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Ανάγκη για λήψη μέτρων που τονώνουν άμεσα την οικονομία και ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

HMEPOΛOΓIO
Iανουάριος – Φεβρουάριος 2011

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ
Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Σωκράτη Ξυνίδη
Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στέφανο Κομνηνό
Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
κ. Πλούταρχο Σακελλάρη
Προσυνεδριακή εκδήλωση ενόψει του 11ου Διεθνούς Venture Capital & Private
Equity Forum
Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στη βιομηχανία και στον τουρισμό
  Ενεργειακά κτίρια - Θεμέλιο για την ενεργοποίηση των κατασκευών
Η Σχέση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης με την Κοινωνική και Οικονομική
Ανάπτυξη - Προτάσεις για το Μέλλον
Αναπτυξιακό Συνέδριο Κιλκίς
Συμμετοχή του ΣΒΒΕ στο RCE-ESD Κεντρικής Μακεδονίας
Επιχειρηματική αποστολή στην Ισπανία
Το Enterprise Europe Network – Hellas στην 28η  INFACOMA 2011

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προσανατολισμός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χωρίς τη δημιουργία ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, αποτελούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία στο
προσχέδιο του φορολογικού νόμου
Ικανοποίηση για τη λύση στο πρόβλημα των συναλλαγών με τα μη συνεργάσιμα κράτη
Ανάγκη μείωσης των εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων και άμεσης
εφαρμογής του μέτρου της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%, από 1ης
Ιανουαρίου 2011
Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Ολοκλήρωση της σύνδεσης της ΒΙΠΕΘ με την Εθνική Οδό Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και την
Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας
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Ανάγκη για λήψη μέτρων που τονώνουν άμεσα την
οικονομία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων
Το πρώτο δίμηνο του
2011 θεωρώ ότι ήταν
αρκετά πλούσιο για το
Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος τόσο σε επίπεδο επαφών
με την πολιτική ηγεσία
της χώρας όσο και στο
επίπεδο της λήψης αποφάσεων που σχετίζονται
ευθέως με τη λειτουργία
των επιχειρήσεων μελών
μας και την καθημερινότητά τους.
Καταρχήν στην πρώτη
Νικόλαος Πέντζος
συνάντηση της χρονιάς
Πρόεδρος
με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Σ. Ξυνίδη, τον Ιανουάριο
θέσαμε το ζήτημα της λήψης άμεσων αποφάσεων
από την πολιτεία οι οποίες έμπρακτα θα υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και θα έχουν άμεσα
οφέλη προς τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα
θα συμβάλλουν στη διάσωση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό το θέμα του συμψηφισμού των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις θεωρείται για
το Σύνδεσμο απαραίτητη προϋπόθεση ενίσχυσης της
ρευστότητας των εταιρειών στη χώρα και για τη διατήρηση της περιφερειακής βιομηχανίας.  Από την άλλη
μεριά πρέπει το 2011 να υλοποιηθεί σειρά επενδύσεων,
οι οποίες θα τονώσουν την περιφερειακή οικονομία, θα
δημιουργήσουν δορυφορική ανάπτυξη και νέες θέσεις
εργασίας. Προς τούτο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
άμεση στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρηματικής
Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
η οποία θα επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα μέσω του
νέου αναπτυξιακού – επενδυτικού νόμου.
Οι επαφές της Διοίκησης του Συνδέσμου με την
πολιτική ηγεσία της χώρας συνεχίστηκαν κατά το
μήνα Φεβρουάριο και συγκεκριμένα με τη συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
κ. Στ. Κομνηνό.  Ο έλεγχος της αγοράς και η δημιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας
μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων
λιανικού εμπορίου, κατά τον ΣΒΒΕ μπορούν να
συμβάλλουν τόσο στη μείωση των τιμών όσο και
στην ανάπτυξη παραγωγικής βάσης της περιφέρειας. Γι΄αυτό πρέπει το ζήτημα να αντιμετωπιστεί
περισσότερο εντατικά από την Κυβέρνηση για να

μπορούν οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στον
καθημερινά αυξανόμενο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά από εισαγόμενα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, αλλά που στην πλειοψηφία
τους δεν συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες
προδιαγραφές.
Οι επαφές της Διοίκησης του Συνδέσμου συνεχίστηκαν με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Π. Σακελλάρη.  
Από τον κ. Σακελλάρη ζητήθηκε να στηριχθεί η
πραγματική οικονομία της χώρας μας ούτως ώστε
να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και η Ελλάδα να
εξέλθουν το ταχύτερο δυνατόν από τη δίνη της
οικονομικής κρίσης.
Από την άλλη μεριά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου υπήρξαν κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες
αφορούν ευθέως τη λειτουργία των επιχειρήσεων:
• Όμως, ο νέος φορολογικός νόμος παραμένει στη
λογική της φορολογικής συμμόρφωσης και της
πάταξης της φοροδιαφυγής, αφού προβλέπει την
επιβολή αυστηρών ποινών χωρίς να συμπεριλαμβάνει μέτρα αναπτυξιακής προοπτικής, χωρίς να
δημιουργεί τελικά ένα περιβάλλον φιλικό προς
την επιχειρηματικότητα, για να αντιμετωπιστεί,
επιτέλους το μείζον ζήτημα της ρευστότητας στον
παραγωγικό τομέα της οικονομίας.
• Από την άλλη μεριά ο Σύνδεσμος είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη λύση που δόθηκε στο
πρόβλημα των συναλλαγών με τα μη συνεργάσιμα κράτη. Η άρση της προηγούμενης απόφασης
αποτελεί μια θετική ένδειξη ότι η κυβέρνηση
όταν αντιληφθεί ότι οι αποφάσεις της θίγουν τα
συμφέροντα της εγχώριας επιχειρηματικότητας,
μπορεί να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες
που αποκαθιστούν την τάξη στην αγορά.
• Τέλος, αποτελεί δικαίωση των θέσεων του Συνδέσμου μας η μείωση των εργοδοτικών εισφορών
των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά 10% από τον
Ιούλιο του 2001 έως 25% το 2013. Αποτελούσε
πάγιο αίτημά μας και διαχρονική απαίτηση του
επιχειρηματικού κόσμου της περιφέρειας η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν μέτρα,
που θα έχουν άμεσο θετικό αποτέλεσμα στη λειτουργία των επιχειρήσεων μας, μέτρα για το τώρα.  
Αλλιώς, είναι σχεδόν βέβαιο η παρούσα υφεσιακή κατάσταση σε συνδυασμό με τις διαχρονικές
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που επικρατούν στο
εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα εμπόδια για τη συνέχεια του
επιχειρείν στη χώρα μας

The need to take measures to
immediately bolster the economy
and improve business
competitiveness
I consider that the first two months of 2011 were quite active for the
Federation of Industries of Northern Greece (F.I.N.G.) both in terms of
contacts with the political leaders of the country and in terms of decisions
directly related to the operation of F.I.N.G. company members and their
day-to-day activities.
At the first meeting of the year in January with the Deputy Minister of
Regional Development & Competitiveness, Mr. S. Xynidis, we raised the
issue of the State making immediate decisions which would provide a
concrete boost to business and would directly benefit companies, while
at the same time contributing to preserving existing jobs.
In this context, the issue of offsetting the State’s debts to businesses is
considered by the Federation to be a vital condition for improving the level
of liquidity for companies in Greece and for preserving regional industry.  
On the other hand, in 2011 a series of investments need to be made which
will bolster the regional economy, creating satellite development and
new jobs. A vital condition for that is to set up a Business Development
Unit in Thessaloniki and one which is suitably staffed; a move which will
accelerate the process of implementing investment plans in Northern
Greece under the new Development / Investment Law.
Contacts between the Federation’s management team and the political
leaders of Greece continued during February with a working meeting with
the Secretary General for Trade, Mr. S. Komninos. Market control and
the establishment of a more robust framework of collaboration between
manufacturing units and retail trade chains is something which, in the
view of the Federation, could contribute to a reduction in prices and the
development of the regional production base. For that reason, the issue
must be addressed as a matter of urgency by the government in order
for businesses to be able to deal with the ever-increasing competition in
the domestic market from products imported from third countries, the
majority of which do not comply with the relevant specifications.
Contacts between the Federation’s management team and the Vice
President of the European Investment Bank, Mr. P. Sakellaris also
continued.  Mr. Sakellaris was asked to support Greece’s real economy
so that businesses and the country overall could exit the economic crisis
as quickly as possible.
However, in the two-month period January – February, the government
did make certain decisions which directly relate to business operations:
• However, the new tax law continues to insist on compliance with tax
obligations and the stamping out of tax evasion, since it provides for the
imposition of strict penalties, but does not include measures that offer
prospects for development and does not create an environment which
is friendly for business in order to address the major issue of liquidity
for the production sector of the economy.
• On the other hand, the Federation is particularly pleased about the
solution provided to the problem of transactions with non-cooperative
States. The overturning of the prior decision is a positive indication
that the government can take corrective steps to restore order to the
market when it realises that its decisions affect the interests of domestic
business.
• Lastly, the position of the Federation was vindicated by the reduction in
employer social security contributions for export businesses by 10% from
July 2011 to 25% in 2013. The Federation and businesses in the region had
repeatedly asked for employment to be subsidised not unemployment.
In any case, measures need to be taken now which will have an immediate
positive impact on how our businesses operate. If that is not carried out,
it is almost certain that the current recession, coupled with the longstanding bureaucratic approach which is prevalent in the domestic business
environment, will create insurmountable barriers to the continuation of
business in this country.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2009-2011
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β’ Αντιπρόεδροι
Γ’ Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Νικόλαος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Λιβέρης Μητακάκης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Bασίλειος Xαρόβας
Δημήτριος Αμπατζής
Αθανάσιος Σαββάκης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Θρασύβουλος Μακιός
Ιωάννης Ακκάς
Ευτύχιος Βασιλάκης
Ιωάννης Βένος
Ιωάννης Βεργίνης
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Παντελής Γρηγοριάδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Ιωάννης Μίχος
Γρηγόρης Ναϊσίδης
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Δημήτριος Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αναστάσιος Πιστιόλας
Μιχαήλ Πολάτ
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Ευστράτιος Σιμόπουλος
Ρήγας Τζελέπογλου
Νικόλαος Τρυπάνης
Παναγιώτης Τσινάβος
Σταύρος Τσολάκης
Κώστας Χαΐτογλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς
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24 – 31.01.11

• Δεξίωση που παρέθεσε το ΕΒΕΘ με την ευκαιρία του νέου έτους,
στο ξενοδοχείο The MET Hotel. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο
κ. Πρόεδρος.

• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

11.01.11

• Συνάντηση με τον κ. Β. Λώλα, Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της
Ελληνικής Εταιρίας Εμφιαλώσεως Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Δ. Κουσελά και το Γενικό
Διευθυντή Φορολογίας κ. Δ. Σταματόπουλο του Υπουργείου Οικονομικών με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων για το θέμα των
μη συνεργάσιμων κρατών, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
• Εκδήλωση με θέμα: «Η Σχέση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης
με την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη Προτάσεις για το
Μέλλον», που συνδιοργάνωσαν η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και
το ΕΚΕΤΑ, και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιστημών, Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο
κ. Χ. Γεωργίου.

13.01.11
• 5η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης Λιμένος Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΛΘ ΑΕ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

14.01.11
• 1ο Εθνικό Φόρουμ Βιώσιμης Διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών
και Βιοτεχνικών Πάρκων, που οργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της
Πολυτεχνικής Σχολής. Από την Ομάδα Εργασίας «Περιβάλλον» του
ΣΒΒΕ ομιλία απηύθυνε ο συντονιστής της ομάδας κ. Κ. Οικονόμου και
από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
• Συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Σπ. Κουβέλη με
εκπροσώπους φορέων σχετικά με τον προγραμματισμό του
Υπουργείου για την οικονομική διπλωματία για το 2011, που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

19.01.11
• Συνάντηση εργασίας για την πρόταση «Cross Inno Cut», στο
πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». Πραγματοποιήθηκε στο
Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ.
Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.

25.01.11

27.01.11
• Συνάντηση με τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα
– Βουλγαρία 2007-2013», για την παρουσίαση της πρότασης
«Cross Inno Cut». Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κοινής
Τεχνικής Γραμματείας με την παρουσία των κ.κ. Κ. Φωτιάδη και
Γ. Τασκούδη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου
και Κ. Στυλιαράς.

28.01.11
• Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΠΡΑΞΗ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

31.01.11
• Γεύμα που παρέθεσε ο κ. Ν. Καραμούζης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

02.02.11
• Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του έργου AsviLoc Plus, που
οργάνωσε  η αναπτυξιακή εταιρεία Ανατολική Θεσσαλονίκης και
πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΤΑ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

04.02.11

• Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του κ. Σ. Ξυνίδη, Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

• Δείπνο με θέμα «Η διεθνής συγκυρία, η ελληνική οικονομία και
ο ρόλος των τραπεζών» και επίσημο ομιλητή τον κ. Ευθ. Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου MARFIN POPULAR
BANK, που διοργάνωσε η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency Θεσσαλονίκη.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

24.01.11

05.02.11

21.01.11

• Συνάντηση με τον κ. Χρ. Φαρμάκη, Πρόεδρο της Ένωσης ΟΕΥ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση με τον κ. Π. Σταθακόπουλο, Πρόεδρο του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
• Συνεδρίαση της Επιτροπής του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας
που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

• Δεξίωση που παρέθεσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με την ευκαιρία του νέου έτους και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο The MET Hotel.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

07.02.11
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Παρουσίαση του Cluster Βιο-Αγρο-Διατροφής από τον καθ. Α.
Τσαυτάρη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και
Χ. Γεωργίου.
• Ενημερωτική συνάντηση για τα προγράμματα «Διαρθρωτική προ-

σαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν
1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης», που διοργάνωσε η
Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ. και πραγματοποιήθηκε στο ΒΕΘ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

•
•

09.02.11
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας
που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
• Εκδήλωση - Ανοιχτή συζήτηση «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα:
από τη θεωρία στη πράξη» για την παρουσίαση του βιβλίου «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» των κ.κ. Ι. Μπακούρου και Η. Καραγιάννη, που πραγματοποιήθηκε στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε με ομιλία ο κ. Γ. Σταύρου.

10.02.11
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Εσθονίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

11.02.11
• Ενημέρωση από τον κ. Σπ. Σκοτίδα, Γενικό Διευθυντή ΚΕΠΑ/
ΑΝΕΜ σχετικά με την ίδρυση γραφείου του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Κ. Κωνσταντινίδης, Χ.
Γεωργίου και η κα. Β. Βλοτίδου.
• Διοικητική Επιτροπή με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Πλ. Σακκελάρη.

14.02.11
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον ΟΕΥ της Πρεσβείας του Καναδά
και τον επίτιμο Πρόξενο του Καναδά, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

15.02.2011
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

15-16.02.2011
• Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz» που πραγματοποιήθηκε στη Valencia
της Ισπανίας και συμμετοχή σε εκδήλωση επιχειρηματικής
συνεργασίας στον κλάδο του περιβάλλοντος και της διαχείρισης
αποβλήτων. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.

16.02.11
• Παρουσίαση βιβλίου «Επίκαιρα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα»
που διοργάνωσε η EpsilonNet και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

16-24.02.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

17.02.11
• Συνεδρίαση Συμβουλίου Υποστήριξης ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

18.02.11
• Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Προσυνεδριακή συνάντηση για το 11th International Venture
Capital & Private Equity Forum, που πραγματοποιήθηκε στην
Thermi AE. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος με χαιρετισμό.

21.02.2011
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου
Συλλόγου Χημικών Μηχανικών που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ.

•

•

Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.
Συνάντηση για τη ΣΣΕ Εργοδηγών Χημικών που  πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής
Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
Πρώτη άτυπη συνάντηση των εταίρων του Regional Centre of
Expertise (RCE) –Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργάνωσε το
γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (EMAS). Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
Εκδήλωση με θέμα τη φορολογική μεταρρύθμιση, που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

22.02.11
• Συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Thessaloniki
Forum, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

23.02.11
• Ημερίδα «Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και τον
τουρισμό», που συνδιοργάνωσαν το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας υπό την αιγίδα του
ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος με χαιρετισμό.
• Συνάντηση με την κα Μαυρικάκη, Διευθύντρια του Σωματείου
Επιχειρηματικότητας Νέων, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου
και η κα. Σ. Πολίτου.

24.02.11
• 6η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης Λιμένος Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΛΘ ΑΕ.  Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

25.02.11
• Διοικητική Επιτροπή με τη συμμετοχή του κ. Στ. Κομνηνού,
Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

26.02.2011
• Σεμινάριο Social Media Marketing για προχωρημένους «Αξιοποιήστε τις δυνατότητες των social media για την επιχείρηση
σας», που διοργάνωσε η εταιρία Global Greece International
Business Projects και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The
Met Hotel. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Αναπτυξιακό συνέδριο Κιλκίς 2020 «Πορεία στο μέλλον με νέες
συντεταγμένες ανάπτυξης», οργάνωσε το Επιμελητήριο Κιλκίς,
στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χ. Γεωργίου.
• Ημερίδα «Η πρόκληση της νέας αιρετής περιφερειακής αυτοδι-

οίκησης – θεσμική λειτουργία, δυνατότητες και προοπτικές»,
που διοργάνωσε ο συνδυασμός «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης» και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

28.02.2011
• Συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού
Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
28.02. – 1.3.2011
• 1η Ετήσια συνάντηση της κοινοπραξίας CIP - Hellas που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Golden Age στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Μ.
Νάζη.
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Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ

Στην πρώτη, για το 2011, συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τα μέλη του Δ.Σ. και
τα στελέχη του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, κ. Σωκράτη Ξυνίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα την Παρασκευή 21
Ιανουαρίου 2011, ο κ. Ξυνίδης, αντάλλαξε ευχές με
τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ενώ μετέφερε και τις ευχές της Κυβέρνησης για μια

ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε
για άλλη μια φορά το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
κ. Σ. Ξυνίδη ο οποίος κατά τη διάρκεια της μέχρι
σήμερα θητείας του στο Υπουργείο έχει ανταποκριθεί
αμέσως και με τη δέουσα προσοχή στα αιτήματα
του Συνδέσμου.
Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή  της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τυχερό τον κ. Κυριάκο Οικονόμου,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΛ ΑΕ.
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Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
κ. Σωκράτη Ξυνίδη
Να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στην κυβερνητική
πολιτική για τη νέα χρονιά η ανάκαμψη της ελληνικής περιφέρειας μέσω της λήψης αποφάσεων που θα
υποβοηθούν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης και θα δημιουργούν
ουσιαστικές και έμπρακτες προϋποθέσεις ανάπτυξης για τα επόμενα τρία χρόνια, ζήτησε ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος κατά την πρώτη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, από τον
Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Σ. Ξυνίδη.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πέντζος ανέλυσε τις παρακάτω
θέσεις και προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων
της Βόρειας Ελλάδας:
1. η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τη
θέσπιση συγκεκριμένου πλαισίου συμψηφισμού των
οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις
οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Παράλληλα να λειτουργήσει το πρόγραμμα στήριξης των
τραπεζών και να υπάρξουν υποχρεωτικές ρήτρες
ούτως ώστε να  δανειοδοτούνται κατά προτεραιότητα
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και ειδικά όσες από
αυτές είναι οι εξαγωγικές,
2. η λήψη μέτρων που τονώνουν την πραγματική οικονομία και ενισχύουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων όπως το πρόσφατο της μείωσης
κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών. Τέτοιου είδους
μέτρα μπορούν να είναι η εξυγίανση του συστήματος
καθυστερημένων πληρωμών και μεταχρονολογημένων επιταγών, ο ουσιαστικότερος έλεγχος της
ακρίβειας στην αγορά, η λήψη ειδικών μέτρων για
την ενίσχυση των κλάδων των κατασκευών και της
οικοδομής, και, τέλος, η κατάργηση ειδικών τελών
και επιβαρύνσεων,
3. η επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του νέου
αναπτυξιακού – επενδυτικού νόμου,
4. η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με την απλοποίηση των
εξαγωγικών διαδικασιών, με την άρση των σχετικών
προσκομμάτων και αντικινήτρων στη σχετική διαδικασία, με την έμμεση χρηματοδότηση των εξαγωγών
και με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η

δημιουργία ενός κέντρου στη δημόσια διοίκηση που
θα ασχολείται με την οικονομική διπλωματία και την
υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας
των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προτάθηκε
η δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης
των ασφαλιστικών εισφορών για τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις, και,
5. η στελέχωση και οργάνωση της Επιχειρηματικής
Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Υπουργός, αντιλαμβανόμενος τη σημασία για την
ανάπτυξη της χώρας της πρότασης του ΣΒΒΕ για την
επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής εξήγγειλε τη δημιουργία τριών
κοινών ομάδων εργασίας του ΣΒΒΕ με στελέχη της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με αντικείμενο
μελέτης τις προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής που
αφορούν τους κλάδους: α) Τρόφιμα – Ποτά, β) Δομικά
Υλικά, γ) Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση, όπως αυτές
καταγράφηκαν στο συνέδριο ΣΒΒΕ  Eurobank EFG Βιομηχανία 2020.  
Ακόμη ο κ. Ξυνίδης εξήγγειλε την καθιέρωση μηνιαίας
συνάντησης της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον ίδιο και
στελέχη του Υπουργείου, για την παρακολούθηση και
επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων της Βορείου
Ελλάδος.
Τέλος, ο κ. Ξυνίδης δήλωσε ότι φιλοδοξία του Υπουργείου είναι αυτές οι επιτροπές να μετεξελιχθούν σε
μόνιμες δομές ανάπτυξης και αξιολόγησης  κλαδικών
πολιτικών στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, και να συμβάλλουν στην υλοποίηση της πρότασης του ΣΒΒΕ για ουσιαστική μετεξέλιξη
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας από
φορέα διαχείρισης κονδυλίων σε φορέα χάραξης και
υλοποίησης εθνικής βιομηχανικής πολιτικής.
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Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου,
κ. Στέφανο Κομνηνό
Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΒΒΕ συνάντηση μεταξύ της
Διοίκησης του Συνδέσμου και επιχειρήσεων – μελών του
και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στ. Κομνηνού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα
που απασχολούν τις επιχειρήσεις - μέλη του ΣΒΒΕ και
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του κ. Κομνηνού.
Αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τη μείωση
των τιμών, συζητήθηκε η δημιουργία ενός υγιέστερου
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εμπορίου το οποίο, κατά το
ΣΒΒΕ, θα έχει άμεση επίπτωση τόσο στη μείωση των
τιμών όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης
της περιφέρειας.
Προτάθηκε το ζήτημα της συμμόρφωσης των προϊόντων
με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο έλεγχος της
αγοράς να αντιμετωπισθεί περισσότερο εντατικά από
την πολιτεία, έτσι ώστε οι συμμορφούμενες ελληνικές
επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυξανόμενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό.
Σχετικά με τη μείωση του χρόνου πίστωσης του εμπορίου,
η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επανήλθε στην πρότασή της για
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με αυτή  που ισχύει
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σταδιακή κατάργηση της πρακτικής των μεταχρονολογημένων επιταγών.
Επίσης, εκτενής αναφορά έγινε στις μεγάλες παροχές
που παραχωρεί η Βιομηχανία προς το Λιανεμπόριο με
την μορφή Πιστωτικών Τιμολογίων, Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, κλπ και τις επιπτώσεις που έχει μια

τέτοια πρακτική:
- στην ακρίβεια των προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή,
- στη συρρίκνωση των ελληνικών επιχειρήσεων μεταποίησης και στη μεγέθυνση των πολυεθνικών εταιριών, και,
- στη συρρίκνωση των μικρών μονάδων του λιανεμπορίου.
Επιπλέον, συζητήθηκε η βελτίωση της λειτουργίας του
υφιστάμενου συστήματος προμηθειών του δημοσίου
και προτάθηκε:
• η υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
δημοσίων έργων.
• η σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών
εταιρειών προμηθευτών του δημοσίου,
• η δημιουργία μητρώου προμηθευτών του δημοσίου,
με: α) σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων ένταξης
των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προμηθευτών του
Δημοσίου, και, β) λειτουργία αυστηρού πειθαρχικού
συμβουλίου για τη διατήρηση του Μητρώου,
•    η σμίκρυνση του μεγάλου χρονικού διαστήματος
για την κατακύρωση προμηθειών, σε αντιδιαστολή
με τον ισχύοντα «σύντομο χρόνο παράδοσης» στις
διακηρύξεις.
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Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Πλούταρχο Σακελλάρη
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των μελών της Διοικητικής Επιτροπής με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Πλούταρχο
Σακελλάρη ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Νικόλαος Πέντζος έθεσε ως κύριο θέμα προς συζήτηση το θέμα
της ενίσχυσης της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων και την κατάσταση που επικρατεί στο
εγχώριο τραπεζικό σύστημα.  
Ειδικότερα περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην
οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία
εξ΄αιτίας της έλλειψης ρευστότητας και ανέλυσε τις
προτάσεις του ΣΒΒΕ για την επίλυση του προβλήματος.  
Συγκεκριμένα ο κ. Πέντζος πρότεινε:
• τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραμμα
στήριξης των τραπεζών, για την ευνοϊκή δανειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, και επιτέλους να μετρήσουμε πόσες επιχειρήσεις λαμβάνουν
δάνεια, χρήματα από το πρόγραμμα στήριξης των
τραπεζών, πόσα δηλαδή από αυτά περνούν στην
πραγματική οικονομία,
• την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, και,
• την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού
συστήματος εγγυήσεων ή την προεξόφληση απαιτήσεων από ειδικό φορέα.
Επίσης, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα τα οποία θα αναστρέψουν τη
φθίνουσα περίοδο της ελληνικής μεταποίησης των
τελευταίων ετών και θα επαναφέρουν τη μεταποίηση
στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά κυ-

ρίως να αρθούν συγκεκριμένα εμπόδια που απειλούν
την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και την
ανταγωνιστικότητά τους.
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι
στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης, ο ρόλος της ΕΤΕπ είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Η παρατεινόμενη κρίση και η εξάπλωση της ύφεσης,
καθιστούν αναγκαία μια αύξηση ρυθμού στη χρηματοδοτική δραστηριότητα του ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα,
τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των μελών της Διοικητικής Επιτροπής με τον κ. Σακελλάρη ο τελευταίος ανέφερε
ότι η ΕΤΕπ εργάζεται για την ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ και την προώθηση της
ανάπτυξης των λιγότερο προηγμένων περιοχών της.
Στηρίζει διαρκώς την πραγματική οικονομία και, σε
περιόδους αναταραχής, έχει την ικανότητα να παρέχει
συντονισμένη στήριξη στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω
εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων.
Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, δήλωσε ο κ. Σακελλάρης, θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας διότι η συντονισμένη δράση ενίσχυσης της
ρευστότητας τού τραπεζικού συστήματος, στοχευμένης
όμως να διοχετευθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
η διατήρηση της κατασκευής υποδομών αλλά και μια
επιλεκτική στροφή σε τομείς με μελλοντικές προοπτικές, όπως είναι η καινοτομία, η έρευνα, η τεχνολογία
και η παιδεία, παραμένει ως το καλύτερο που μπορεί
να κάνει η ΕΤΕπ για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, δήλωσε ότι οι χρηματοδοτήσεις της
ΕΤΕπ θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία τόσο
μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
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Προσυνεδριακή εκδήλωση ενόψει του 11ου Διεθνούς
Venture Capital & Private Equity Forum
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe
Network-Hellas, η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) και το  Invest in Greece
συνδιοργάνωσαν με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και τη THERMI AE, προσυνεδριακή
ενημερωτική εκδήλωση ενόψει του 11ου Διεθνούς
Venture Capital & Private Equity Forum, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 5 και 6 Απριλίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011, στον πολυχώρο εκδηλώσεων της Θερμοκοιτίδας THERMI Α.Ε και συγκέντρωσε περισσότερα από
100 άτομα από το επιχειρηματικό και ερευνητικό χώρο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο θεσμός των
Venture Capital από τον κ. Β. Τακά, Πρόεδρο της Ένωσης
Ελληνικών Eταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, ενώ
οι δραστηριότητες του Invest in Greece παρουσιάστηκαν από τον κ. Χ. Αμιλίδη. Ο κ. Ε. Χριστοφιλόπουλος,
από το Δίκτυο Πράξη, παρουσίασε τα προβλήματα στη
διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, ενώ η κα Α. Λυμπεροπούλου, HVCA,
παρουσίασε τα βήματα για την προετοιμασία και συμμετοχή στο 11ο VC Forum. Τέλος, παρουσιάστηκαν ο
όμιλος Thermi  και η νέα πρωτοβουλία THERMI LINK
από τους κ.κ. Γ. Αγναντιάρη και Γ. Γάτο, ενώ ο κ. Φ.
Δραγανίδης, Operations Manager Microsoft Innovation
Center, παρουσίασε την δραστηριότητα του κέντρου
καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ, κ. Ν. Πέντζος, και ο Πρόεδρος της ΑΖΚΘ,
κ. Ελευθέριος Ιακώβου.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος, κ. Ν. Πέντζος,
υπογράμμισε ότι ο ΣΒΒΕ θεωρεί αυτονόητο το γεγονός
ότι η ενίσχυση του θεσμού του Venture Capital μπορεί
πραγματικά να δράσει απολύτως θετικά στην ενίσχυση
νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας κυρίως κατά
την  τρέχουσα αρνητική συγκυρία της οικονομικής κρίσης.
Εκείνο που πρέπει να επιτευχθεί από την διοργάνωση του εφετινού Διεθνούς Venture Capital & Private
Equity Forum είναι, τόνισε ο κ. Πέντζος, να προσπαθήσει να πείσει ξένα και εγχώρια κεφάλαια ότι αξίζει τον
κόπο και είναι προς το συμφέρον τους να επενδύσουν
στην Ελλάδα και στις επιχειρήσεις της.
Ειδικά στην περίοδο της κρίσης χρειάζεται η δημιουργία θεσμού ή/και προγράμματος το οποίο θα
στοχεύει στο να βοηθήσει τους ερευνητές και τους
επίδοξους επιχειρηματίες, νέους ως το επί το πλείστον,
να διερευνήσουν τη δυνατότητα μεταφοράς της ιδέας
τους στην αγορά. Θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο
χρηματοδότησης της δημιουργίας του θεσμού των
προ-θερμοκοιτίδων ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει
αναπτυχθεί καθόλου στη χώρα μας. Είναι ευκαιρία να
ξεκινήσει η υλοποίησή του από τη Θεσσαλονίκη, την
περιοχή της χώρας με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
σε θερμοκοιτίδες.
Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Πέντζος, ευχήθηκε
καλή επιτυχία στην προσπάθεια που γίνεται να αναβαθμισθεί ο θεσμός των κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών στη χώρα, και εξέφρασε την ελπίδα ότι
μέσα από το Διεθνές Forum του Απριλίου στην Αθήνα
θα προκύψουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για
τη χώρα και ειδικότερα για την ελληνική περιφέρεια.
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Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στη βιομηχανία
και στον τουρισμό
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας και την υποστήριξη του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, διοργάνωσε επιχειρηματική συνάντηση με ενημερωτική ημερίδα, από 22
μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη.
Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας
στην βιομηχανία και τον τουρισμό και επιδιώχθηκε η
σκιαγράφηση των σχετικών δεδομένων στις αγορές τις
Ελλάδας και της Γερμανίας, η παρουσίαση σχετικών
ώριμων τεχνολογιών και η επιδίωξη επιχειρηματικών
σχέσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών εταιρειών.
Εκπρόσωποι γερμανικών φορέων παρουσίασαν τη γερμανική αγορά τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ
οχτώ επιλεγμένες γερμανικές εταιρείες παρουσίασαν τις
τεχνολογίες τους σε ελληνικές εταιρείες και πολλαπλασιαστές του κλάδου, κατά την διάρκεια ημερίδας, που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011.
Ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του αφού καλωσόρισε στη Θεσσαλονίκη τη Γερμανική
αποστολή, τόνισε ότι η διοργάνωση αυτή, είναι ιδιαίτερα θετική σε μία στιγμή που η Ελλάδα οικοδομεί ένα
νέο αναπτυξιακό πρότυπο, ούτως ώστε να εξέλθει το
ταχύτερο δυνατό από την οικονομική κρίση.
«Όλοι μας ομολογούμε», υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος,
ότι το αναπτυξιακό μοντέλο που υιοθετήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες έχει πλέον ξεπεραστεί, οπότε
αποτελεί μονόδρομο η υιοθέτηση μιας νέας μορφής
ανάπτυξης η οποία θα δημιουργεί ευημερία στους
πολίτες, ενώ θα διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή
και παράλληλα θα σέβεται το περιβάλλον.
Αυτό το νέο πρότυπο έχει ως βασικό στοιχείο την «πράσινη» διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας, με
κυρίαρχο συστατικό τα θέματα της ενέργειας και κυρίως
της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε ο κ. Πέντζος, είναι βέβαιο
ότι η Ελλάδα μαζί με τη Γερμανία μπορούν να μετεξελιχθούν σε πρωτοπόρους του τομέα εξοικονόμησης
ενέργειας, καθώς σήμερα υπάρχουν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις.
Για την Ελλάδα, αυτές είναι τρεις: πρώτον, το ζήτημα της
ενεργειακής πολιτικής στη χώρα τόσο σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής, όσο και σε αυτό της επιχειρηματικής
δραστηριότητας συνδέεται στενά με αυτό της περιφερειακής ανάπτυξης και με την έξοδο από την οικονομική κρίση.
Ο τομέας της «πράσινης επιχειρηματικότητας» ευρύτερα
αποτελεί αναπτυξιακή διέξοδο για τις Περιφέρειές μας.
Τομείς όπως τα φωτοβολταϊκά, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο
ως επιχειρηματικές δράσεις όσο και ως τομείς παραγωγής
καινοτομιών και τεχνολογιών, μπορούν να φέρουν μια
αποκεντρωμένη, δηλαδή περιφερειακή, ανάπτυξη.
Δεύτερον, η Ελλάδα έχει εν δυνάμει ένα σημαντικό επίπεδο
ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα αυτού. Αυτό
εξάλλου φαίνεται και από το γεγονός ότι ο ενεργειακός
τομέας σε σύγκριση με άλλους (όπως π.χ. η υγεία και ο
τουρισμός) και παρά το αρνητικό οικονομικό κλίμα, εξακολουθεί να κινείται με θετικούς ρυθμούς και με αξιόλογες
επενδύσεις να βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
Έτσι καταλήγουμε στην τρίτη προϋπόθεση που είναι η
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας
μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων των δύο χωρών,
Γερμανίας και Ελλάδας. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πλούσιο
ιστορικό επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ μας και
με δεδομένο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο υλοποιώντας κοινές επενδύσεις στον τομέα
αυτό, κατακτώντας νέες αγορές όπως τα Βαλκάνια,
δημιουργώντας έτσι - άμεσα και έμμεσα - πολλές νέες
θέσεις εργασίας, που είναι αναγκαίες για την έξοδο
της χώρας μας από την κρίση.
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Ενεργειακά κτίρια - Θεμέλιο για την ενεργοποίηση των κατασκευών
Ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Στ. Τζιρίτης σε διημερίδα
που διοργάνωσε το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ και η HELEXPO,
με συνδιοργανωτές το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το ΥΠΕΚΑ, το ΚΑΠΕ και
το Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της έκθεσης INFACOMA 2011,
απηύθυνε ομιλία με θέμα: «Ιδέες & Προτάσεις για την
Ενεργοποίηση των Κτιριακών Κατασκευών».
Στην ομιλία του ο κ. Τζιρίτης, υπογράμμισε, ότι ο κλάδος
των κατασκευών, σήμερα πλήττεται καίρια και περνά
μια βαθιά κρίση, η οποία αποτυπώνεται στα στοιχεία
που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τόσο για
την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και
για την ανεργία των επαγγελμάτων που σχετίζονται με
τις κατασκευές.
Στην οικοδομική δραστηριότητα του 2009 συγκριτικά
με το 2005 υπήρξε μείωση της συνολικής επιφάνειας
των οικοδομών κατά 62% και του συνολικού όγκου κατά
59,6%. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2010, που έχουν
εκδοθεί έως τον Οκτώβριο του 2010, δείχνουν απλώς
ότι η μείωση συνεχίζεται, καθώς μειώθηκε κατά 11,5
% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, κατά 20,2% η
επιφάνεια και κατά 25,4% ο όγκος σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Οι προοπτικές για το 2011 για το σύνολο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, αλλά και για τις χιλιάδες άλλες
βιοτεχνίες και βιομηχανίες που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση με τις κατασκευές, καθίστανται εφιαλτικές, οδηγώντας σε συνολική κατάρρευση έναν κλάδο ο οποίος
αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης στη χώρα μας.
Αναφερόμενος, στην πράσινη ανάπτυξη που αποτελεί
προτεραιότητα της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι δε θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να παραγκωνίσει τον παραδοσιακό κατασκευαστικό κλάδο.
Είναι πολυτέλεια, υποστήριξε ο κ. Τζιρίτης, τη στιγμή
που μία χώρα διέρχεται σοβαρή οικονομική κρίση, να
αναζητά κανείς μονοσήμαντα νέους δρόμους ανάπτυξης
που δεν έχουν δοκιμαστεί για την αποτελεσματικότητά
τους και ταυτόχρονα να μην εστιάζει σε δράσεις που
μπορούν άμεσα να αναθερμάνουν την οικονομία.
Ο κλάδος των κατασκευών αποτέλεσε την ατμομηχανή
της ελληνικής οικονομίας για δεκαετίες. Στην παρούσα οικονομική ύφεση υπάρχει ακόμα η προοπτική για
δράσεις που να αναθερμάνουν τη οικοδομική δραστηριότητα, να υπάρξουν έσοδα για το κράτος και να μειωθεί
η ανεργία.  
Σε μια εποχή που το κράτος δεν έχει χρήματα και ο τραπεζικός δανεισμός έχει στερέψει πρέπει τουλάχιστον να
δοθούν εκείνα τα κίνητρα που θα ωθήσουν τους πολίτες
να επενδύσουν με κεφάλαια που σήμερα παραμένουν
αναξιοποίητα.  «Ο κόσμος θα βγάλει τα λεφτά από το
“σεντούκι” και θα επενδύσει μόνο αν δοθούν γενναία
κίνητρα» ανέφερε ο κ. Τζιρίτης, και κατέθεσε σειρά

μέτρων και κινήτρων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο
κατασκευαστικός κλάδος και οι οποίες επιγραμματικά
είναι οι εξής:
• Τακτοποίηση των οφειλών του δημοσίου προς τις
κατασκευαστικές εταιρείες.
• Κατάργηση του πόθεν έσχες για όλα τα ακίνητα για
ένα διάστημα 2 ετών.
• Μείωση των φόρων που σχετίζονται με τα ακίνητα
(ΦΠΑ 23%, αντικειμενικές αξίες, έκτακτοι φόροι
κτλ.).
• Κίνητρα για δημιουργία εξοχικών οικισμών, με σύγχρονη κατάργηση του νόμου περί παραμεθορίων
περιοχών.
• Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με προγράμματα
ανάλογα του Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
• Αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς των δομικών υλικών με βάση τις προδιαγραφές των Οδηγιών
της Ε.Ε.   
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Η Σχέση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης με την Κοινωνική
και Οικονομική Ανάπτυξη - Προτάσεις για το Μέλλον

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα: «Η Σχέση
της Έρευνας και της Εκπαίδευσης με την Κοινωνική
και Οικονομική Ανάπτυξη - Προτάσεις για το Μέλλον»,
που συνδιοργάνωσαν η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κας Α. Διαμαντοπούλου και του Υφυπουργού
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.
Σ. Ξυνίδη, απηύθυνε ομιλία-παρέμβαση ο Διευθυντής
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ κ. Χρ. Γεωργίου.  
Ο κ. Γεωργίου στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την οικονομική ανάπτυξη είναι προφανής, ειδικά την τελευταία
εικοσαετία, όπου κεντρικό ζητούμενο για το σύνολο
των ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου αποτελεί
η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, απαίτηση
μάλιστα η οποία γίνεται περισσότερο επιτακτική κατά
την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Η ανεπάρκεια κεφαλαίων σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό
ρίσκο, το οποίο κατά την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν, καθιστούν τις επενδύσεις
σε έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, σχεδόν
απαγορευτικές. Άρα, το βασικό ζήτημα που θα πρέπει να
επιλυθεί για να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη μέσω της
έρευνας και της καινοτομίας, είναι η παροχή ρευστότητας
προς τις επιχειρήσεις, η οποία θα συνδυάζεται με ένα ευνοϊκό
εξωτερικό περιβάλλον που θα τις ενθαρρύνει στην απόφασή
τους να αναλάβουν σχετικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρξει αποτέλεσμα στην
προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου
για την έρευνα θα πρέπει να δοθεί βάρος σε ένα πράγμα:
στη δημιουργία κοινών συμφερόντων. Εννοούμε κοινά
συμφέροντα μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και επιχειρηματικής κοινότητας. Τα συμφέροντα αυτά θα πρέπει να
φέρουν, κυρίως, τους ανθρώπους κοντά. Τα συμφέροντα
να καταλήγουν σε δικτύωση και συνεργασία ανθρώπων.
Αν αυτό το επιτύχουμε, τότε, θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας.
Ουσιαστικά λέμε στην ερευνητική κοινότητα: αν βγάλεις
ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για την ανάπτυξη
της χώρας, μόνον τότε θα πληρωθείς. Από την άλλη
μεριά λέμε στη βιομηχανία: έβγαλες πραγματικά καινούργιο προϊόν; Τι αγορές καλύπτεις; Τι υποκατάσταση
εισαγωγών πέτυχες; Τότε θα σε πληρώσω.
Ο ΣΒΒΕ επιπλέον πρότεινε στους σχεδιασμούς του
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να συμπεριληφθούν:
1. η δημιουργία ενός «Ταμείου Καινοτομίας», το οποίο
απαραίτητα θα έχει περιφερειακή διάσταση, και,
2. η θέσπιση μηχανισμού διερεύνησης, αποτύπωσης,
επιλογής και χρηματοδότησης προτάσεων για την
ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια επιλογής χρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια
και από την προοπτική των θετικών επιπτώσεων στην
ανάπτυξη της χώρας.
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Αναπτυξιακό Συνέδριο Κιλκίς
Με θέμα «Πορεία στο μέλλον με νέες συντεταγμένες
ανάπτυξης» διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Κιλκίς, στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2011 το Αναπτυξιακό
Συνέδριο Κιλκίς.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε, παρουσιάζοντας την οπτική του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος για την ανάπτυξη της περιοχής του
Κιλκίς, ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του
ΣΒΒΕ κ. Χρ. Γεωργίου.
Στο Κιλκίς, υποστήριξε ο κ. Γεωργίου, υπάρχουν πολλές
δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις, με διεθνή παρουσία οι οποίες σήμερα πλήττονται από την απουσία
στήριξης από την πολιτεία.
Άσχετα αν η αναφορά γίνεται για το Κιλκίς, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες ή οπουδήποτε αλλού, εκείνο που
θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν μπορεί
να υπάρχει ανάπτυξη, εφόσον δεν υπάρχει και δεν
εφαρμόζεται συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική,
η οποία έμπρακτα να υποστηρίζει τη μεταποιητική
δραστηριότητα.
Για το ΣΒΒΕ, τόνισε ο κ. Γεωργίου, οι προτάσεις για
την ενίσχυση της μεταποίησης, και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περιφέρεια, είναι :
1. η ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ προτείνει:
• τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραμμα
στήριξης των τραπεζών,
• την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, και,
• την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών
2. η εξυγίανση του συστήματος καθυστερημένων πληρωμών και των  μεταχρονολογημένων επιταγών,
3. ο ουσιαστικότερος έλεγχος της ακρίβειας στην αγορά
και ο επαναπροσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου
που διέπει την αγορά,
4. η αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων
και η αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας,
5. η λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς,
6. η αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και
της οικοδομής,
7. η κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων.
8. η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής
με τη μεταποίηση,
9. η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω καινοτομίας, με τη
δημιουργία «Ταμείου Καινοτομίας», το οποίο θα
έχει περιφερειακή διάσταση, και,
10. η σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής
κοινότητας,

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος θα είναι συμμέτοχος με τεχνοκρατικά
τεκμηριωμένες θέσεις, προτάσεις και με κατάθεση
της πολύχρονης εμπειρίας του στην ανάπτυξη της
περιοχής στην οποία άλλωστε είναι εγκατεστημένες
πολλές επιχειρήσεις – μέλη μας, υπογράμμισε ο κ.
Γεωργίου κλείνοντας την ομιλία του στο Συνέδριο.

Συμμετοχή του ΣΒΒΕ στο RCEESD Κεντρικής Μακεδονίας
Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε η πρόταση για τη δημιουργία Regional Centre of Expertise (RCE) - Κεντρικής Μακεδονίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το
οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πα.Μα.) στην οποία συμμετέχει
ΣΒΒΕ.  Η πρότασή ήταν μία από τις 8 σε σύνολο 24
προτάσεων παγκοσμίως που εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations
University). Έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 80 RCE παγκοσμίως.  Το Regional
Centre of Expertise - Κεντρικής Μακεδονίας για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επιδιώκει να αποτελέσει ένα
πολύ σημαντικό μοχλό παρεμβάσεων όσον αφορά
την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Σε αυτή, πέραν
του ΣΒΒΕ και του Πα. Μα., συμμετέχουν φορείς
όπως, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το
Α.Π.Θ., το Διεθνές Πανεπιστήμιο, η Χ.Α.Ν.Θ., ο
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,  η Δ/νση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ.α..  
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Επιχειρηματική
αποστολή στην Ισπανία
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή
στη Valencia της Ισπανίας, στις 15 & 16 Φεβρουαρίου
2011, με στόχο τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων
στην εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας στον κλάδο του περιβάλλοντος και της διαχείρισης αποβλήτων
στο πλαίσιο της έκθεσης “ECOFIRA” 2011.
Η Επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network
– Hellas στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Net4Biz το οποίο αφορά την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών ΜμΕ, τη διευκόλυνση
επιχειρηματικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για εμπορικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συμφωνίες μέσω
διοργάνωσης εκδηλώσεων επιχειρηματικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια κλαδικών εκθέσεων.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής οι
Έλληνες επιχειρηματίες πραγματοποίησαν επιχειρηματικές συναντήσεις με συναδέλφους τους από: Ισπανία,
Ιταλία, Βουλγαρία, Μάλτα και Νορβηγία.

Το Enterprise Europe
Network – Hellas στην
28η INFACOMA 2011
Στο πλαίσιο της INFACOMA 2011 και των παράλληλων
εκθέσεων MARMINSTONE 2011 και ENERGYTECH
2011 την περίοδο 17-20 Φεβρουαρίου τα μέλη του
Enterprise Europe Network – Hellas πραγματοποίησαν σειρά εκδηλώσεων στοχευμένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
επιχειρηματικών συναντήσεων που συνδιοργάνωσε
η HELEXPO με την ΕΚΕΠΥ ΑΕ, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και την συνεργασία του ΣΒΒΕ, μέλη
του Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο της 28ης  INFACOMA 2011. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρείες από το εξωτερικό να εντοπίσουν ευκαιρίες επιχειρηματικής
συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Δομικών Υλικών.
25 εταιρείες από Ρωσία, Κύπρο, Σερβία, ΠΓΔΜ και Τουρκία πραγματοποίησαν περισσότερες από 80
προγραμματισμένες συναντήσεις με ελληνικές εταιρείες εκθέτες, αλλά και εμπορικούς επισκέπτες της
έκθεσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 140 προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις
στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
Παράλληλα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas,  πραγματοποίησε
εισερχόμενη επιχειρηματική αποστολή από την Ρουμανία σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Τιμισοάρα, μέλος της κοινοπραξίας ro4europe. Επτά (7) εταιρείες από την Ρουμανία συνάντησαν 42 Ελληνικές
επιχειρήσεις – εκθέτες και πραγματοποίησαν συνολικά πάνω από 70 επιχειρηματικές συναντήσεις. Εκπρόσωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία με εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου της Τιμισοάρα βοήθησαν
τις Ρουμανικές εταιρείες στην επιλογή εταιρειών που θα συναντήσουν και παρείχαν υποστήριξη στην
διεξαγωγή των συναντήσεων.
Τέλος, στο πεδίο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων, η ΕΚΕΠΥ ΑΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σε συνεργασία
με την HELEXPO ΑΕ,  στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης, πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Υπηρεσίες του Enterprise Europe Network σε θέματα Περιβάλλοντος για
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».
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Προσανατολισμός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χωρίς τη
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα,
αποτελούν τα χαρακτηριστικά
στοιχεία στο προσχέδιο του φορολογικού νόμου
Το προσχέδιο του φορολογικού νόμου που δόθηκε
στη δημοσιότητα στις αρχές Φεβρουαρίου, επιφέρει
αλλαγές σε συγκεκριμένους τομείς στη φορολογία
εταιρειών, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής και στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, απέχει, ωστόσο, από τον αναγκαίο
φορολογικό αναπτυξιακό προσανατολισμό που ανέμενε
ο επιχειρηματικός κόσμος.
Κύριος στόχος του παρόντος νομοσχεδίου παραμένει
η φορολογική συμμόρφωση και η πάταξη της φοροδιαφυγής, με την επιβολή αυστηρών ποινών, χωρίς,
παράλληλα να διευκολύνεται και να επιβραβεύεται η
υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εμφανώς από το προσχέδιο απουσιάζει η αναπτυξιακή
προοπτική, που να δημιουργεί ένα περιβάλλον φιλικό στην
επιχειρηματικότητα, ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα
της ρευστότητας στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.
Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο αποτελεί η παντελής απουσία ρύθμισης στο αίτημα, από όλους τους παραγωγικούς φορείς, του συμψηφισμού του πιστωτικού ΦΠΑ
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι το
πρόβλημα της ρευστότητας έχει ανάγκη από άμεσα
μέτρα, με σημείο έναρξης τις οφειλές του Δημοσίου
και τις επιστροφές του ΦΠΑ.
Είναι γεγονός ότι η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μη διανεμόμενα κέρδη κινείται στη σωστή
κατεύθυνση, ωστόσο, παραμένει η υψηλή φορολόγηση
των μερισμάτων, ενώ το συγκεκριμένο άρθρο είναι
ασαφές και δεν προκύπτει εάν επέρχεται εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης.
Η αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης για την άσκηση
προσφυγής στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές
εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά ως προς την αποσυμφόρηση των φορολογικών υποθέσεων, που φτάνουν
στα δικαστήρια, αποτελεί ωστόσο, δυσανάλογο μέτρο,
καθώς η ενάσκηση του νόμιμου δικαιώματος της προσφυγής στην πράξη θα καταστεί αδύνατη.  
Στα θετικά σημεία περιλαμβάνεται η δυνατότητα που
δίνεται στον υπόχρεο του φόρου να προβεί σε ανταπόδειξη των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου, πριν την έκδοση των
φύλλων ελέγχου.
Ένα, επίσης, σημαντικό θέμα που εξετάζει το παρόν

νομοσχέδιο είναι η αναδιοργάνωση του φορολογικού,
ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, το οποίο,
όμως, θετικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις τελικές
διατάξεις και την εφαρμογή τους.
Στο πλαίσιο τόνωσης της ρευστότητας ζητείται, τέλος, η
κατάργηση της χαρτοσήμανσης (3,6%) στα δάνεια που
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, είτε από τους μετόχους τους,
είτε από θυγατρικές εταιρείες, για ταμειακή τους διευκόλυνση, καθώς, με την προαναφερόμενη επιβάρυνση
παρατηρείται το οξύμωρο, οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις και εξαιτίας του τραπεζικού εγκλωβισμού,
να βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόσθετα βάρη, που αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος δανεισμού.
Σε συνέχεια και μετά την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου ακολούθησαν και οι παρακάτω ειδικότερες
παρατηρήσεις:
1. Είναι βέβαια θετικό το γεγονός ότι επανέρχεται στο
προσκήνιο και τροποποιείται παλαιότερη διάταξη για
τον συμψηφισμό οφειλών δημοσίου – ιδιωτών. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο
για το ΣΒΒΕ να χαιρετίσει τη συγκεκριμένη διάταξη
και αναμένει την εφαρμογή της, ώστε να ξεκαθαρίσει το πώς και πότε θα γίνονται οι συμψηφισμοί. Σε
κάθε περίπτωση θετική είναι η πρόβλεψη έκδοσης
υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορισθούν
οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την
τήρηση των οποίων θα εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του
οφειλέτη έναντι του δημοσίου με βεβαιωμένα, αλλά
μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το δημόσιο.
2. Η διάταξη που αφορά στην καταβολή οφειλών στους
προμηθευτές μέσω κρατικών χρεογράφων, ομολόγων,
γραμματίων ή άλλων τίτλων δεν υποβοηθά την ενίσχυση
της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ
παγιώνει την αδυναμία του ελληνικού δημοσίου να
εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Όταν
θεσπίζονται εξοντωτικές ποινές και αυτόφορες διαδικασίες για τους οφειλέτες του δημοσίου θα πρέπει
αντίστοιχα και το δημόσιο να καταβάλλει αυτά που
οφείλει σε εύλογο χρόνο από  τη δημιουργία της
οφειλής. Πρωταρχικό επομένως ζήτημα για το ΣΒΒΕ
είναι η άμεση εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2000/35/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στη χώρα μας
με το ΠΔ 166/2003 για την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του δημοσίου εντός 30 ημερών.
3. Το ζήτημα της περιοδικότητας στην κατάθεση των
συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων είναι
αναγκαίο να περιοριστεί από τους 18 μήνες που
ισχύει σήμερα, στο τρίμηνο. Με τον τρόπο αυτό θα
δίνεται η δυνατότητα άμεσου έλεγχου και έγκαιρου
εντοπισμού πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και
παρά τον πρόσθετο φόρτο εργασίας για τις επιχειρήσεις, ταυτόχρονα θα τις προστατεύει από τους
παραπάνω κινδύνους.
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Ικανοποίηση για τη λύση στο πρόβλημα των συναλλαγών με τα μη συνεργάσιμα κράτη
Την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τη λύση στο
πρόβλημα των συναλλαγών με τα μη συνεργάσιμα
κράτη, όπως καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση ΔΟΣ Α 1150236/ΕΞ/9.11.2010, εξέφρασαν με
κοινή επιστολή τους, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011,
στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Κουσελά, η οποία
κοινοποιήθηκε στον Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου,
οι Πρόεδροι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος κ. Πέντζος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κ. Λακασάς, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος κ.
Μασσέλος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς
Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος
κ. Μπαρμπαγιάννης.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομι-

κών λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα επιχειρήσεων και
ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια
Ελλάδα αποφάσισε ότι:
1. η Υ π ο υ ρ γ ι κ ή Α π ό φ α σ η Δ Ο Σ / Α / 1 1 5 0 2 3 6 /
ΕΞ/9.11.2010 έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011, και,
2. με διάταξη νόμου που θα έρθει στη Βουλή, οι δαπάνες των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με τα
κράτη αυτά θα αναγνωρίζονται εφόσον οι συναλλαγές
τους είναι πραγματικές και συνήθεις.
Της ανακοίνωσης του Υφυπουργού προηγήθηκε συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, την
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, μεταξύ του Υφυπουργού κ.
Δ. Κουσελά, συνεργατών και υπηρεσιακών παραγόντων
του Υπουργείου Οικονομικών, και εκπροσώπων των
προαναφερθέντων συνδέσμων.

Ανάγκη μείωσης των εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων και άμεσης εφαρμογής του μέτρου της μείωσης των εργοδοτικών
εισφορών κατά 25%, από 1ης Ιανουαρίου 2011
Με επιστολές της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ζητείται η
συνέχεια της προσπάθειας για επιδότηση της εργασίας
και όχι της ανεργίας. Ο ΣΒΒΕ προτείνει μείωση των
εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων
και άμεση εφαρμογή του εξαγγελθέντος μέτρου μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%, από 1ης
Ιανουαρίου 2011.
Στην πρώτη επιστολή εκφράζεται ικανοποίηση για την
προσπάθεια του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας να προωθήσει ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης, που να βασίζεται στην εξωστρέφεια, ενώ
ζητείται η συνέχιση της προσπάθειας, με μέτρα που θα
λειτουργήσουν προσθετικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι είναι η
κατάλληλη χρονική στιγμή για τη λήψη δυναμικών
πρωτοβουλιών και προτείνει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με τη μείωση των εργοδοτικών
εισφορών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό
αποτελεί πρόσθετο κίνητρο απευθείας στήριξης, που
δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και επομένως
αισιόδοξες προοπτικές για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.

Με τη δεύτερη επιστολή ο Σύνδεσμος επανέρχεται
στην εξαγγελθείσα μείωση κατά 25% των εργοδοτικών
εισφορών των επιχειρήσεων σταδιακά έως το 2013,
για την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του άμεσα,
καθώς αποτελεί ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις
και συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση θέσεων
απασχόλησης.
Ο ΣΒΒΕ επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη κατάθεσης
της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, με έναρξη εφαρμογής από 1ης Ιανουαρίου 2011 χωρίς κλιμάκωση του
ποσοστού μείωσης έως το 2013, αλλά να ισχύσει από
την αρχή το ποσοστό 25%. Επιπλέον, με σκοπό την
άμεση έναρξη εφαρμογής του μέτρου προτείνεται η
κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δεσμεύοντος την
επιχείρηση, ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις
που απαιτούνται για την ένταξή της στο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό και τη διενέργεια
αναδρομικών ελέγχων διασφαλίζεται η συνέπεια των
επιχειρήσεων στην καταβολή των ασφαλιστικών τους
εισφορών.
Ολοκληρώνοντας, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άμεση εφαρμογή του μέτρου
ενέχει τον κίνδυνο ελαχιστοποίησης των αναμενόμενων
ωφελειών, καθώς η ανάγκη για την υποστήριξη της
υγιούς επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη στην παρούσα
χρονική περίοδο.  

  [ θέσεις προτάσεις  ]

18

Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σε αναμονή της έναρξης διαβούλευσης για το σχέδιο
νόμου «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
και άλλες διατάξεις», η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή
της την Τετάρτη  9 Φεβρουαρίου 2011, προς την ηγεσία
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
κατέθεσε τις απόψεις της σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα
που αφορούν στις ρυθμίσεις για τους ιατρούς εργασίας και
τις διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβίασης
της εργατικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα επιχειρούνται ρυθμίσεις για τους Ιατρούς Εργασίας,
με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα άσκησης των εν λόγω
καθηκόντων είτε από Ιατρούς με τη συγκεκριμένη ειδικότητα
είτε από Ιατρούς που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο
Ιατρών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΣΒΒΕ επεσήμανε  την ανάγκη να εξεταστούν στο σχέδιο
νόμου πιο τολμηρές αλλαγές, στην κατεύθυνση κατάργησης
μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων που εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα και αυξάνουν το κόστος των
υπηρεσιών αυτών χωρίς να εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα
υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, στις κατά άρθρων παρατηρήσεις του, ο
ΣΒΒΕ πρότεινε τα ακόλουθα:
• Η παράγραφος 1 να επαναδιατυπωθεί ως εξής : «Οι Ειδικοί
Ιατροί Εργασίας καθώς και όσοι Ιατροί έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας µέχρι τις 9 Αυγούστου 2005 και
το όνοµά τους συμπεριλαμβάνεται σε Ειδικό Κατάλογο
Ιατρών που δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς προηγούμενη

άδεια των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων».
• Η παράγραφος 2 να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
«Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας µπορούν να ασκούν
- οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας
- Όσοι Ιατροί έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας µέχρι τις 9 Αυγούστου 2005 και το όνοµά τους
συµπεριλαµβάνεται σε Ειδικό Κατάλογο Ιατρών που
δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών που δύνανται να ασκούν
τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, θα μπορούν να εγγραφούν στο εξής και όσοι Ιατροί έχουν οποιαδήποτε άλλη  
ειδικότητα ανά αντικείμενο δραστηριότητας και διαθέτουν
βεβαίωση εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής της εργασίας.
Για τη διαδικασία σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, τις
προϋποθέσεις, την υποβολή αιτήσεων, τις προθεσµίες, το
περιεχόμενο, την διάρκεια και τους φορείς υλοποίησης
των εκπαιδεύσεων, τις ειδικότητες ανά αντικείμενο δραστηριότητας, την τήρησή του, τον έλεγχό του και οτιδήποτε
άλλο αφορά σε αυτόν, θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντός διµήνου από
τη δηµοσίευση του παρόντος».
• Η παράγραφος 4 να αφαιρεθεί.
Τέλος, και όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις ζητήθηκε
η αφαίρεση της ενότητας VI, παράγραφος 1α, άρθρο 13,
επισημαίνοντας ότι η όποια επιβολή προστίμου με την έκδοση του φύλλου ελέγχου από τον ελέγξαντα Επιθεωρητή
Εργασίας θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έπεται της
παροχής εξηγήσεων εκ μέρους της επιχείρησης.

Ολοκλήρωση της σύνδεσης της ΒΙΠΕΘ με την Εθνική Οδό Κατερίνης (ΠΑΘΕ)
και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Εδεσσας – Φλώρινας
Με επιστολή της, τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011, η
Διοίκηση του ΣΒΒΕ προς τον Υπουργό Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.  Μ. Χρυσοχοϊδη
και κοινοποίηση προς τον  κ. Δ. Ρέππα και τον κ. Γ. Μαγκριώτη, Υπουργό και Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, αντίστοιχα, μετέφερε την ιδιαίτερη ανησυχία
της σχετικά με τις πληροφορίες ότι μένει στις εξαγγελίες η
ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της ΒΙΠΕΘ με την Εθνική
Οδό Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης
– Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας.
Η ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, τουλάχιστον τα τελευταία έξι χρόνια, αποτελεί πάγιο και μείζον αίτημα του
επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλονίκης με άμεσες
επιπτώσεις στη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕΘ, περιοχής με τη μεγαλύτερη
βιομηχανική συγκέντρωση στην ελληνική περιφέρεια.
Ηδη, βιομηχανίες μέλη του ΣΒΒΕ που πληροφορήθη-

καν το θέμα διαμαρτύρονται έντονα καθώς ανέμεναν την
άμεση παρέμβαση της πολιτείας μετά τις τεράστιες καθυστερήσεις του παρελθόντος και την επιδείνωση των
προβλημάτων της περιοχής.
Στην επιστολή, επισημαίνεται ότι, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, εκτός από την εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων και εργαζομένων προκύπτει και από την
ανάγκη μείωσης της επιβάρυνσης της κυκλοφορίας στους
προβληματικούς άξονες της δυτικής εισόδου της πόλης,
την ουσιαστική αξιοποίηση του υφιστάμενου εθνικού
οδικού δικτύου αλλά και τις προφανείς περιβαλλοντικές
ωφέλειες που θα προκύψουν.
Κλείνοντας την επιστολή της η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ζήτησε
την προσωπική παρέμβαση των Υπουργών, ώστε να δοθεί
άμεση προτεραιότητα και να προωθηθεί κάθε ενέργεια
που απαιτείται, ώστε να ενταχθεί το παραπάνω έργο στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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ANATOMIC HELP

Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996. Στους ιδιόκτητους εργοστασιακούς χώρους 7000m² στη Νέα Σάντα του Κιλκίς,
η ANATOMIC HELP παράγει ορθοπεδικά και αθλητιατρικά
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.
Η διαρκής ανοδική της πορεία την καθιστά σήμερα μια από τις
κορυφαίες εταιρείες ορθοπεδικών προϊόντων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Τα προϊόντα της ANATOMIC HELP υπερβαίνουν
τους 250 κωδικούς και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από επιλεγμένα υλικά και σχεδιασμένα
από έγκριτη ομάδα ιατρών και φυσιοθεραπευτών.

Τα τελευταία χρόνια η ANATOMIC HELP έχει πραγματοποιήσει
5 επενδυτικά προγράμματα, πιστοποιώντας ότι οι συνεχείς
επενδύσεις σε τεχνογνωσία, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO E3/833/99 και
τα προϊόντα που παράγει φέρουν πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα και πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης επέλεξε την εταιρεία ANATOMIC HELP
για την καινοτόμο δραστηριότητά της και την ανάρτησε στην
επίσημη ιστοσελίδα του. Το Επιμελητήριο Κιλκίς βράβευσε κατά
το παρελθόν την εταιρεία για τη συμβολή της στην κατασκευή
καινοτόμων προϊόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Κατέχοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας, με αποκλειστικές συνεργασίες με νοσοκομεία, κλινικές,
ορθοπεδικά καταστήματα καθώς και εξαγωγές σε ευρωπαϊκά
και αραβικά κράτη, χτίζεται το μέλλον της μεγαλύτερης και
σπουδαιότερης εταιρείας ορθοπεδικών προϊόντων!
ANATOMICHELP SA: Τηλ.: +30 23410 77190-8, Fax: +30
23410 64756, e-mail: info@anatomichelp.com , http://www.
anatomichelp.gr

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στην
περιοχή του Στρατωνίου/Στρατονίκης

Μία από της πιο βασικές αρχές της Ελληνικός Χρυσός είναι ότι η
περιβαλλοντικά βέλτιστη λύση είναι και οικονομικά και τεχνικά
η βέλτιστη, διότι μακροχρόνια το κόστος για την αποκατάσταση
της όποιας περιβαλλοντικής ζημίας είναι πολύ μεγαλύτερο από
ότι αν συνυπολογιστεί εξ αρχής στην επένδυση. Ακολουθώντας
αυτήν την αρχή στην περιοχή του Στρατωνίου/Στρατονίκης, όπου
βρίσκεται ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων της, η εταιρεία
αντιμετώπισε το περιβάλλον εξ αρχής ως δομικό στοιχείο
της επενδυτικής και παραγωγικής της δραστηριότητάς και
υλοποίησε μία σειρά έργων αναβάθμισης του περιβαλλοντικού
υπόβαθρου της ευρύτερης περιοχής.
Λόγω της μακραίωνης μεταλλευτικής δραστηριότητας η περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή παρουσίαζε και παρουσιάζει μέχρι σήμερα ιδιαίτερες προκλήσεις. Οι προσπάθειες της
εταιρείας εστιάστηκαν κατ’ αρχάς σε δύο τομείς: Στη διαχείριση

στερεών και υγρών αποβλήτων.
Όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, υλοποιήθηκαν μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις
με πιο σημαντική την εγκατάσταση δύο φιλτροπρεσσών για
την αφύγρανση των λεπτομερών τελμάτων. Το αποτέλεσμα
είναι η σημαντική μείωση των χώρων απόθεσης (10% του
εξορυσσόμενου μεταλλεύματος αποτίθεται) και η βελτίωση
του ποιοτικού μέρους της, μιας και η απόθεση γίνεται πλέον
σε ξηρή και όχι σε υγρή μορφή.
Για την επεξεργασία νερών μεταλλείου διπλασιάστηκε η δυναμικότητα κατεργασίας των εγκαταστάσεων με την κατασκευή
μιας νέας μονάδας πλησίον του μεταλλείου του Μάντεμ Λάκκου, η οποία ετέθη από τις αρχές του 2010 σε λειτουργία. Η
νέα μονάδα λειτουργεί συμπληρωματικά με την υφιστάμενη
στο Στρατώνι.
Με τη νέα μονάδα έχει διπλασιαστεί η συνολική δυναμικότητα
κατεργασίας νερών και μ’ αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται περιβαλλοντικά η ευρύτερη περιοχή, ειδικά σε περιπτώσεις ακραίων
καιρικών συνθηκών. Επίσης δημιουργείται η υποδομή για τη
μόνιμη απομάκρυνση της κατεργασίας των όξινων νερών από
τον οικισμό του Στρατωνίου.
Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε και στην ουσιαστική αποκατάσταση των παλαιών μεταλλείων που παρέλαβε. Από τις αρχές
του 2006 μέχρι το τέλος του 2010 «έκλεισαν» συνολικά 140.000
κυβικά μέτρα παλιών στοών. Ως αποτέλεσμα έχει μειωθεί πολύ
η ποσότητα και έχει βελτιωθεί η ποιότητα των νερών.
Συνολικά οι περιβαλλοντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν
μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 40 εκ. Ευρώ.

  [ νέα μελών  ]
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Καπνική Α. Μιχαηλίδης ΑΕ – Εγκαίνια της νέας μονάδας
επεξεργασίας καπνών στο Sandanski της Βουλγαρίας

Ήταν μεγάλη τιμή για την εταιρία μας η αποδοχή από τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο και
από τον Υπουργό Οικονομίας Ενέργειας και Τουρισμού της
Βουλγαρίας κ. Traicho Traikov, της πρόσκλησης να εγκαινιάσουν την νέα μονάδα επεξεργασίας καπνών στο Sandanski
της Βουλγαρίας στις 29 Ιανουαρίου 2011.
Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης οι αρχές της πόλης του
Sandanski, o Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρης, εκπρόσωποι όλων των ξένων τραπεζών και των σιγαρετοβιομηχανιών
με τους οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος παγκόσμια.
Το αρχικό εργοστάσιο μας στο Sandanski, το οποίο λειτουργεί
από το 1996, είναι  επένδυση ύψους €4.500.000.
Η νέα επένδυση ύψους €9.500.000  είναι απόλυτα συνδεδεμένη
και συμπληρωματική της κεντρικής παραγωγικής μονάδας του
ομίλου στο Πολύκαστρο Κιλκίς, ύψους επένδυσης €42.800.000,

η οποία πραγματοποιήθηκε σταδιακά μεταξύ των ετών 1997
- 2006. Η μονάδα, βιομηχανοστάσιο και  υπερσύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι, καλύπτουν 123.000m2. σε γήπεδο 310 στρεμμάτων, η παραγωγική δυναμικότητα είναι 14 τόνοι την ώρα, και
απασχολούνται  325 μόνιμοι  και  210 εποχιακοί εργαζόμενοι.
Στο νέο εργοστάσιο στο Sandanski, παραγωγικότητας 4 έως 6
τόνων την ώρα, γίνεται η προ-επεξεργασία Βουλγαρικών και Ελληνικών καπνών ανάμικτης μέτριας και κατώτερης ποιότητας, η
αποστολή στο εργοστάσιο Πολυκάστρου του καλύτερου ποιοτικά
τμήματος αυτών προς συμπλήρωση των εκεί επεξεργαζόμενων
καπνών, και το τελικό στάδιο επεξεργασίας καπνών 3ης και
4ης ποιότητος, παραγωγής και των δύο χωρών. Στην εταιρεία
απασχολούνται 48 μόνιμοι και 504 εποχιακοί εργαζόμενοι.
Η μεταφορά των καπνών γίνεται με φορτηγά που μεταξύ δύο
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται ελεύθερα και καλύπτουν σε 2 ώρες τα 121 χιλιόμετρα της απόστασης SandanskiΠολυκάστρου.
Η αποθήκευση των καπνών, το τελικό στάδιο επεξεργασίας,
συσκευασίας και κιβωτιοποίησης γίνεται στο εργοστάσιο του
Πολυκάστρου και τα καπνά εξάγονται προς όλο τον κόσμο από
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η μοναδικά συνδυασμένη αυτή παραγωγή θα βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητα της εταιρίας μας και θα καλύψει το κενό
που δημιούργησε η μείωση της Ελληνικής παραγωγής  καπνού.
Η εταιρία ιδρύθηκε στην Δράμα το 1886. Σήμερα, 125 χρόνια
αργότερα, ο Όμιλος απασχολεί σε 7 χώρες, 702 μόνιμους και
2.650 εποχιακούς εργαζομένους και οι εξαγωγές είναι ύψους
€135.000.000.

Σαμαράς & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι
μία τεχνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1992. Δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη και
γενική τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων τεχνικών
έργων, των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, των
τομέων οργάνωσης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης
επιχειρήσεων, πιστοποίησης βιομηχανικών προϊόντων, αλλά
και του τομέα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι
η μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική εταιρεία
στον Βορειοελλαδικό χώρο, με επιστημονικό δυναμικό 60 μηχανικών κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά με ένα ευρύτατο
πελατολόγιο που αριθμεί πάνω από 4500 επιχειρήσεις κάθε
είδους και αντικειμένου.
Η παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας στον πελάτη είναι το
επίκεντρο των υπηρεσιών της εταιρείας. Η εξειδικευμένη

και άρτια τεχνική γνώση, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η βαθιά γνώση και εφαρμογή της Ελληνικής και
Διεθνούς Νομοθεσίας είναι οι κύριες συνιστώσες οι οποίες
εξασφαλίζουν την επίτευξη φιλόδοξων στόχων και πετυχημένων
έργων. Η συσσωρευμένη εμπειρία, η μεγάλη ποικιλία έργων
σε διάφορους τομείς και η καθετοποίηση των υπηρεσιών που
προσφέρει η εταιρεία, την έχουν καταστήσει τον πιο κατάλληλο
και αξιόπιστο συνεργάτη.
Η εταιρεία λειτουργεί με τη λογική των “One stop shops”, όπου
το κύριο όφελος προς τον πελάτη είναι να διαθέτει αποκλειστικά
έναν και μοναδικό συνεργάτη σε όλα ζητήματα που τον απασχολούν. Παράλληλα εφαρμόζεται Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού
Σχεδιασμού (ERP) και Πελατειακής Διαχείρισης (CRM), με
τα οποία διασφαλίζεται ο εσωτερικός έλεγχος, η λειτουργία
και η διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών
της εταιρείας, ενώ για τις υπηρεσίες της έχει πιστοποιηθεί
σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000
Ταχ. Δ/νση :ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 – Εμπορικό  
Κέντρο  “LIMANI”  - Περιοχή  FIX -  Τ.Κ. 546.27 –
   
Τηλ: (2310) 552.110 – 552.144  – Fax: (2310) 552.107  e-mail:
info@samaras-co.gr –  http : www.samaras-co.com
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 168, ΤΚ17671, Τηλ: 2109590030

