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Iανουάριος - Φεβρουάριος 2008

[ περιεχόμενα ]

APΘPO ΠPOEΔPOY
Αναπτυξιακές προοπτικές για το 2008: 8+6 προτάσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

HMEPOΛOΓIO
Iανουάριος - Φεβρουάριος 2008

ΔPAΣTHPIOTHTA
• 1ος Ετήσιος Φιλανθρωπικός Χορός του ΣΒΒΕ
• Βράβευση για την οικονομική αρωγή του ΣΒΒΕ στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
«Άγιος Στυλιανός», από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλο
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης κ.
Μαργαρίτη Τζίμα
• Εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη
• Συνάντηση εργασίας μεταξύ της Υφυπουργού Απασχόλησης κας Σ. Καλαντζάκου και της
Διοίκησης του Σ.Β.Β.Ε.
• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning platform) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος STAR
• Κοινή Συνέντευξη Τύπου των Συνδέσμων Βιοτεχνιών - Βιομηχανιών Έβρου, Βιομηχανιών
- Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης και Βιοτεχνών - Βιομηχάνων Ξάνθης
• Βράβευση του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνά, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών
Ν. Ροδόπης
• Επιχειρηματική αποστολή του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας
στη Βιέννη
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικονομική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα
• Συμμετοχή του ΣΒΒΕ στο νέο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Enterprise
Europe Network - Hellas

ΘEΣEIΣ - ΠPOTAΣEIΣ
• Κινητοποιήσεις εργαζομένων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
• Ψήφισμα Επιχειρηματικών Φορέων Βορείου Ελλάδος
• Έρευνα του ΣΒΒΕ για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων των εργαζομένων της ΟΛΘ A.E.
• Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία
• Εξαιρετικά μεγάλη η καθυστέρηση στις πληρωμές των επενδυτικών προγραμμάτων που
έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004
• Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ θα επιδεινώσει την ανταγωνιστική θέση της περιφερειακής
βιομηχανίας
• Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο

NEA MEΛΩN
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008: 8+6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος

Η οικονομική πολιτική των προηγούμενων ετών έθεσε
ως στόχο την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης της
χώρας μας με τις οικονομίες των χωρών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μέσω σειράς μέτρων
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η πολιτική αυτή ασκήθηκε, και ασκείται,
υπο το βάρος των γνωστών δημοσιονομικών προβλημάτων
της χώρας.
Για το 2008 και μέσα σε κλίμα παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης και αβεβαιότητας η κυβέρνηση έχει ν’
αντιμετωπίσει έξι (6) μεγάλα προβλήματα διαρθρωτικής
φύσης. Αυτά είναι:
1. το υψηλό δημόσιο χρέος,
2. το υψηλό επίπεδο ανεργίας, ειδικά στην περιφέρεια,
3. η αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, (ΕΣΠΑ),
4. η εξυγίανση των ΔΕΚΟ,
5. το ασφαλιστικό πρόβλημα, και,
6. το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών.
Για άλλη μια φορά υπογραμμίζουμε ότι η βελτίωση τόσο
του μακροοικονομικού όσο και του μικροοικονομικού
περιβάλλοντος είναι μονόδρομος. Γι΄ αυτό και οι προτάσεις
μας για τις απαραίτητες βελτιώσεις τους είναι συγκεκριμένες:
Α. Προτάσεις για τη βελτίωση του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος
1. Σαφής προσανατολισμός πολιτικών και προγραμμάτων
της επόμενης προγραμματικής περιόδου σε δράσεις
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ειδικά της
μεταποίησης με λήψη μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και με ταυτόχρονη
εφαρμογή σαφούς βιομηχανικής πολιτικής,
2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη σύνδεση
της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της βιομηχανίας σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο,
3. Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και θέσπιση
κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές κράτους επιχειρήσεων,
4. Ολοκλήρωση των μεταφορικών και λοιπών οδικών
υποδομών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος στις αγορές των
Βαλκανικών χωρών και της Δυτικής Ευρώπης,
5. Συνέχιση των προσπαθειών περιορισμού της γραφειοκρατίας και διάδοση της χρήσης των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση
της σχέσης κράτους – επιχειρήσεων,
6. Ευελιξία στην αγορά εργασίας, με ολοκληρωμένες
πολιτικές απασχόλησης και άμεση έναρξη διαλόγου
όλων των εμπλεκομένων επί του ισχύοντος καθεστώτος
των εργασιακών σχέσεων,

7. Ελαχιστοποίηση του αθέμιτου ανταγωνισμού από
προϊόντα τρίτων χωρών, με ουσιαστικό και όχι τυπικό
έλεγχο της αγοράς. Επιπλέον, το κράτος να τηρεί
και αυτό υποχρεωτικά τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνουν οι επιχειρήσεις,
και,
8. Δέσμευση του κράτους για συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα,
συγκεκριμένου προϋπολογισμού και υλοποίησή τους
με δράσεις γνωστές εκ των προτέρων. Έμφαση να
δοθεί στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας της
δημόσιας διοίκησης και σε μέτρα που οδηγούν στην
πάταξη της διαφθοράς.
Β. Προτάσεις για τη βελτίωση του μικροοικονομικού
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων
1. Υλοποίηση επενδύσεων με αντικείμενο τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και
τη διοίκηση,
2. Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων καιπροσανατολισμός των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά,
3. Συμμετοχή σε επιχειρηματικά ή/και κλαδικά δίκτυα
διανομής για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
σε αγορές με υψηλή αγοραστική δύναμη,
4. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στη δια βίου
κατάρτιση των εργαζομένων,
5. Διεθνής δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων για
τη συλλογική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων
προσκομμάτων σε καθεμιά από τις αγορές του
εξωτερικού, και,
6. Αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας της βιομηχανίας,
η οποία απ΄ εδώ και στο εξής δεν θα πρέπει να
αξιοποιεί ευκαιρίες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο,
αλλά να σχεδιάζει το μέλλον εφαρμόζοντας ρεαλιστικές
και μακροπρόθεσμες στρατηγικές.
Τελικά, για μας εκείνο που απαιτείται από την κυβέρνηση
είναι η τόλμη για τη λήψη αποφάσεων που θα
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και θα ανατρέψουν
ανεπιθύμητες καταστάσεις. Άλλωστε, διαφορετικός
δρόμος δεν υπάρχει.
Βεβαίως, τις δυσκολίες και τις γνωρίζουμε και τις
κατανοούμε. Όμως, ακόμα και μέσα στις παρούσες
δυσκολίες, πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές
μας. Και είμαστε σίγουροι ότι είναι εφικτό να
αντιστρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να
προχωρήσουμε με σίγουρα βήματα προς το μέλλον.
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Διοικητικό Συμβούλιο
DEVELOPMENTAL PROSPECTS FOR 2008:
8+6 PROPOSALS TO IMPROVE
THE BUSINESS ENVIRONMENT
The economic policy of previous years aimed at true convergence of the economy
of our country with that of other EU member-states, through a series of measures
aimed at improving the competitiveness of the Greek economy. This policy was,
and still is being implemented under the burden of the well-known fiscal
problems of the country.
During 2008, against a background of global economic crisis and uncertainty,
the government has to face (6) major structural problems, namely:
1. the high public debt,
2. the high unemployment rate, especially in peripheral regions,
3. the effective management of the funds of the National Strategic Reference
Framework, (ESPA),
4. the reforms to improve the economic status of Public Utility Companies,
5. the social insurance issue and
6. the balance of payments deficit.
Once again we stress that improving both the macro- and the micro- economic
environment is our only way forward. This is why our proposals concerning
necessary improvements are very specific:

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2007-2009

Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β' Αντιπρόεδροι
Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Α. Proposals to improve the macro-economic environment:
1. Clear orientation for policies and plans for the next planning period concerning
actions to enhance entrepreneurship, especially in the manufacturing sector;
this entails structural measures at the local and national levels, and the
implementation of a clear industrial policy,
2. Development and implementation of policies at the local and national levels
so as to bring education into line with the needs of industry,
3. Simplification of the taxation system and establishment of transparency
rules in regard to transactions between enterprises and the State,
4. Completion of transport and other road infrastructure projects to facilitate
access to the markets of the Balkan and Western European countries for
the enterprises of Northern Greece,
5. Continuation of efforts to curtail bureaucracy and dissemination of the
use of ICT technologies to facilitate relations between enterprises and the
State,
6. Flexibility in the labor market with comprehensive employment policies and
immediate launching of a dialogue among all those involved in the current
regime of industrial relations,
7. Minimization of unfair competition from third country products, through
substantial, rather than perfunctory, market controls. Furthermore, the
State should also observe EU standards, just as businesses have to; and,
finally,
8. Commitment of the State to continue reforms with specific time-schedules,
budgets and implementation frameworks through actions known in advance.
Emphasis should be placed on reorganizing the way public administration
departments function and taking measures to combat corruption.
Β. Proposals for the improvement of the micro-economic business environment:
1. Implementation of investment schemes to modernize manufacturing processes
and introduction of new technologies in production and administration
operations,
2. Development of international activities and orientation of enterprises towards
the global market,
3. Participation in entrepreneurial or/and trade distribution networks for the
promotion of Greek products in markets with high purchasing power,
4. Investment in human potential and employees’ life-long learning/training,
5. International networking of Greek enterprises for collectively overcoming
specific obstacles in different international markets; and, finally,
6. Change in the corporate culture within the industrial sector, which - from
now on - should not capitalize on opportunities in the short-term, but plan
for the future by implementing realistic, long-term strategies.
To conclude, what we would like the government to do is to be brave in
taking decisions to tackle existing problems and to reverse undesirable situations;
in any case, there is no other way forward.
Of course, we are aware and understand that there are difficulties. However,
even under these conditions, we have to believe in our strengths and potential.
We are certain that it is feasible to reverse the current situation and proceed
with confident steps towards the future.

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Γεώργιος Μυλωνάς
Γιάννης Σταύρου
Ιωάννης Ακκάς
Ιωάννης Βεργίνης
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Νίκος Πέντζος
Δημήτριος Αμπατζής
Αναστάσιος Αλεξανδρίδης
Μάρκος Δούφος
Χαρίλαος Α. Αλεξόπουλος
Αθανάσιος Αρχοντής
Ιωάννης Βένος
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Νικόλαος Γκαντίνας
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμπασίνας
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σόλων Καράσσο
Εμμανουήλ Καστανάκης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Σταμάτης Κουρούδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Ευστράτιος Μακιός
Λάκης Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Αικατερίνη Μιχαηλίδου
Iωάννης Mίχος
Παναγιώτης Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αθανάσιος Σαββάκης
Εμμανουήλ Σίμογλου
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Ρήγας Τζελέπογλου
Αναστάσιος Τζήκας
Νικόλαος Τρυπάνης
Παναγιώτης Τσινάβος
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
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Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ

-

Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ

2 0 0 8

02.01.08

28 - 29.01.08



 Εναρκτήρια συνάντηση του έργου CIP - HELLAS, Enterprise Europe Network

Δεξίωση, που παρέθεσε το ΕΒΕΘ, με την ευκαιρία του νέου έτους, στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ.
Πρόεδρος.

(EEN) - Hellas, που διοργάνωσε το ΕΚΤ και το Δίκτυο Πράξη και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αμαλία στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.

09.01.08
 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε

στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

10.01.08


Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας κ. Γ. Βλάχο και τη Διοίκηση ΟΛΘ για το θέμα της παραχώρησης
του ΣΕΜΠΟ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία Διοίκησης του ΟΛΘ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της «Αλεξάνδρειας»
Ζώνης Καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Συνάντηση με θέμα τη συνεργασία του Συνδέσμου με την Πολυτεχνική
Σχολή του ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα του
ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χ.
Γεωργίου.

12.01.08


1ος Ετήσιος Φιλανθρωπικός Χορός του ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο HYATT Regency Θεσσαλονίκη.

14.01.08


Συνάντηση με θέμα τη συνεργασία του Συνδέσμου με την Πολυτεχνική
Σχολή του ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα του
ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χ.
Γεωργίου.

28.01.08


Συνάντηση με τον κ. Δ. Γιάννο, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
και Πρόεδρο της μόνιμης επιτροπής για τη διευκόλυνση και απλούστευση
των διαδικασιών του διεθνούς εμπορίου (HTPRO), που πραγματοποιήθηκε
στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση με τον κ. Α. Τσιατσιάμη Ειδικό Γραμματέα Αξιοποίησης Διεθνών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε
στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκδήλωση για το νέο έτος με θέμα «καινοτομία και επιχειρηματικότητα
στο σύγχρονο κόσμο» και με επίσημο ομιλητή τον κ. Bill Gates, Πρόεδρο
της Microsoft Corporation, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

29.01.08


12η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Υπουργείου, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας με τη συμμετοχή
του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Μ. Τζίμα.

31.01.08
 Συνάντηση με την κα. Μ. Παλαιολόγου - Μιχαηλίδου, Διευθύντρια marketing

και Επικοινωνίας του Athens Information Technology, με θέμα τη συνεργασία
με το ΣΒΒΕ και τη διοργάνωση σεμιναρίου “The Art and Science of
Negotiation” που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι 26-28 Μαΐου 2008.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου και συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

15.01.08
 Συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ν. Κονιόρδος.

16.01.08

01.02.08




Συνάντηση με τον κ. Ι. Ανδρονικίδη και την κα. Τ. Γεωργιάδου από τον
Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ACTA) με θέμα
την υποστήριξη του Συνδέσμου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ψηφιακών
δεξιοτήτων ACTA, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

21.01.08


Συνάντηση σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτομία (CIP 2007-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΤ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.
 Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Α. Λαδένης.
 Συνάντηση της Λέσχης Νέων Επιχειρηματιών του Συνδέσμου, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

02.02.08


Εκδήλωση για το νέο έτος, κοπή πίτας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης και βράβευση του κ. Γ. Μυλωνά, Πρόεδρου ΣΒΒΕ,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Φιλία στην Κομοτηνή. Από το
Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
 Τιμητική βράβευση του ΣΒΒΕ σχετικά με την οικονομική του αρωγή προς
το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός» για την αγορά
και εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού στο κτίριο
του ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency
Θεσσαλονίκης. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο κ. Γ.
Σταύρου.

04 - 07. 02. 08
 3η Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος EU MATCHING in Border Regions, που συνδιοργανώθηκε
από το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) - Hellas του Συνδέσμου και το
ΕΕΝ Namur στο Βέλγιο, που συμμετείχαν 15 επιχειρήσεις και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της έκθεσης ΙΤnT, στη Βιέννη. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν η κα Μ. Νάζη και ο κ. Ι. Κυανίδης.

22.01.08


Ειδική Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με την
παρουσία εκπροσώπων των φορέων της Πόλης, με μοναδικό θέμα «την
ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

23.01.08
 Κοινή Συνέντευξη Τύπου των Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών

Έβρου,
Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης και Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Ξάνθης,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Ροδόπης στην Κομοτηνή.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον κ. Γ. Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Nikopolis, στη Θεσσαλονίκη.

06 – 07. 02. 08
 Εναρκτήρια συνάντηση του νέου δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής

υποστήριξης (Business Support Network), που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.

06.02.08


Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Εργασιακά και
Εκπαίδευση Προσωπικού», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Ζλατίνης, Ν. Κονιόρδος, Α. Κουτσόβουλος,
Ι. Πετρίδης, Ε. Σίμογλου, Π. Τσικούρας και οι κες Ε. Ασβεστά, Μ. Μαραγκού
και Σ. Πολίτου.
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 Δεξίωση για το νέο έτος που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

20.02.08

Επιτροπής στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και Έκτακτη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία
του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.



07.02.08


Εκτελεστική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ, που
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Μακεδονίας –
Θράκης 2007 - 2013, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Λιμναίον
στην Καστοριά. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

8 η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη, που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Ειδική εκδήλωση για την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος δράσης
του ΟΠΕ για το 2008 με κύριο ομιλητή τον κ. Γ. Αλογοσκούφη, Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.
 Συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank)
που επισκέφθηκε την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King
George II Palace, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ.
Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

21.02.08

11.02.08

22.2.08

 Συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της «Αλεξάνδρειας»



Ζώνης Καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Προπαρασκευαστική συνάντηση των φορέων της Θεσσαλονίκης με θέμα
«Ένωση για τη Μεσόγειο», που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Θεσσαλονίκη.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.



Ημερίδα με θέμα «Ένωση για τη Μεσόγειο: ενημέρωση για τυχόν ελληνικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον ως προς τη Νότια ακτή της Μεσογείου»,
που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας 2000 – 2006, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis
στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση με θέμα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων του ΟΛΘ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Συμμετείχαν οι νομικοί σύμβουλοι των εταιριών - μελών του
Συνδέσμου και η κα. Σ. Πολίτου.

25 – 26.02.08


12.02.08
 Συνάντηση με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων και Συνδέσμων Βορείου

Ελλάδος με θέμα τα προβλήματα που προκαλούνται από τις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.

13.2.08


Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Εργασιακά και
Εκπαίδευση Προσωπικού», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Συμμετείχαν οι κ.κ. Ν. Γκαντίνας, Θ. Γεωργιάδης, Χ. Ζλατίνης,
Μ. Πρώιος, Ι. Πετρίδης, Ε. Σίμογλου, Π. Τσικούρας και οι κες Μ. Μαραγκού
και Σ. Πολίτου.

14.02.08
 Συνεδρίαση της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας

που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΕΕΚ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Κ. Στυλιαράς.

15.2.08


Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην εκπομπή «Εφημερίδα
Καταστρώματος» του Δορυφορικού Προγράμματος της ΕΡΤ, στο δημοσιογράφο
κ. Ν. Πρόκο, με θέμα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων του ΟΛΘ.
 Συνέδριο Leaders of the New Economy Forum 2008 Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη και Οικονομική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, που συνδιοργάνωσε
ο Όμιλος ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιάς και ο ΣBBE στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency
Θεσσαλονίκη. Στο πάνελ με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Διοίκηση Επιχειρήσεων» συμμετείχαν με ομιλία τους ο κ.
Πρόεδρος και ο κ. Ε. Σίμογλου ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ. Επίσης στο Συνέδριο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

16.02.08
 Εκδήλωση με θέμα: «Η Κοινωνία και το Περιβάλλον: Η κλιματική αλλαγή

και οι επιπτώσεις της», που διοργάνωσε η ΟΚΕ και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε
ο κ. Πρόεδρος.

18.02.08


7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Κούρος στη Δράμα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.

19.02.08
 Οικονομικό και Επιχειρηματικό Συνέδριο με θέμα: «Greece – your strategic

partner in S.E.Europe: Investment prospects & business opportunities»,
που διοργάνωσε το ΕλληνοΒρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Berkeley στο Λονδίνο, Αγγλία. Από
το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος με θέμα: «Η Δυναμική των
ελληνικών επιχειρήσεων στην Ν.Α. Ευρώπη».

Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Γ’ KΠΣ και των
στόχων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου,
Χ. Γεωργίου και η κα. Β. Βλοτίδου.
Επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη
και επιχειρηματική αποστολή, στο Αλγέρι. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Πρόεδρος.

25 – 26.02.08


CIP IT Tools που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

25.02.08


Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Γ. Σταύρου στην ΕΤ3, στο Κεντρικό Δελτίο
Ειδήσεων, στο δημοσιογράφο κ. Χ. Δάντση, με θέμα την οικονομική διείσδυση
των ελληνικών επιχειρήσεων στα Σκόπια.
 Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου και των μελών της Ομάδας
Εργασίας «Εργασιακά», με τη συμμετοχή της κας. Σ. Καλαντζάκου,
Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κ. Δ. Κοντού,
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Τη συνάντηση συντόνισε ο κ. Γ. Σταύρου.

26.02.08


Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Enterprise Europe Network με θέμα «IT
Training Tool», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.
 Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Επίδειξη εφαρμογών επιχειρηματικής και
κλαδικής ευφυΐας, βιομηχανικές εφαρμογές», που συνδιοργάνωσαν ο
ΣΕΠΒΕ και η Ερευνητική Μονάδα - URENIO του ΑΠΘ στα πλαίσια του
ΠΠΚΚΜ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency Θεσσαλονίκη.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Κυανίδης.

27.02.08
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε

στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Χ. Γεωργίου.
 Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του

Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και η
κα. Σ. Πολίτου.

29.02.08
Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας
που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα RAF, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ετ. Ευρωσύμβουλοι. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
η
 118 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση με θέμα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων του ΟΛΘ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Συμμετείχαν οι νομικοί σύμβουλοι
των εταιριών - μελών του Συνδέσμου και η κα. Σ. Πολίτου.
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[ δραστηριότητες ]

1ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
«Προσφορά Αγάπης στις ελπίδες μας για το αύριο: ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ» ήταν το μήνυμα του Συνδέσμου στον 1ο Ετήσιο
Φιλανθρωπικό Χορό που διοργάνωσε, το Σάββατο 12
Ιανουαρίου 2008 και στον οποίο παραβρέθηκαν
περισσότερα από 600 άτομα.
Ο ΣΒΒΕ διέθεσε όλα τα έσοδα της εκδήλωσης για την
υποστήριξη των παρακάτω ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας:
• Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου

• Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
• Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Μέλισσα»
• Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος
Στυλιανός»
• Ίδρυμα «Άσυλο του Παιδιού»
• «ΦΑΟΣ» - Ασφάλεια και Υγιεινή των Μαθητών στα
σχολεία της Δυτ. Θεσ/νίκης

Το μουσικό σχήμα Buena Ventura το
οποίο συνόδεψε μουσικά τη βραδιά,

Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος ΣBBE

Γιάννης Ιωαννίδης, Γιώργος και Χριστίνα Σαλαγκούδη

Γιώργος Μυλωνάς, Γιάννης Βεργίνης,
Δημήτρης Μπακατσέλος, Γιάννης Σταύρου
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2

3
1
1. Γιώργος και Νέλλυ Μυλωνά,
2. κ. & κα. Βασίλη Παπαγεωργοπούλου

4

4. Ελευθερία και Αριάδνη Μητακάκη, 5. Ηρώ Τζελέπογλου,
Μαίρη Θεοδωρίδου, Νάνα Χρηστάκη, Ντόρα Τακά, Λένα
Διαμαντίδου, Κατερίνα Λαγού, 6. Ειρήνη Καρύδα, κ. & κα. Ι.
Πορτοκαλλίδη, Γιώργος Χατζηγιαννάκης
5

3. Γιάννης Ιωαννίδης, Μαργαρίτης
Σχοινάς, Γιώργος Ορφανός, Σταύρος
Καλαφάτης, Τιμη Μπακατσέλου,
Αλέξανδρος Μπακατσέλος,
Γιώργος Σαλαγκούδης, Χριστίνα
Σαλαγκούδη, Χριστίνα Πανούτσου,
Βασίλης Πανούτσος
6

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς στο σύντομο
χαιρετισμό του τόνισε ότι μολονότι οι καιροί είναι δύσκολοι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ατενίζουν το
μέλλον με αισιοδοξία και λαμπρύνουν με την παρουσία
τους την επιχειρηματική κοινότητα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός
Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.
Στ. Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κ. Κ. Κιλτίδης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού

κ. Γ. Ιωαννίδης, ο Ευρωβουλευτής κ. Μ. Σχοινάς, οι
Βουλευτές κ.κ. Κ. Γκιουλέκας, Γ. Ορφανός, Α.
Τζιτζικώστας, Γ. Σαλαγκούδης, Ι. Μαγκριώτης, ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλος, ο Νομάρχης
Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδης, ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Τσιότρας
και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας.

07
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8

7

9

7. Δημήτρης Τσολάκης, Νικόλας
Τρυπάνης, Ευδοξία & Ιάκωβος
Τρυπάνης και Ελένη Τσολάκη,
8. Δημήτρης Μπακατσέλος, Μάχη
Γεωργίου, Ολυμπία Βλαχοπούλου, κ.
& κα. Γ. Τσιότρα, Μαίρη Χατζάκου, κ.
& κα. Μ. Δούφου, κ. & κα. Π.
Παπαιωάννου, Μανώλης
Βλαχογιάννης, 9. κ. & κα. Αντώνη
Κουίδη, 10. Σταύρος Καλαφάτης,
Τίμη Μπακατσέλου, Γιάννης
Ιωαννίδης

10

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «AΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»,
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
Η Διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης
«Ο Άγιος Στυλιανός» και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, προέβησαν στην τιμητική
βράβευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2007, κατά τη
διάρκεια φιλανθρωπικού χορού του ιδρύματος.
Η βράβευση αφορούσε την οικονομική αρωγή του ΣΒΒΕ
για την αγορά και εγκατάσταση νέου συστήματος
θέρμανσης και κλιματισμού στο κτίριο του ιδρύματος.
Στην εκδήλωση, τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Σταύρου.
Στιγμιότυπο από τη βράβευση. Διακρίνονται από αριστερά ο κ. & κα. Β. Παπαγεωργοπούλου και ο κ. Γ. Σταύρου
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Χορηγοί: AEGEAN AIRLINES και ALUMIL
Υποστηρικτές: HELECTRON, INTERCLARK, ISOMAT, KLT, POLAT, PRISMA, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟΝ - ΜΠΟΛΑΡΗ, ΟΤΕ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Χορηγοί επικοινωνίας: εφημερίδες ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΤ3 και TV100 και ραδιοφωνικοί σταθμοί STAR FM97.1 και FM100.
Τα διαφημιστικά σποτ για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση ήταν δημιουργία και προσφορά της εταιρείας IDEART.

09
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΖΙΜΑ

Στιγμιότυπο από το
κόψιμο της πίτας

Η πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΒΒΕ, για το 2008, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 29
Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Μακεδονίας
- Θράκης (ΥΜΑΘ) κ. Μ. Τζίμα.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς στην εισηγητική του
παρέμβαση έθεσε προς συζήτηση το θέμα της ανάπτυξης
της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τα επόμενα
χρόνια μέσω των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Ο κ. Υπουργός, στη δική του παρέμβαση, αναφέρθηκε
στην προ ημερών σύσκεψη με τους δεκαέξι νομάρχες
της Βόρειας Ελλάδας που είχε ως αντικείμενο τη
διαμόρφωση μέχρι τον Ιούνιο προτάσεων έργων στις

νομαρχίες της Βόρειας Ελλάδας, προϋπολογισμού
μεγαλύτερου των 228 εκ. €. Η υλοποίηση των έργων
μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον από το ΥΜΑΘ, αφού
αυτό έχει πιστοποιηθεί και μπορεί να είναι τελικός
δικαιούχος για την υλοποίηση έργων και δράσεων κατά
την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μάλιστα, το
ΥΜΑΘ είναι το πρώτο Υπουργείο το οποίο λαμβάνει τη
σχετική πιστοποίηση.
Ακολούθως, ο κ. Τζίμας έκανε εκτενή αναφορά στον
σχεδιασμό της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης»
και στις βασικές ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι
τώρα. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την αποστολή από
τα μέσα Νοεμβρίου προς τα Υπουργεία Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης, του Σχεδίου Νόμου που
αφορά τα αναπτυξιακά κίνητρα εντός της «Ζώνης».
Η πρόταση του ΥΜΑΘ συνδυάζει κεφαλαιουχικά και
φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα
εγκατασταθούν εντός της Ζώνης Καινοτομίας.
Για το Σχέδιο Νόμου ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι θα
τεθεί σύντομα προς διαβούλευση και ευελπιστεί ότι
εντός του 2008 θα αποτελεί νόμο του κράτους.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάθεση σε κοινοπραξία
μελετητών του στρατηγικού σχεδίου της «Ζώνης», το
οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου, και τέλος,
στις διαβουλεύσεις του Υπουργείου Μακεδονίας –
Θράκης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την
παραχώρηση της μισής έκτασης του αεροδρομίου του
ΣΕΔΕΣ στη «Ζώνη Καινοτομίας», συνολικής επιφάνειας
περίπου 440 στρεμμάτων.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο ΥΜΑΘ κ. Μ.
Τζίμας ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ
να υπάρξει άμεσα συνάντηση με αντικείμενο την από
κοινού υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Μ. Τζίμας
και Γ. Μυλωνάς
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ
Την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε επίκαιρα θέματα οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος, την Παρασκευή 1
Φεβρουαρίου 2008, στο ξενοδοχείο Nikopolis.
Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς
στον χαιρετισμό του προς τον κ. Υπουργό αναφέρθηκε
στη λειτουργία του κράτους, στη συνέπεια του κράτους
στις συναλλαγές του με τις επιχειρήσεις, στη γενικότερη
οικονομική πολιτική και την υποστήριξη της βιομηχανίας,
καθώς επίσης στη φορολογική πολιτική και στην
υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων.
Στην ομιλία του, ο Υπουργός Oικονομίας και Oικονομικών,
κ. Γ. Αλογοσκούφης, αναφέρθηκε στην πορεία της
οικονομίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ειδικά στις
προοπτικές των επόμενων ετών. Ειδικότερα ο κ. Υπουργός
ανέφερε:
«Με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήσαμε, δώσαμε
έμφαση στη μείωση της άμεσης φορολογίας, στην
ενίσχυση των κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις
με τον επενδυτικό νόμο, στην εξυγίανση του Τρίτου
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τη σωστή προετοιμασία
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 20072013, στην προώθηση των εξαγωγών για την υλοποίηση
έργων υποδομής, στη νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων
και στη ψηφιακή στρατηγική.
Έχουμε μπει πλέον στη δεύτερη φάση του
μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Κυβέρνησης, ενώ
παράλληλα επιταχύνουμε την υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων που έχουμε ήδη προωθήσει.
Αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όπως είναι η
φοροδιαφυγή, το ασφαλιστικό σύστημα, η σπατάλη στο
δημόσιο τομέα.
Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε,
εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που απασχολούν

τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας. Προβλήματα
που σωρεύτηκαν επί δεκαετίες και δεν λύνονται από
τη μια μέρα στην άλλη. Στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες
για την αντιμετώπισή τους. Και επιδιώκουμε να έχουμε
με όλους τους φορείς μια στενή και δημιουργική
συνεργασία. Για να υλοποιήσουμε τους κοινούς στόχους
μας για μια δυναμική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία.»
Επίσης, ο κ. Αλογοσκούφης, αναφέρθηκε στις

αποκρατικοποιήσεις των λιμανιών και των αεροδρομίων
και υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση των μεταφορικών
υποδομών θα αναδείξει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια
Ελλάδα σε επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής.
Τέλος, ο κ. Υπουργός, δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει
εγγράφως σε ερωτήματα που μέσω του ΣΒΒΕ του έχουν
θέσει οι επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Μαργαρίτης Τζίμας, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης
Σταύρος Καλαφάτης και Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης,
και πολλοί επιχειρηματίες.

Διακρίνονται από
αριστερά οι κ.κ.
Γ. Μυλωνάς και
Γ. Αλογοσκούφης

Ο Υπουργός κ. Γ. Αλογοσκούφης στο βήμα της εκδήλωσης
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κας Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Β.Β.Ε.

Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Γ. Σταύρου,
η κα Σ. Καλαντζάκου
και οι κ.κ. Ι. Βεργίνης
και Ι. Ακκάς

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
25 Φεβρουαρίου, συνάντηση εργασίας των μελών της
Διοίκησης του Σ.Β.Β.Ε. με την Υφυπουργό Απασχόλησης
κα Σ. Καλαντζάκου στα γραφεία του Συνδέσμου. Παρών
στη συνάντηση ήταν και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Γ.
Βερναδάκης.
Κατά την εισαγωγική του παρέμβαση, ο Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γ. Σταύρου ανέφερε
ότι παρά τις θετικές εξελίξεις των δεικτών της ανεργίας
και της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, στη Βόρεια
Ελλάδα έχουμε το δυστυχές προνόμιο η ανεργία σε
πολλούς Νομούς της να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά
επίπεδα.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης
στην άσκηση μιας ουσιαστικής περιφερειακής πολιτικής

θα πρέπει να ενταθούν. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να
συμπεριληφθούν όλοι οι Νομοί της Δυτικής και της
Ανατολικής Μακεδονίας, που κατέχουν τις πρώτες
θέσεις σε ποσοστό ανεργίας στη χώρα, στο ειδικό
κίνητρο επιδότησης του εργατικού κόστους κατά
12% μέσω του ΟΑΕΔ.
Για το θέμα αυτό η Υφυπουργός Απασχόλησης κα. Σ.
Καλαντζάκου δεσμεύθηκε ότι θα το εξετάσει με τα
συναρμόδια Υπουργεία.
Κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκαν επίσης και οι
προτάσεις του ΣΒΒΕ σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
• την επιδότηση της κινητικότητας των εργαζομένων,
• την προσαρμογή της εθνικής εργατικής νομοθεσίας
στα κοινοτικά δεδομένα,
• την ευελιξία των προγραμμάτων του ΛΑΕΚ,
• τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης, και,
• τον κατάλογο βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Η Υφυπουργός τόνισε ότι απαιτείται συνολική προσέγγιση
στη συζήτηση για τα θέματα της απασχόλησης με την
υλοποίηση κυρίως «ενεργητικών» πολιτικών
απασχόλησης. Παράλληλα, εξήρε τη χρησιμότητα του
ΟΑΕΔ για τις επιχειρήσεις. Ειδικά για τον ΟΑΕΔ, ο Διοικητής του κ. Γ. Βερναδάκης υπογράμμισε ότι ο οργανισμός
μεταλλάσσεται σε σύγχρονο εργαλείο που πρέπει να
αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις.
Ο ΣΒΒΕ συμφώνησε με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ να προβάλει
τα νέα εργαλεία που αναπτύσσει, όπως τις προγραμματικές
συμφωνίες και το σύστημα εξατομικευμένης εύρεσης
εργασίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (E-LEARNING
PLATFORM) - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAR
Σε συνέχεια των δράσεων οι οποίες υλοποιήθηκαν από
το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
/ Enterprise Europe Network - Hellas στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος “STAR - Supporting Training
Around Regions,” ο ΣΒΒΕ συνεργάστηκε με το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Βενετίας και δημιούργησε την
ηλεκτρονική πλατφόρμα για εκπαίδευση και ενημέρωση
στα θέματα μαζικής εξατομίκευσης.
Ο στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να προσφέρει
σε επιχειρήσεις εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση σε
πλήρες υλικό σχετικά με τη μαζική εξατομίκευση, και
τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα με ειδικούς
για πρακτική και ατομική βοήθεια σε θέματα που
αφορούν την εφαρμογή μεθόδων μαζικής εξατομίκευσης.
Επίσης οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν
μαθήματα σχετικά με τη μαζική εξατομίκευση μέσω
διαδικτύου.

Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πλοηγηθεί στις ενότητες
που αφορούν:
• στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του
προγράμματος STAR (π.χ. ενημερωτικό και
εκπαιδευτικό υλικό για τη μαζική εξατομίκευση)
• στα μαθήματα με θέμα: Καλές Πρακτικές για την
εφαρμογή μεθόδων μαζικής εξατομίκευσης
• στο Forum επικοινωνίας
• στην Υποβολή ερωτήσεων
Η χρήση αυτής της πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά
μέσω προσωπικού κωδικού πρόσβασης το οποίο δίνεται
από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου (κα Μόνικα Νάζη
τηλ. 2310 539817, εσωτ. 207). Επίσης μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος STAR
στο http://www.tvtecnologia.it/starproject
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Στις 23 Ιανουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε, στην
Κομοτηνή, κοινή Συνέντευξη Τύπου των Συνδέσμων
Βιομηχανιών Θράκης στα γραφεία του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Στη
Συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας
παρουσιάσθηκαν καίρια θέματα που απασχολούν το
δευτερογενή τομέα στη Θράκη, συμμετείχαν οι κ.κ. Ι.
Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνιών –
Βιομηχανιών Εβρου, Γ. Νικολαϊδης, Πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης, Β.
Σκαρλάτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνών - Βιομηχάνων Ξάνθης και Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος.
Κατά τις παρεμβάσεις τους οι Πρόεδροι των Συνδέσμων
αναφέρθηκαν κυρίως σε:
1. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την
Ανταγωνιστικότητα (άρα και την βιωσιμότητα), των
επιχειρήσεων που εξακολουθούν να λειτουργούν
και να προσπαθούν να μεγεθύνουν, επενδύοντας
στην περιοχή, και,
2. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της
Ελκυστικότητας της περιοχής, για την προσέλκυση
Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων σ’ αυτήν.
Ο εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ, επανέφερε κατά τη διάρκεια
της Συνέντευξης Τύπου, τα παρακάτω τρία αιτήματα
που έχουν τεθεί επανειλημμένα προς την Πολιτεία
με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων της Θράκης:
1. Να πραγματοποιηθεί μείωση του φορολογικού
συντελεστή των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες
στη Θράκη σε 10%,
2. Να προβλεφθεί ειδική διάταξη που θα απαλλάσσει
όλες τις επιχειρήσεις της Θράκης από τις εργοδοτικές
και ασφαλιστικές εισφορές όταν προσλαμβάνουν
νέους επιστήμονες αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ για μία
5ετία, και,
3. Να εκπίπτει από τα κέρδη το 100% των δαπανών
των επιχειρήσεων της Θράκης που αφορούν δαπάνες
έρευνας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑ,
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Για τη συμβολή του στην εκπλήρωση των σκοπών του
Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης ο
πρόεδρος κ. Γ. Νικολαϊδης και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου, απόνεμαν τιμητική διάκριση
στον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνά.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε για την κοπή της
πίτας με την ευκαιρία του νέου έτους το Σάββατο 2
Φεβρουαρίου στην Κομοτηνή.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ.
Σταύρου, Γ.
Νικολαϊδης, Β.
Σκαρλάτος, Ι.
Μιχαηλίδης
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3ημερη επιχειρηματική
αποστολή στη Βιέννη το διάστημα 5-7 Φεβρουαρίου στα
πλαίσια της διεθνούς έκθεσης πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών της Βιέννης (ITnT Wien 2008). Η
επιχειρηματική αποστολή στην οποία συμμετείχαν 14
εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σ.Β.Β.Ε.Enterprise Europe Network-Hellas, στα πλαίσια του
Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο των Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και εντάσσεται
στις δράσεις προβολής και διεθνούς τεχνολογικής
συνεργασίας του τοπικού παραγωγικού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής οι
επιχειρηματίες και τα στελέχη των εταιριών πληροφορικής
και επικοινωνιών πραγματοποίησαν πάνω από εκατόν
είκοσι (120) επιχειρηματικές συναντήσεις με συναδέλφους
τους από τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Ιρλανδία,
Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σλοβενία,
Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία.
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης
ITnT για το περίπτερο του Περιφερειακού Πόλου
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός από τα μέλη
της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, το περίπτερο
του Πόλου Καινοτομίας επισκέφθηκαν εταιρίες από
την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και
την Σλοβενία. Επιπλέον, το περίπτερο του Πόλου
Καινοτομίας επισκέφθηκε και τις 2 ημέρες της έκθεσης
ο εμπορικός ακόλουθος της Ελλάδας στην Αυστρία κ.
Χρήστος Ντοκομές, ο οποίος συναντήθηκε με τα μέλη
της επιχειρηματικής αποστολής και συζήτησε μαζί
τους για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Αυστρίας
και τις προοπτικές επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ
ελληνικών και αυστριακών επιχειρήσεων.
Τέλος, ο Σ.Β.Β.Ε.-Enterprise Europe Network – Hellas,
και πάλι στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της
εξωστρέφειας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει επιχειρηματική
αποστολή στη Νέα Υόρκη, τον προσεχή Iούνιο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Dr.
Bruce Piasecki,
Γιώργος Μυλωνάς,
Δημήτρης Κρίς,
Βασίλης Τακάς
Εμμανουήλ Σίμογλου
και η κα Δέσποινα
Γιαννούλη

Με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας ένταξης της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ("ΕΚΕ") στα business
plans των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος ο Όμιλος ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσαν την
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008, εκδήλωση με θέμα:
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικονομική Ανάπτυξη
στη Βόρεια Ελλάδα».
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία
να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με τον Dr. Bruce Piasecki, Πρόεδρο
της American Hazard Control Group και στρατηγικό
σύμβουλο ορισμένων εκ των μεγαλυτέρων πολυεθνικών
επιχειρήσεων των ΗΠΑ (ΙΒΜ, Hewlett Packard, Exxon,
κ.α.) σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βιώσιμης
ανάπτυξης & διοίκησης επιχειρήσεων. Στο πάνελ
συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Βασίλης
Τακάς Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών
Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΙΝΑ) και Εμμανουήλ Σίμογλου, εκπρόσωπος

ΣΒΒΕ στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, και η κα Δέσποινα Γιαννούλη, Διευθύντρια
Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου
Regency Entertainment.
Η εκδήλωση έκλεισε με τη βράβευση από τον Όμιλο
ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος
οι οποιες έχουν επιδείξει ιδιαίτερα έργο στον τομέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συγκεκριμένα: της
βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.,
της KLEEMANN HELLAS A.B.E.E., της Coco-Mat ΑΒΕΕ
και της Zυθοποιίας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑ.
Τα βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους των παραπάνω
επιχειρήσεων οι κ .κ Γιώργος Μυλωνάς, Κωνσταντίνος
Κουκούντζος, Μιχάλης Ευμορφίδης και Δημήτρης
Πολιτόπουλος.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων της
εκδήλωσης διατέθηκε σε φιλανθρωπικά σωματεία και
συγκεκριμένα στον Αρκτούρο, στην Αμερικανική Γεωργική
Σχολή και στο Σύλλογο Φίλων του παραρτήματος
Μακεδονίας Θράκης της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρίας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – HELLAS
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των επιχειρήσεων της
Βορείου Ελλάδος συμμετέχει στο νέο Ευρωπαϊκό δίκτυο
επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe
Network – Hellas, μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού
δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης
Enterprise Europe Network για την προαγωγή της
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
στην Ευρώπη. Σκοπός του νέου αυτού Ευρωπαϊκού
Δικτύου είναι η υποστήριξη των ΜΜΕ έτσι ώστε να
επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες της
Ενιαίας Αγοράς.
Ο ΣΒΒΕ συμμετέχει όχι μόνο σαν εταίρος του Enterprise
Europe Network – Hellas αλλά και σαν συντονιστής
όλων των φορέων για τις υπηρεσίες που αφορούν (εκτός
καινοτομίας, έρευνας & μεταφοράς τεχνολογίας):
• ενημέρωση και πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά θέματα,
• προώθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών,
• διεθνής επιχειρηματική συνεργασία και διεθνοποίηση,
και,
• γνωστοποίηση στην κοινότητα προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για θέματα που
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό - Κοινοτικό
πλαίσιο με σκοπό τη χάραξη Κοινοτικών πολιτικών
Το Enterprise Europe Network προήλθε από την
ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης
(Euro Info Centres) και των Κέντρων Προώθησης
Καινοτομίας (Innovation Relay Centres) αποτελώντας
το μοναδικό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών
(one stop shop) προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω
της διεθνοποίησής τους. Το Enterprise Europe Network,
το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του
τρέχοντος έτους, αποτελείται από 70 κοινοπραξίες
(συνολικά περίπου 600 οργανισμούς) σε περισσότερες
από 40 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες).
Το Enterprise Europe Network - Hellas υλοποιείται
από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών αποτελούμενη από
βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας
και των ΜΜΕ. Ονομαστικά οι φορείς που συμμετέχουν
στην κοινοπραξία είναι οι εξής:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
(ΕΚΤ/ ΕΙΕ) - Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας και
Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ) - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Αθήνας (ΒΕΑ) - Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κεραμικών και Πυρίμαχων Α.Ε. (ΕΚΕΠΥ) - Επιμελητήριο
Αρκαδίας - Επιμελητήριο Ιωαννίνων - Επιμελητήριο
Καβάλας - Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών, Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ
Α.Ε.) - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
της Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ Α.Ε.) - Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) -Ελληνικός
Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων &
Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.) - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου - Εταιρεία
Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Δυτικής
Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε.
Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Enterprise Europe
Network πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε πανηγυρική εκδήλωση στις Βρυξέλλες
την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Enterprise Europe
Network (στα αγγλικά): http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/index_en.htm
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος σύσκεψη κατά την οποία παρευρέθησαν οι
Πρόεδροι των παραγωγικών επιχειρηματικών φορέων
της Βορείου Ελλάδος, κ.κ.:
• Αριστείδης Αριστείδου, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
• Γεώργιος Γκίλης, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
• Αριστείδης Δρογαλάς, ΕΒΕ ΣΕΡΡΩΝ
• Μιχάλης Ζορπίδης, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Γεώργιος Ηλιάδης, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Β.Ε.
• Βασίλης Θωμαίδης, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
• Βασίλης Καμπάκης, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Ναούμ Μαρκόπουλος, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

• Δημήτρης Μπακατσέλος, ΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Γιώργος Μυλωνάς, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
• Γεώργιος Νικολαϊδης, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤ. Ν.
ΡΟΔΟΠΗΣ
• Νικόλαος Ουσουλτζόγλου, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
• Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Παύλος Τονικίδης, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
• Κυριάκος Χαρακίδης, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
• Νικόλαος Ράμμος, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
• Χρήστος Σάββας, ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η συζήτηση αφορούσε τα σοβαρότατα προβλήματα που
προκύπτουν από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων
του ΟΛΘ. Οι επιχειρηματικοί φορείς κατέληξαν σε
ομόφωνο κοινό ψήφισμα, το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οι κινητοποιήσεις που αφορούν 180 εργαζόμενους στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν προκαλέσει τεράστια
ζημία στις επιχειρήσεις της περιοχής, με αποτέλεσμα
να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω η ήδη επιβαρημένη
ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα, έχουν τεθεί σε
ομηρία δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη Βόρεια
Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος δεν χάνουν απλώς
πωλήσεις, χάνουν πελάτες και ίσως και ολόκληρες
αγορές. Επίσης, η αξιοπιστία των επιχειρήσεων της
Βορείου Ελλάδος έχει τρωθεί έναντι των συνεργατών
τους και των πελατών στις αγορές του εξωτερικού.
Η κατάσταση αυτή θα έχει άμεσες επιπτώσεις στους
καταναλωτές, στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες
και στους εμπόρους της Βόρειας Ελλάδας. Θεωρούμε
ότι θα παρατηρηθούν ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα,
καθώς επίσης και σε έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα
στην αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών σε
σειρά από βασικά προϊόντα. Παράλληλα υπάρχει κίνδυνος
να κλείσουν επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος λόγω
έλλειψης πρώτων υλών γεγονός που θα έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στην περιοχή.
Ο επιχειρηματικός και ο επαγγελματικός κόσμος της
Βορείου Ελλάδος διακηρύσσει σε κάθε κατεύθυνση
ότι θα παρέχει κάθε στήριξη προς τους εργαζόμενους

στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να διατηρήσουν
τις θέσεις εργασίας τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες
δουλειάς τους. Αλλά μέχρι εκεί …
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει:
1. η κυβέρνηση να διασφαλίσει τα δικαιώματα των
εργαζομένων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να
συμβάλλει στην επίλυση των επαγγελματικών αιτημάτων
τους
2. οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να
περιορισθούν στη διεκδίκηση των επαγγελματικών
τους δικαιωμάτων και μόνον, και να μην επικαλούνται
τη συμπαράσταση της κοινωνίας στις διεκδικήσεις
τους, όταν δείχνουν πλήρη αδιαφορία για τις επιπτώσεις
των πράξέων τους στην οικονομία της Βορείου
Ελλάδος.
3. η κυβέρνηση να λάβει κάθε μέτρο για να αρθούν οι
κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το
συντομότερο δυνατόν
4. όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί βλάβες από τις
μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις των εργαζομένων να
διεκδικήσουν δικαστικά τις νόμιμες αποζημιώσεις
τους.
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩN
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤHΣ ΟΛΘ A.E.
Πλήρης επιβεβαίωση των ανησυχιών που εξέφρασαν,
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008, οι εκπρόσωποι των
17 παραγωγικών φορέων της Βορείου Ελλάδος, για τις
τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις
της περιοχής, χάνοντας πωλήσεις, πελάτες, αλλά και
ολόκληρες αγορές, εξ΄ αιτίας των κινητοποιήσεων 180
εργαζομένων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γίνεται
μέσω των αποτελεσμάτων έρευνας μεταξύ των μελών
του ΣΒΒΕ.
Συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική έρευνα που διεξήχθη από
τον ΣΒΒΕ το τριήμερο 13 - 15 Φεβρουαρίου μεταξύ 75
μελών του, προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. το 81% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα λειτουργίας εξ΄ αιτίας των κινητοποιήσεων,
το 16% αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα
λειτουργίας και μόνο το 3% δηλώνει ότι οι κινητοποιήσεις
επηρεάζουν σε μικρό βαθμό τη λειτουργία της
επιχείρησής τους,
2. αναφορικά με το ύψος της ζημίας που έχουν υποστεί
μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις εξ΄ αιτίας των
κινητοποιήσεων:
• το 23%, έχει υποστεί ζημία έως και 200.000 €,
• το 27% έχει υποστεί ζημία μέχρι 1 εκ. €
• το 38%, έχει υποστεί ζημία μέχρι 3 εκ. €, και,
• το 12%, έχει υποστεί ζημία από 3 εκ. € και άνω.
3. στο ερώτημα αν οι κινητοποιήσεις έχουν αναγκάσει
τις επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται μέσω άλλων
λιμένων, εναλλακτικών οδών και μεταφορικών διαύλων,

το 100% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε
καταφατικά.
Μετά τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχει πλέον
σοβαρός κίνδυνος να χαθούν μόνιμα χιλιάδες θέσεις
εργασίας στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας από
τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον ΟΛΘ. Οι
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος
έχουν υποστεί τεράστια ζημία, με αποτέλεσμα να έχει
επιδεινωθεί περαιτέρω η ήδη επιβαρημένη
ανταγωνιστικότητά τους.
Ταυτόχρονα, εξ΄ αιτίας των κινητοποιήσεων, υπάρχει ο
κίνδυνος να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στη
Μακεδονία και τη Θράκη, για μόλις 180 εργαζόμενους.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
επισημαίνει και υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η
κατάσταση αυτή θα έχει άμεσες επιπτώσεις στους
καταναλωτές, στους επιχειρηματίες, στους επαγγελματίες
και στους εμπόρους της Βορείου Ελλάδος. Θεωρούμε
ότι θα παρατηρηθούν ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα,
καθώς επίσης και σε έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα
στην αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών σε
σειρά από βασικά προϊόντα.
Παράλληλα υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να κλείσουν
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος λόγω έλλειψης
πρώτων υλών, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την
περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στην περιοχή.
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ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο Eκτελεστικού Aντιπροέδρου κ. Γ. Σταύρου στην εφημερίδα EΞΠPEΣ

Στις 8 Φεβρουαρίου 2008 κατατέθηκε στη Βουλή το
σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
που διέπει την έρευνα και την τεχνολογία στη χώρα
μας. Η πρωτοβουλία αναμόρφωσης του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου για την έρευνα στην Ελλάδα, είναι
επιβεβλημένη και αποτελεί σε πρώτη ανάγνωση μια
ουσιαστική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.
Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει ιδιαίτερα
θετικές προτάσεις, όπως:
1. τη σύνδεση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της
έρευνας με το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο,
2. τη δημιουργία ανεξάρτητων οργάνων που απεγκλωβίζονται
από τις παραδοσιακές διαδικασίες της δημόσιας
διοίκησης,
3. τη συστηματοποίηση ενός διάσπαρτου και κατακερματισμένου
πλαισίου έρευνας, και,
4. την αντιμετώπιση της, μέχρι σήμερα, αδυναμίας
συντονισμού, ιεράρχησης και καθορισμού προτεραιοτήτων
στην ερευνητική πολιτική της χώρας.
Προφανή μειονεκτήματα του Νομοσχεδίου αποτελούν:
1. η εξαίρεση της αγροτικής έρευνας από το νέο θεσμικό
πλαίσιο, και,
2. το πλήθος των ρυθμιστικών διατάξεων, προεδρικών
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που
προβλέπονται για την ουσιαστική εφαρμογή του.
Σχετικά με το θέμα της αγροτικής έρευνας, η μη
συμπερίληψη του πεδίου αυτού στο νέο θεσμικό πλαίσιο
καταδεικνύει την αδυναμία της συνολικής αγροτικής
πολιτικής της Κυβέρνησης να έρθει σε ρήξη με
κατεστημένες δομές, που έχουν προ πολλού εξαντλήσει
τα όρια και τις δυνατότητες τους. Είναι πράγματι λυπηρό
ένας από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας
μας να παραμένει περιχαρακωμένος σε κρατικές δομές
και κυρίως αντιλήψεις.
Όσον αφορά τη δεύτερη επισήμανση, δηλαδή το πλήθος
των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την
εφαρμογή του Νόμου, ας ελπίσουμε ότι υπάρχει από
το Υπουργείο Ανάπτυξης η κατάλληλη προετοιμασία
για την άμεση εφαρμογή του Νόμου. Διαφορετικά
θα επιβεβαιωθούν αυτοί που σήμερα επικρίνουν το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι αποτελεί άλλο ένα επικοινωνιακό
τέχνασμα για την ενίσχυση της «μεταρρυθμιστικής»
εικόνας της κυβέρνησης.
Βασικό ζητούμενο από το νέο θεσμικό πλαίσιο για την
έρευνα είναι η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, που
θα βελτιώσει την εγχώρια και διεθνή ανταγωνιστικότητα
του ιδιωτικού τομέα και κατ’ επέκταση την
ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.
Παρά το γεγονός ότι η ερευνητική δαπάνη των
παραδοσιακών μεταποιητικών επιχειρήσεων
διπλασιάστηκε κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω
κυρίως των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παραμένει
ακόμη εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Το θέμα είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετο και
επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τους παρακάτω
παράγοντες:

1. Η επενδυτική συμπεριφορά των παραδοσιακών
επιχειρήσεων προσανατολίζεται κατά προτεραιότητα
στις επενδύσεις ανανέωσης και εκσυγχρονισμού
παραγωγικού εξοπλισμού, επέκτασης εγκαταστάσεων
και αύξησης της παραγωγικής ικανότητας.
2. Οι διασυνδέσεις των επιχειρήσεων με την εγχώρια
ερευνητική κοινότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Οι λόγοι του χάσματος αυτού εκτός από την αδυναμία
σύγκλισης δύο εντελώς διαφορετικών νοοτροπιών,
αυτής του επιχειρηματία και αυτής του πανεπιστημιακού
ερευνητή, ανάγονται στις στρεβλώσεις του ισχύοντος
μέχρι σήμερα θεσμικού πλαισίου που διέπει την
πανεπιστημιακή έρευνα. Το τελευταίο διαμορφώνει
και κατευθύνει τον ερευνητή να παραμείνει
περιχαρακωμένος στα όρια του πανεπιστημιακού
ασύλου.
3. Οι επενδύσεις για βελτίωση προϊόντων ή την παραγωγή
νέων, συνήθως έπονται των πρώτων.
4. Τα απευθείας χρηματοδοτούμενα προγράμματα της
Ε.Ε. για την έρευνα, παρά την ευεργετική τους επίδραση
στο «άνοιγμα» της πανεπιστημιακής έρευνας,
δημιούργησαν και ορισμένες στρεβλώσεις που θα
πρέπει να αναφερθούν. Π.χ. οι υψηλές ερευνητικές
αποζημιώσεις που προβλέπονταν στα προγράμματα
αυτά, έστρεψαν τα πιο δυναμικά ερευνητικά ινστιτούτα
και εργαστήρια πανεπιστημίων στην παροχή υπηρεσιών
έρευνας προς τις επιχειρήσεις άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιόρισαν την ερευνητική
παραγωγική ικανότητα τους για την παροχή αντίστοιχων
υπηρεσιών σε ελληνικές επιχειρήσεις.
5. Η κρατική παρέμβαση μέσω των δημόσιων χρηματοδοτήσεων δεν είχε θεαματικά αποτελέσματα. Το
συνολικό ποσοστό χρηματοδότησης ερευνητικών
έργων που υποβλήθηκαν από συμπράξεις επιχειρήσεων
και ερευνητικών ιδρυμάτων παρέμεινε χαμηλό ενώ
αντίστροφα δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ για τη στήριξη πανεπιστημιακών και ερευνητικών
ιδρυμάτων που δεν είχαν ουδεμία σύνδεση με τον
παραγωγικό τομέα.
Η εξεύρεση λύσεων στα παραπάνω ζητήματα απαιτούν
μακροχρόνιες προσπάθειες και αλλαγή νοοτροπίας,
τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και του κράτους
και κυρίως της ερευνητικής κοινότητας.
Το νέο νομοσχέδιο για το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα
σίγουρα δεν αποτελεί πανάκεια. Σε κάθε περίπτωση
όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και βάζει τάξη
στο αναχρονιστικό και ρευστό περιβάλλον που ίσχυε
έως σήμερα. Περιορίζει την αυθαίρετη κατανομή πόρων
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας προς τους ημέτερους
καθηγητές ερευνητές ή ερευνητικά κέντρα «όψιμης
εθνικής σημασίας», και κυρίως περιορίζει τις άκριτες
εγκρίσεις των προγραμμάτων που υποβάλλονται από
τους εθνικούς ευεργέτες.
Ελπίζουμε οι προσδοκίες μας να επιβεβαιωθούν.
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[ θέσεις προτάσεις ]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, έθεσε
υπόψη του το σοβαρότατο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις - μέλη του Συνδέσμου
από την εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των επενδυτικών προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί
στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.
Στις περιπτώσεις που οι πληρωμές αυτές γίνονται είτε από τις Περιφερειακές αρχές, είτε από άλλα Υπουργεία,
π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης, σταθερή επίκληση των αρχών αυτών είναι ότι η καθυστέρηση οφείλεται στις
αργοπορημένες μεταβιβάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Τέλος, στην επιστολή ζητείται η άμεση υποστήριξη του Υπουργού, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταβληθούν
στις δικαιούχους επιχειρήσεις τα οφειλόμενα ποσά για να ανταποκριθούν και αυτές με τη σειρά τους στις πάγιες
υποχρεώσεις τους.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Η ανακοινωθείσα αύξηση μέχρι και 20% στην τιμή του βιομηχανικού και εμπορικού ρεύματος είναι βέβαιο
ότι θα μειώσει περαιτέρω την ήδη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής βιομηχανίας. Η απότομη
και ταυτόχρονα αδικαιολόγητη αύξηση δημιουργεί κλίμα αγανάκτησης μεταξύ των επιχειρηματιών της χώρας,
γεγονός που συντελεί στην επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στην περιφέρεια.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ προσθέτει
ένα ακόμη πρόβλημα στην περιφερειακή βιομηχανία, η οποία δυστυχώς δεν είναι σε θέση ν΄ αντιδράσει λόγω
της μονοπωλιακής θέσης της ΔΕΗ στην αγορά. Δυστυχώς οι αυξήσεις θα έχουν άμεση αρνητική συνέπεια στην
ήδη βεβαρημένη οικονομική θέση των επιχειρήσεων, η οποία δυσχεραίνεται περισσότερο εξ΄ αιτίας του διεθνούς
ανταγωνισμού.
Σήμερα το κυρίαρχο αίσθημα που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι η εξυγίανση
της ΔΕΗ διέρχεται αναγκαστικά από το κλείσιμο ή/και τη συρρίκνωση υγιών παραγωγικών μονάδων, κυρίως
στην ελληνική περιφέρεια. Κατά τον ΣΒΒΕ οι αναίτιες αυξήσεις της ΔΕΗ θα πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις
στις τιμές των προϊόντων των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν σ’ αυτές καμία απολύτως ευθύνη
οι επιχειρήσεις.
Πιστεύουμε ότι ο εξορθολογισμός της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα θα έπρεπε να είναι το πρώτο
μέσον για την εξυγίανση της ΔΕΗ. Αντίθετα η συγκεκριμένη απόφαση μετακυλύει το κόστος για την επιβίωση
και την ανάπτυξη της ΔΕΗ στις επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το αίτημα, πολλών επιχειρήσεων μελών του, που αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με το
εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο κατέθεσε ο Σύνδεσμος, προς τον κ. Αν. Ευσταθίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας.
Στην επιστολή, τονίζεται, ότι πολλές επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ, έχουν την έδρα τους στη Βιομηχανική Περιοχή
του Κιλκίς, η οποία σταδιακά αναπτύσσεται σε μια από τις δυναμικότερες ΒΙ.ΠΕ. της χώρας. Επίσης, επισημαίνεται
ότι σε μια περίοδο, κατά την οποία το ζητούμενο είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η μείωση των
τιμών των προϊόντων, η σιδηροδρομική μεταφορά δίνει στις επιχειρήσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που
σήμερα δεν διαθέτουν.
Τέλος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ένα τέτοιο έργο υποδομής θα έχει εξαιρετικά ευεργετικές επιδράσεις
στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ζητήθηκε η υπόδειξη των πλέον
ενδεδειγμένων τρόπων για την υλοποίησή του.
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[ νέα μελών ]

H AIR LIQUIDE HELLAS ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ο Όμιλος Air Liquide Hellas
παράγει βιομηχανικά και
ιατρικά αέρια στον Ελλαδικό
χώρο από το 1909. Διαθέτει
5 εργοστασιακές μονάδες
στον Απρόπυργο Αττικής,
στην Τανάγρα Βοιωτίας,
στην Θεσσαλονίκη (2
μονάδες) και στην Φλώρινα.
Είναι μέλος του διεθνούς
ομίλου Air Liquide ο οποίος, με παρουσία σε 72 χώρες και με
40.000 περίπου εργαζομένους, αποτελεί πρωτοπόρο στον τομέα
των βιομηχανικών και ιατρικών αερίων καθώς και των σχετικών
υπηρεσιών.
Η Air Liquide διαθέτει καινοτόμες λύσεις, οι οποίες συνεχώς
εμπλουτίζουν τις πρωτοπόρες, φιλικές προς το περιβάλλον,
τεχνολογίες της. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει και στηρίζει τους
πελάτες της στην κατασκευή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων
απαραίτητων στην καθημερινή ζωή, Η Ασφάλεια, η Ποιότητα, η
Προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές
του Ομίλου στην πορεία του προς την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Η Air Liquide Hellas ξεκινάει να έχει παρουσία στην Βόρειο Ελλάδα
το 1922 όταν εγκατέστησε μία μικρή μονάδα παραγωγής οξυγόνου,
δυναμικότητας 30 m3/ώρα στην οδό Ανδρέου Γεωργίου στη
Θεσσαλονίκη. Το 1969, ακολουθώντας τις ανάγκες τις πελατείας
της δημιούργησε τις εγκαταστάσεις της στην Βιομηχανική περιοχή
της Σίνδου. Το 1972 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην

Ελλάδα προμήθεια οξυγόνου μέσω αγωγού (VSA) από την βιομηχανική
μονάδα της Air Liquide στην Σίνδο στις γειτονικές εγκαταστάσεις
μεγάλου βιομηχανικού πελάτη.
Σήμερα η Air Liquide Ηellas, στο υπερσύγχρονο εμφιαλωτήριο
που πρόσφατα εγκαινίασε στην Θεσσαλονίκη, για να ανταποκριθεί
στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς της Βορείου Ελλάδας (αλλά και της ευρύτερης περιοχής
των Βαλκανίων), έχει τη δυνατότητα να γεμίζει μέχρι και 2.500
φιάλες σε ημερήσια βάση. Παράλληλα, στο εμφιαλωτήριο λειτουργεί
μία πρωτοποριακή ράμπα εμφιάλωσης η οποία σχεδιάστηκε,
κατασκευάστηκε και λειτούργησε από την ομάδα της Βιομηχανικής
Δ/νσης του Ομίλου στην Βόρεια Ελλάδα. Η καινοτόμα ράμπα
εμφιάλωσης δίνει την δυνατότητα στον χρήστη , απλά και με
ασφάλεια, με τη χρήση ενός διακόπτη να ρυθμίζει την πίεση κατά
την πλήρωση φιαλών. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στην αγορά
ράμπες εμφιάλωσης με δυνατότητα πλήρωσης των φιαλών σε δύο
διαφορετικές πιέσεις, πρόβλημα που έλυσε η ομάδα της Air Liquide
Hellas Βορείου Ελλάδος, της οποίας η καινοτομία κατατάχθηκε
στις 100 καλύτερες του Ομίλου ανά τον κόσμο και φέρει την
επικύρωση της διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμώνων του Ομίλου
Air Liquide.
Η «καινοτομία» αποτελεί μέρος της κουλτούρας των ομάδων της
Βορείου Ελλάδας: το 1992, στην διοργάνωση του πρώτου διεθνούς
διαγωνισμού καινοτομίας της Air Liquide στις Βρυξέλλες, είχαν
δώσει το παρόν με ένα σύστημα απομάκρυνσης του οξυγόνου
και παροχής αζώτου στα ελαστικά των φορτηγών αυτοκινήτων.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου: ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εpsilon Net A.E.
στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.)
του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την διαπραγμάτευση των 5.587.720
κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «EPSILON NET Α.Ε».
Η διαπραγμάτευση των μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά θα γίνεται
καθημερινά σε ωριαία βάση, μεταξύ 12:30 και 13:30. Η διαδικασία
της προσυνεδρίασης ξεκινάει στις 10:00 και θα μπορούν επίσης
να πραγματοποιούνται συναλλαγές μετά την λήξη της συνεδρίασης
στην τιμή κλεισίματος. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής
είναι ΕΠΣΙΛ με ελληνική γραμματοσειρά και EPSIL με λατινική
γραμματοσειρά. Σύμβουλος της εταιρείας είναι η Τράπεζα Κύπρου.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι
3,00 ευρώ ανά μετοχή.
Η «EPSILON NET Α.Ε», με έδρα την Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται
στον τομέα της Πληροφορικής, αναπτύσσοντας τυποποιημένο
λογισμικό για λογιστικά γραφεία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(εμπορολογιστικές εφαρμογές και μισθοδοσία). Επιπρόσθετα, η
εταιρεία προσφέρει: α) υπηρεσίες ενημέρωσης-βάσεις δεδομένων
για φορολογικά και εργατικά θέματα μέσω διαδικτύου σε συνδρομητές
της, ενσωματώνοντας κάθε νέα αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, β)
εκπαιδευτικές υπηρεσίες με την παροχή εξειδικευμένων

προγραμμάτων επαγγελματικής πιστοποίησης.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας για το 2006 διαμορφώθηκαν σε 6,26
εκ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων στα 1,096 εκ. ευρώ. Η σταθερή
αυξητική τάση στα μεγέθη της Εταιρείας συνεχίστηκε και το 2007
με την άνοδο στις πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 20%.
Η Εταιρεία έχει συμπεριληφθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
ανάμεσα στις 500 πιο
δυναμικές επιχειρήσεις
της Ευρώπης (σύμφωνα
με την κατάταξη “Europe’s
Growth Plus Top 500).
Αναλυτικές πληροφορίες
για την εταιρεία υπάρχουν
στο εταιρικό της site:
www.epsilonnet.gr

