις – μέλη μας, και συγκεκριμένα:
• Η ανάδειξη της βιομηχανίας και της συμβολής της
στην ανάπτυξη
• Η διοργάνωση εκδηλώσεων με πυρήνα την προβολή
«καλών παραδειγμάτων» από την τοπική μεταποιητική
δραστηριότητα
• Η προβολή της υγιούς επιχειρηματικότητας και της
σημασίας της για το κοινωνικό σύνολο

[ δραστηριότητα ]
• Η περαιτέρω διασύνδεση του τοπικού παραγωγικού
ιστού με την Ευρωπαϊκή Ένωση
• Η διαρκής κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και η
συνεχής αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων
• Η υλοποίηση πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης,
καινοτομίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας
• Η διαδοχή των αρχών της «Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης
• Η δημιουργία σύγχρονου εντευκτηρίου για τα μέλη
του ΣΒΒΕ
Όμως, για την εκπλήρωση των σκοπών και του οράματος
του ΣΒΒΕ, για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια, απαιτούνται προφανώς νέοι σύγχρονοι χώροι και η δημιουργία
ενός εμβληματικού κτιρίου, βιομηχανικού χαρακτήρα».
Με αυτά τα λόγια, ο Πρόεδρος, κ. Α. Σαββάκης, καλωσόρισε τα μέλη του Συνδέσμου, στο PRE – CHRISTMAS
GALA, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8
Δεκεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Σκοπός, της εκδήλωσης ήταν η γνωστοποίηση της
έναρξης των εργασιών και η χρηματοδότηση των έργων
αποκατάστασης του κτιρίου που θα αναπτύξει ο ΣΒΒΕ,
μετά την παραχώρηση του από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ορχήστρα του πολύ
σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη, του Κώστα Μακεδόνα,
ο οποίος τραγούδησε αφιλοκερδώς. Μαζί του ήταν και
η Εύη Σιαμαντά.
Την παρουσίαση και τον συντονισμό της βραδιάς έκανε
η γνωστή δημοσιογράφος, κα Μαρία Νικόλτσιου.
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Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή
του κ. Σ. Θεοφάνη, Συντονιστή της Κοινοπραξίας DIEP
GmbH- Terminal Link SAS- Belterra Investments Ltd

Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ,
με τη συμμετοχή του κ. Σωτήρη Θεοφάνη, Συντονιστή
της Κοινοπραξίας DIEP GmbH- Terminal Link SASBelterra Investments Ltd και αντικείμενο τη στρατηγική
ανάπτυξης του ΟΛΘ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του.
Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων των μελών του
ΔΣ με τον κ. Θεοφάνη επικεντρώθηκε στην επίλυση
βασικών ζητημάτων λειτουργίας του λιμένα και στις
προτάσεις για την επίλυσή τους.
Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Θεοφάνης ανέφερε ότι για
την ανάκτηση της απολεσθείσας διεθνούς ανταγωνιστικότητας του λιμένα της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα
χρόνια, θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα το θέμα των καθυστερήσεων στις φορτώσεις των πλοίων. Σύμφωνα με τα
υπάρχοντα στοιχεία, σήμερα τα πλοία που προσεγγίζουν
το λιμάνι αναμένουν, σε ορισμένες περιπτώσεις έως
και 120 ώρες μέχρι να ξεφορτώσουν, ενώ ο στόχος
της Κοινοπραξίας είναι ο χρόνος αυτός να γίνει 8 ώρες,
που είναι και ο μέσος όρος διεκπεραίωσης παρόμοιων
εργασιών διεθνώς. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα των
φορτοεκφορτώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του ΟΛΘ και
για την προσέλκυση νέων πελατών και αποτελεί σαφή
λειτουργική προτεραιότητα για την Κοινοπραξία.
Όσον αφορά τα έργα στον 6ο προβλήτα, ο κ. Θεοφάνης
δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να ξεκινήσουν εντός του Α΄
εξαμήνου το 2018, ούτως ώστε να μη χαθεί κι άλλο

τμήμα της αγοράς για τον ΟΛΘ, ενώ σε ορίζοντα 4ετίας ο
παραχωρησιούχος θα έχει ολοκληρώσει το σύνολο των
επενδύσεων για τις οποίες έχει δεσμευθεί.
Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, η οποία, εφόσον τηρηθεί ακριβώς το ίδιο χρονοδιάγραμμα όπως και
στην περίπτωση της παραχώρησης του λιμανιού του
Πειραιά, θα αναλάβει εντός του Φεβρουαρίου 2018,
είναι η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών εύρυθμης
και ασφαλούς λειτουργίας του λιμανιού. Στο πλαίσιο
αυτό θ΄ αντικατασταθούν 1 ή 2 γερανογέφυρες σε ορίζοντα 18 μηνών.
Κορυφαίος στρατηγικός στόχος για τη νέα διοίκηση
είναι η διακράτηση αρχικά, και η αύξηση στη συνέχεια
του μεριδίου αγοράς, με βελτιώσεις στη λειτουργία
του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και την αύξηση σε
ποσοστό 30% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
προς τις γειτονικές χώρες σε μεσο - μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Κομβικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη
των εργασιών του λιμένα αποτελεί η ολοκλήρωση της
συμφωνίας για τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση
του λιμανιού με τα αντίστοιχα δίκτυα.
Σε σχέση με τον προβληματισμό επιχειρήσεων – μελών
του ΣΒΒΕ για την ανταγωνιστική λειτουργία του λιμένα
του Πειραιά με αυτόν της Θεσσαλονίκης, ο κ. Θεοφάνης
υποστήριξε ότι τα δύο λιμάνια απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές, και ως εκ τούτου δεν είναι ανταγωνιστικά,
ενώ οι αγορές στόχοι του ΟΛΘ είναι η Βουλγαρία και τα
Σκόπια κατά κύριο λόγο, η Νότια Ρουμανία και σημαντικό
μέρος της Σερβίας.
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Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική
Επικαιρότητα
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η ΕΥ,
διοργάνωσαν την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα με
θέμα: «Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα».
Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, απηύθυνε χαιρετισμό
και στη συνέχεια εξειδικευμένοι ομιλητές παρουσίασαν
και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες θέματα όπως
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό “General Data Protection
Regulation” (GDPR) και τον εξωδικαστικό Συμβιβασμό
ενώ επίσης αναφέρθηκαν και σε τρέχοντα φορολογικά
θέματα.
«Πρόκειται για θέματα που απασχολούν αρκετό χρόνο
από το στελεχιακό μας δυναμικό, σε καθημερινή μάλιστα
βάση, και τα οποία δημιουργούν ανασφάλειες για τις
επιχειρήσεις μας», υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης.
Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα, η κα Λίλιαν Μήτρου,
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πρόεδρος
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η κα Γιούλη
Τραγουλιά, Δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νικόλας
Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες και ο κ.
Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Director Υπηρεσιών
Ασφάλειας Κυβερνοχώρου και Προστασίας Δεδομένων
& Ιδιωτικότητας στην ΕΥ Ελλάδος, αναφέρθηκαν στις

απαιτήσεις, αλλά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του
νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR).
Τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά
και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά
την υπαγωγή τους, ανέλυσαν κατά τη δεύτερη ενότητας,
ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., η κα.
Αρετή Σισμανίδου, Στέλεχος του Νομικού Τμήματος της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η κα. Αθηνά
Σιαφαρίκα, Δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες.
Τέλος στους φορολογικούς ελέγχους σε νομικά πρόσωπα, στα μέτρα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος,
στην παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για
καταλογισμό φόρου και στις πρόσφατες εξελίξεις στη
φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων επικεντρώθηκαν στις εισηγήσεις τους ο κ. Στέφανος Μήτσιος,
Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος
και η κα Κωνσταντίνα Γαλλή, Director των Φορολογικών
Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια και των τριών ενοτήτων ακολούθησε
συζήτηση και οι εισηγητές απαντήσαν σε ερωτήσεις
του κοινού.

[ δραστηριότητα ]

SAP Innovation Forum 2017: «Digital Business»

Η εκδήλωση, η οποία απευθυνόταν στην επιχειρηματική
κοινότητα της Βορείου Ελλάδος, διοργανώθηκε στις 7
Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο The MET, από την
SAP Hellas, Cyprus, Malta, υπό την αιγίδα του ΣΒΒΕ.

Κορυφαίο ζητούμενο σ΄ αυτή την περίπτωση είναι η
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων ψηφιακών και
τεχνολογικών προκλήσεων από την εγχώρια βιομηχανία,
η οποία θα ενισχύσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα.

Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και
λύσεις, που είναι διαθέσιμες και μπορούν να συμβάλουν
στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αναπτυσσόμενων
επιχειρήσεων.

«Είναι καθήκον μας να ακολουθήσουμε τις διεθνείς
τάσεις και πρακτικές οι οποίες ωθούν την παγκόσμια
οικονομία σε ταχύτατο μετασχηματισμό, με αιχμή τις
ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες ανατρέπουν τα ισχύοντα
επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες
ανάπτυξης διεθνώς.

«Η παρουσίαση από μια πρωτοπόρα παγκοσμίως εταιρεία όπως η SAP των διαθέσιμων τεχνολογικών εξελίξεων και λύσεων που είναι διαθέσιμες και οι οποίες
μπορούν να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, πραγματικά αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των
κάθε είδους επιχειρήσεων, και ειδικά των μεταποιητικών» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης
κατά τη διάρκεια της εισηγητικής του ομιλίας στο πάνελ
με θέμα: Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα: Τεχνολογικές
και Αναπτυξιακές Προκλήσεις
Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης υποστήριξε ότι ειδικά για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις, μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί
η σύγχρονη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή.

Όμως, η αφομοίωση αυτών των τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συμβεί μόνον αν έχουμε
μια συγκροτημένη βιομηχανική πολιτική για τη χώρα.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά ειδικά την περίοδο
της οικονομικής κρίσης, ζητά ουσιαστικά ένα, και μόνον
ένα πράγμα από τις κυβερνήσεις του τόπου: το σχεδιασμό
και την υλοποίηση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής. Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) που η ασάφεια και η αντιφατικότητα σ’ αυτό
που υποτίθεται ονομάζουμε βιομηχανική πολιτική στην
Ελλάδα είναι «παραδειγματική», τόνισε ο κ. Σαββάκης
κλείνοντας την ομιλία του.
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ΕU Arab World Summit 2017

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 Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης συμμετείχε με ομιλία και παρέμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό από την Ελληνική πλευρά ο τομέας
των τροφίμων, μαζί μ΄ αυτόν των δομικών υλικών παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές προϊόντων που
μπορούν να τύχουν μεγάλης ζήτησης από τις χώρες του
Αραβικού Κόσμου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο κ. Πρόεδρος, τόνισε ότι
το ζητούμενο 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.
Δεν πρέπει να αγνοήσουμε 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.

Στα μεν μεταποιημένα τρόφιμα που παράγονται στην
Ελλάδα, είναι σαφές το προβάδισμα που έχουν σε σχέση
με αντίστοιχα άλλων χωρών, μιας και η ποιότητα των
αγροτικών μας προϊόντων είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

Οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του
Αραβικού Κόσμου είναι πολύτιμες και ως έτσι πρέπει
να εξετασθούν και από τις δύο πλευρές.

Στο δε τομέα των δομικών υλικών, οι ελληνικές επιχειρήσεις πλέον παράγουν και εξάγουν τεχνολογία, με
αποτέλεσμα πολλές από αυτές να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Μάλιστα, πρόσφατες επιτυχίες ελληνικών
επιχειρήσεων του κλάδου των δομικών υλικών που
προμηθεύουν την Google ή την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποδεικνύουν ακριβώς ότι μπορούμε να είμαστε ο αξιόπιστος εταίρος και συνεργάτης για τον ιδιωτικό και
τον δημόσιο τομέα των χωρών του Αραβικού Κόσμου.
Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σαββάκης, εξέφρασε την ελπίδα το εφετινό EU Arab World Summit,
ν΄ αποτελέσει την αρχή για την εμβάθυνση των επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων με τις χώρες του
Αραβικού Κόσμου, τόσο της χώρας μου της Ελλάδας,
όσο και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[ δραστηριότητα ]

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Γ. Σταύρου, απηύθυνε
χαιρετισμό στην Τελετή Εναρξης του 21ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Logistics, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις
24 – 25 Νοεμβρίου 2017.
Ο κ. Σταύρου, από το βήμα του Συνεδρίου, κατέθεσε
τις θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου στον τομέα
των logistics.
Επιγραμματικά, ο κ. Σταύρου, υποστήριξε ότι για να
αναδειχθεί και να ενισχυθεί ο τομέας των logistics στη
χώρα μας:
1. Χρειάζεται κατ΄ αρχήν μια εθνική στρατηγική για τα
logistics. Για να αναδείξουμε τη χώρα μας και συγκεκριμένα λιμάνια όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η
Αλεξανδρούπολη και η Ηγουμενίτσα σε σημεία αναφοράς για τα logistics, απαιτείται σαφώς να υπάρχει
σχέδιο για τις συνδυασμένες μεταφορές με σημείο
εκκίνησης και αναφοράς τα εν λόγω τέσσερα λιμάνια.
2. Η δημιουργία των εμπορευματικών κέντρων θα πρέπει
να υλοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα,

ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε άμεσες θετικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
3. Να συγκροτηθεί Γενική Γραμματεία Logistics, πρόταση
την οποία ο ΣΒΒΕ έχει και παλαιότερα, η οποία θα
είναι υπεύθυνη για τη χάραξη της σχετικής εθνικής
στρατηγικής που θα αφορά τις αναγκαίες ρυθμίσεις
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου
συνολικά και των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες
σ΄ αυτόν .
4. Να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό φορολογικό σύστημα
και να παρασχεθούν ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των logistics.
5. Τέλος, το ρυθμιστικό περιβάλλον πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί με προτεραιότητα στην άρση των
προσκομμάτων αδειοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Αν απλοποιηθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον
για τον κλάδο, τότε είναι σίγουροσίγουρο ότι θα προσελκυστούν επενδύσεις και θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας.

13

14

[
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Βασίλης Κουρτέσης
Τον Νοέμβριο του 2017, η επιχειρηματική κοινότητα
της Βόρειας Ελλάδας, βίωσε μια ακόμη απώλεια: την
εκδημία του Βασίλη Κουρτέση. Του Επίτιμου Προέδρου
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και
με μακρά θητεία στη Διοίκηση του Συνδέσμου μας από
το 1981. Ο εκλιπών διετέλεσε από το 1981 έως το 1996
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ενώ από το 1997 έως και το
2003 υπήρξε Γ΄ Αντιπρόεδρος. Τη διετία 2003 – 2005 και
πάλι διετέλεσε μέλος του Διοικητικού μας συμβουλίου.
Γεννήθηκε το 1931, καταγόταν από την Κέρκυρα, είχε
σπουδάσει φιλόλογος, ενώ διακρινόταν για την Ευρωπαϊκή του Παιδεία.
Διορατικός επιχειρηματίας και ικανότατος manager
διακρίθηκε επιχειρηματικά στον κλάδο των δομικών
υλικών και των κατασκευών, με τις εταιρίες Βιτουμίνα
και Ακτίς, αντίστοιχα.
Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με σημαντική συμβολή
στη δημιουργία το 1991 του «Κέντρου Επιχειρηματικής
και Πολιστικής Ανάπτυξης», (ΚΕΠΑ) του πλέον επιτυχημένου φορέα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
Την τετραετία 1993 – 1996 ήταν επικεφαλής της ΔΕΘ,
ακολούθως Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, το διάστημα
1999 – 2001 διετέλεσε Πρόεδρος της Helexpo, ενώ τα
έτη 2001 έως 2003 ήταν παράλληλα Πρόεδρος στη ΔΕΘ
και στην Helexpo.
O Βασίλης Κουρτέσης θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας
για τον ήρεμο χαρακτήρα του, για τη διορατική του σκέψη,
για τον ακριβή του λόγο και για την ιδιαίτερη αγάπη για την
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
Ας είναι η μνήμη του αιώνια.

[ θέσεις ]

Δήλωση Προέδρου για τη δημοσίευση της κοινής
παρέμβασης του ΣΕΒ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, με αφορμή κοινή παρέμβαση του ΣΕΒ και της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, για την ανάγκη θεσμοθέτησης
βιομηχανικής πολιτικής, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
χαιρετίζει τη δημοσίευση της κοινής παρέμβασης του
ΣΕΒ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, για την ενίσχυση
της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας.
Σημειώνουμε ότι ο ΣΒΒΕ συμμετέχει ενεργά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση, διότι υιοθετήθηκε απ’ όλους τους Συνδέσμους
υποστήριξης της βιομηχανίας στη χώρα, η θέση του

Συνδέσμου μας για την επιτακτική ανάγκη θεσμοθέτησης
βιομηχανικής πολιτικής, ο οποία είχε κατατεθεί το 2006
στον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΒΒΕ είχε υποστηρίξει από
το 2010 να τεθεί ως εθνικός στόχος η υγιής παραγωγική
βάση της χώρας να εισφέρει στο ΑΕΠ τουλάχιστον 12%
ως το 2020, εξορθολογίζοντας έτσι για την Ελλάδα τον
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό στόχο της επίτευξης ποσοστού
15% συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, θέση η
οποία επίσης υιοθετείται αυτούσια στο ανωτέρω κείμενο
του ΣΕΒ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Απ΄ τα παραπάνω είναι φανερό για άλλη μια φορά ότι η
βιομηχανία αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα εξόδου
της Ελλάδα απ΄ την κρίση και για τη δημιουργία καλά
αμειβόμενων θέσεων εργασίας».
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Επιστροφή-συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρίας «Μαρινόπουλος ΑΕ».
Απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, μετά την Απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με επιστολή της, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017,
προς την Υφυπουργό Οικονομικών, κα Αικ. Παπανάτσιου,
επανήλθε στο θέμα που αφορά στα ιδιαίτερα σοβαρά
προβλήματα που ανέκυψαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από την πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος
ΑΕ», για τα οποία, πέραν της διαγραφής του 50% των
απαιτήσεων των προμηθευτών, σε εκκρεμότητα παραμένει η επιστροφή του ΦΠΑ εκροών που έχουν αποδοθεί
στο Δημόσιο και αφορούν σε διαγραφείσες απαιτήσεις.
Εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς πολιτείας, αναφέρει
στην επιστολής της, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ προς την
Υφυπουργό, ειδικά στην παρούσα συγκυρία και για τις
επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ», θα ήταν να προχωρήσει στην εναρμόνιση της
ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την κατάλληλη νομοθετική παρέμβαση, ώστε να ελαφρυνθεί η ζημία
που υπέστησαν από τη διαγραφή των απαιτήσεών τους.
Το πρόβλημα, επισημαίνεται στην επιστολή, είναι ότι ο
Κώδικας ΦΠΑ δεν επιτρέπει τη μείωση του οφειλόμενου
ΦΠΑ εξαιτίας της μη είσπραξής του, παρόλο που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΕ θεμελιώδης
αρχή του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας. Σύμφωνα
με την αρχή της ουδετερότητας ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από την επιβάρυνση του ΦΠΑ, ο οποίος μετακυλύετε στον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς, υποστήριξε
στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, που θα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή
συμψηφισμού του ΦΠΑ, που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις
στο Δημόσιο για το 50% των απαιτήσεών τους από την
εταιρεία «Μαρινόπουλος ΑΕ» που διαγράφηκαν.

Περαιτέρω, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 23.11.2017 (υπόθεση C246/16, ENZO DI
MAURA), η παρέκκλιση του άρθρου 90 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ (πρώην άρθρο 11, Γ, παράγραφος
1 της έκτης οδηγίας) από τη γενική υποχρέωση των
κρατών μελών να επιστρέφουν τον ΦΠΑ σε περίπτωση
ολικής ή μερικής μη καταβολής της τιμής (τιμήματος),
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει στα κράτη μέλη
τη δυνατότητα να αποκλείουν εντελώς την επιστροφή
του ΦΠΑ, σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη είσπραξης του τιμήματος, καθώς κάτι τέτοιο προσκρούει σε
θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Η ελληνική νομοθεσία που, μέχρι στιγμής, δεν δίνει
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τους επιστραφεί ο
ΦΠΑ στην περίπτωση διαγραφεισών απαιτήσεων από
την «Μαρινόπουλος ΑΕ» αντίκειται στην Ευρωπαϊκή
Οδηγία και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Συνεπώς είναι πλέον
άμεση η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία, με νομοθετική τροποποίηση,
ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της ουδετερότητας του
ΦΠΑ και να προστατευθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές της
«Μαρινόπουλος ΑΕ».
Εξάλλου, υπογραμμίζει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, σε
συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι εταιρείες που βιώνουν τις άμεσες και ασφυκτικές πιέσεις από την πτώχευση της «Μαρινόπουλος
ΑΕ» έχουν επιπλέον λόγους για να προχωρήσουν σε
προσφυγές και να διεκδικήσουν δικαστικά την επιστροφή
του ΦΠΑ των ανείσπρακτων απαιτήσεών τους.

[ θέσεις ]

Προτάσεις τεχνικών τροποποιήσεων
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, με αφορμή την πρόθεση της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να προχωρήσει σε τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, απέστειλε, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017,
στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή, τις παρακάτω
προτάσεις τεχνικών τροποποιήσεων με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του:
1. Βελτίωση της διάταξης για την έκπτωση των ομαδικών
ασφαλιστηρίων συμβολαίων του άρθρου 14 του ΚΦΕ.
Να διευκρινιστεί ότι η διάταξη για την έκπτωση περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα του άρθρου 12 του ΚΦΕ που
αφορά όλα τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και
συντάξεις. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες που δίνουν
αμοιβές και ασφαλίζουν στα πλαίσια ομαδικών συμβολαίων τους διευθυντές τους που δεν έχουν σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας, ή απασχολούν «ελευθέρους
επαγγελματίες» όπως για παράδειγμα δικηγόρους με
πάγια αντιμισθία ή μηχανικούς οι τεχνικές εταιρείες,
κ.λ.π. να μπορούν να τους ασφαλίσουν στα πλαίσια
ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
2. Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη
σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Ζητείται στη διάταξη του άρθρου 21 του Ν.
4174/2013 να προστεθεί περίπτωση «γ» με την οποία
να εξαιρούνται οι πολύ μικρές οντότητες όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.). Πρόκειται για πολύ μικρές σε μέγεθος εταιρείες (κύκλος
εργασιών έως 750.000 ευρώ) ή εταιρείες με απλογραφικά βιβλία (εσόδων- εξόδων) που δεν έχουν την
οργάνωση και τους πόρους να συντάξουν φακέλους
τεκμηρίωσης για τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.
3. Κατάταξη των προσωρινών διαφορών λογιστικής –
φορολογικής βάσης (όπως είναι οι μη καταβληθείσες
ασφαλιστικές εισφορές και οι προβλέψεις) εκτός της
Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης (καθώς
στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται οι μόνιμες
διαφορές). Εναλλακτικά, να παρασχεθούν οδηγίες έτσι
ώστε να είναι σύννομη η αναγραφή τους στα φορολογικά έντυπα ως προσωρινές διαφορές, ακόμα και αν
συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Φορολογικής
Αναμόρφωσης.
4. Επανεξέταση της ΠΟΛ.1223/2015 που αναφέρει ότι
«…Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για
παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή
του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του
προβλεπόμενου παραστατικού (β΄ προϋπόθεση), το

εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο
δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός
του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά
του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει
υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού».
Βάσει αυτής της οπτικής καταργείται η βασική αρχή του δεδουλευμένου σε κάποιες περιπτώσεις για
τη Φορολογία Εισοδήματος (και αντίθετα από την
ΠΟΛ.1003/2014 που διατυπώνει σαφώς την ισχύ της
στις ίδιες περιπτώσεις).
5. Επαναδιατύπωση του ορισμού της φορολογικής κατοικίας, ειδικά όσον αφορά τις οικογένειες με διαφορετική χώρα εργασίας.
6. Σαφής διατύπωση του άρθρου 13 περί παροχών σε
είδος, ιδιαίτερα για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, όπου το βασικό και υπέρτατο κριτήριο πρέπει να είναι η παραχώρηση αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς,
ανεξαρτήτως Λιανικής Τιμής Προ Φόρων.
7. Κατάργηση του «πόθεν έσχες» στην ίδρυση επιχειρήσεων, αγορά τίτλων και αύξηση κεφαλαίου με επιβολή
φόρου 1% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου από τον
αγοραστή (εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου).
8. Αναδιατύπωση για την αναγνώριση δαπανών από κράτη
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σαφή κριτήρια έκπτωσης και το βάρος απόδειξης να ανήκει
στον ελεγκτή, όχι στον ελεγχόμενο.
9. Προσαρμογή / επιλογή των φορολογικών συντελεστών
αποσβέσεως των άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων
με τη μείωση του συντελεστή στο 20% ή στο 100%, ως
ένα ποσοστό αποσβέσεων πιο κοντά στην πραγματική
ωφέλιμη ζωή τους.
10. Διατήρηση της διάταξης απαλλαγής από τον φόρο
υπεραξίας ακινήτων (λήγει 31/12/2017) για όσο καιρό
διαρκεί η οικονομική κρίση της χώρας.
11. Να διαγραφεί ο όρος «τεχνικά έργα» από το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013,
καθώς αναφέρεται σε παρακράτηση φόρου 20%, ενώ
στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διάταξης αναφέρεται
σαφώς σε παρακράτηση φόρου 3%.
12. Να βελτιωθεί η διατύπωση στην παρ. 1 του άρθρου
21 περί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
που αναφέρει «Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές
συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης,
καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά
προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους».
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Απεργιακή κινητοποίηση τελωνειακών υπαλλήλων
από την 3η βάρδια της πύλης 16 της ΟΛΘ ΑΕ
Οι Πρόεδροι: του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, κ. Ι. Μασούτης, του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, κ. Μ. Ζορπίδης,
του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, κ. Π.
Παπαδόπουλος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, κ. Α. Σαββάκης, του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, κ. Β. Καμπάκης, του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Κ. Λουφάκης, του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Π. Φιλιππίδης
και του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, κ. Γ.
Κοσμίδης, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, συνυπέγραψαν και απέστειλαν το παρακάτω κοινό Δελτίο
Τύπου, διαμαρτυρόμενοι για τη συνεχιζόμενη απεργιακή
κινητοποίηση των τελωνειακών υπαλλήλων από την 3η
βάρδια της πύλης 16 της ΟΛΘ ΑΕ.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου:
Η οικονομία του Βορειοελλαδικού χώρου και δη της
Θεσσαλονίκης βρίσκεται σήμερα όμηρος και εγκλωβισμένη στην παράλογη απεργία των τελωνειακών που
απέχουν από την εργασία της Γ’ βάρδιας της Πύλης 16
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από την 16η Σεπτεμβρίου 2017.
Όλοι οι φορείς της πόλεως που εκπροσωπούμε τους
εισαγωγείς, τους εξαγωγείς, την ναυτιλία, τους ναυτικούς
πράκτορες, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, το εμπόριο
και τους εκτελωνιστές, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την
κατάσταση που βιώνουμε και που προκλήθηκε από την
απεργία των τελωνειακών συνεπικουρούμενη και από
την αδυναμία του λιμένος να προσφέρει πλήρη παροχή υπηρεσίας στην εξυπηρέτηση των πλοίων τα οποία
παραμένουν στην Θεσσαλονίκη μέχρι και 7 ημέρες από
της αφίξεως και μέχρι του απόπλου τους με τεράστιο
αντίκτυπο στην διεθνή και στην εσωτερική αγορά.
Οι πολυσύνθετοι αλλά χωρίς βάση και αξία υπολογισμοί
διακίνησης των φορτίων της Ομοσπονδίας Τελωνειακών

Υπαλλήλων Ελλάδος σκοπό έχουν να δικαιολογήσουν
την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά τους που μόνον ασφυξία
προκαλεί, λειτουργώντας προς όφελος των ανταγωνιστικών Λιμένων.
Αυτή η απεργία έχει ως αποτέλεσμα την απόφαση των
μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών – γραμμών για παράκαμψη της Θεσσαλονίκης ως λιμένα αφίξεως και την
αύξηση των ναύλων (επίναυλοι) λόγω καθυστέρησης
των πλοίων. Η καθυστερημένη παραλαβή των φορτίων
προς διάθεση στην αγορά και η καθυστερημένη εξαγωγή των προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια
παραγγελιών και μεριδίων αγοράς.
Όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν,
προστίθενται στην αξία του φορτίου με τελικό αποδέκτη
τον καταναλωτή ή τον επαγγελματία.
Η επιμονή των τελωνειακών υπαλλήλων, που έρχεται και
σε πλήρη αντιπαράθεση με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προκαλεί τεράστια απορία
και πολλαπλά ερωτηματικά σχετικά με την σκοπιμότητα
της που έχει σαν αποτέλεσμα τον καταποντισμό του
λιμένος Θεσσαλονίκης και της οικονομίας της πόλης
και μάλιστα σε μια περίοδο που σηματοδοτείται από
το τέλος της διαδικασίας της ομαλής μετάβασης των
μετοχών στον νέο ιδιώτη επενδυτή.
Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία της Τελωνειακής
Υπηρεσίας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, δεν επιδεικνύεται καμία ευαισθησία ούτε και κατά την περίοδο
των εορτών.
Τι συμβαίνει άραγε; Η Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο
πώς το αντιμετωπίζει;
Αναμένουμε λύση εντός των επόμενων 2 ημερών. Δεν
υπάρχει άλλος χρόνος.

[

νέα μελών

]
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50 χρόνια ΜΕΛ
Τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της γιόρτασε η Μακεδονική
Εταιρεία Χάρτου, ΜΕΛ, σε επετειακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης.

γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος,
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ), κ. Αθανάσιος Σαββάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΜΕΛ, κ. Ευθύμιος Ναλμπάνης.

Στη ζεστή και συγκινητική αυτή βραδιά, οι καλεσμένοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές στιγμές της
πενηντάχρονης διαδρομής της εταιρείας, με έμφαση στο
δημιουργικό παρόν και το δυναμικό μέλλον της παράλληλα παρουσιάζοντας δράσεις του προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Υπευθυνότητας με γενικό τίτλο «ΜΕΛημά μας».

Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, επαγγελματικών
φορέων, φορέων του δημοσίου, Προξενείων, επιχειρήσεων
και βιομηχανιών, εργαζόμενοι και ΜΜΕ.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Αναπληρωτής Υπουρ-

Τη βραδιά παρουσίασε ο καταξιωμένος ηθοποιός, Οδυσσέας
Παπασπηλιόπουλος σε σκηνοθεσία του Χρίστου Γεωργίου.
Η εκδήλωση έκλεισε με την υπέροχη Πέννυ Μπαλτατζή και
τους μουσικούς της.
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Χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς
στις μικρομεσαίες το 2018
Η ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας,
ως κεντρικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας, αποτελεί για
την Τράπεζα Πειραιώς μείζονα προτεραιότητα που αποτυπώνεται στο στρατηγικό σχέδιο «Agenda 2020». Για το 2018, η
Πειραιώς προβλέπει ρυθμό πιστωτικής επέκτασης 1% για την
τράπεζα, με τη χορήγηση νέων δανείων προς επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το 2017 οι νέες χρηματοδοτήσεις προς αυτές ανήλθαν
σε €1 δισ. ενώ το 2018 θα φθάσουν τα €1,5 δισ. Στόχος, η
ετήσια αύξηση των χρηματοδοτήσεων να φθάσει στο τέλος
του 2020, τα €5 δισ. ετησίως.
Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα έχει αναπτύξει συνεργασίες με
όλους τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, για την
αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι περίπου 120 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα για
τις ελληνικές επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια, μέσω
ευρωπαϊκών, εθνικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Πρόσφατα η Πειραιώς συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤαΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) την έκδοση καλυμμένου ομολόγου για
χρηματοδότηση επενδύσεων €700 εκατ., 1.000 μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.
Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, η Πειραιώς προσφέρει τα ακόλουθα:
ΕΙΒ - Loan for SMEs & MidCaps
Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (έως
3.000 άτομα) με ευνοϊκή τιμολόγηση και πόρους της ΕΤΕπ.
Συνολικό ποσό προγράμματος €190 εκατ.
IfG - Institution for Growth
Συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG) και την
Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα (KfW) για χρηματοδότηση με
προνομιακούς όρους, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για
κεφάλαιο κίνησης ή/ και επενδυτικό δάνειο. Συνολικό ποσό
προγράμματος €100 εκατ.
ΕΤΕΑΝ – Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
Συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ για την παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με
ευνοϊκή τιμολόγηση. Η δράση προβλέπει συνολικές χρηματοδοτήσεις €384 εκ.
Trade Finance Facility
Προγράμματα διευκόλυνσης της πρόσβασης επιχειρήσεων
στο εξωτερικό σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και την EBRD.
ΟΑΕΠ Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»
Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με προνομιακό επιτόκιο

στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένες στο πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ.
EIF – COSME Loan
Guarantee Facility
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδοτικό
εργαλείο «COSME» που
έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (κύκλος εργασιών μέχρι
€2,5 εκ.), με εγγύηση για το 50% του δανείου, προνομιακούς
όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Συνολικό ύψος συμφωνίας € 170 εκατ.
EIF – InnovFin SME Guarantee Facility
Η Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο «Innovfin» παρέχοντας σε καινοτόμες
επιχειρήσεις εγγύηση για το 50% του δανείου για επενδύσεις.
Συνολικό ύψος συμφωνίας €100 εκατ.
Πειραιώς Επιχειρείν 360°
Ολοκληρωμένη υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις δράσεις
ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες από
την αρχή της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016
Ολοκληρωμένη υποστήριξη για επενδύσεις που θα υποβληθούν και θα ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, από την
αρχική ενημέρωση ως την τελική καταβολή της ενίσχυσης.
Επιχειρώντας «Πράσινα»
Η Τράπεζα προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που άπτονται της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και
αφορούν σε έργα:
• Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά, υδροηλεκτρικά,
γεωθερμία, ηλιοθερμικά, βιομάζα, φωτοβολταικά)
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Διαχείριση αποβλήτων και νερού
• Βιολογική και υπεύθυνη γεωργία
• Οικοτουρισμό – αγροτουρισμό
360οFunding.gr
Πρόκειται για πρωτοποριακό portal που προσφέρει δωρεάν
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες,
από δράσεις του ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις αγροτικές
επιδοτήσεις, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.

