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Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής: εγκαίνια με την
παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, η Α.Ε. ο
Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας εγκαινίασε
με την παρουσία του και
επισφράγισε με το κύρος
του την πρωτοβουλία του
ΣΒΒΕ για την ίδρυση και
λειτουργία του «Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής».
Το «Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής» είναι μια πολύ σοΝικόλαος Πέντζος
βαρή προσπάθεια του
Πρόεδρος
Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ),
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), για τη δημιουργία ενός θεσμού
ανθρωπιάς και υποστήριξης των καθημερινών
αναγκών των συνανθρώπων μας, στο πλαίσιο των
αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το 2010, αφουγκραζόμενοι στον ΣΒΒΕ τα σημεία
των καιρών και τα προβλήματα που έφερε η κρίση,
θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα για
να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις με την κοινωνία. Μια κοινωνία που δοκιμαζόταν διαρκώς,
και ήμασταν σίγουροι ότι θα δοκιμαζόταν ολοένα
και παραπάνω, μια πρόβλεψη που έχει δυστυχώς
επιβεβαιωθεί σήμερα με τον χειρότερο τρόπο.
Η δράση του «Δικτύου» και η ιδέα της υλοποίησής του, αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους πέντε
άλλους φορείς που προαναφέρθηκαν, και έτσι
στις 22 Φεβρουαρίου 2012 ο ΣΒΒΕ, το ΕΒΕΘ, το
ΒΕΘ, το ΕΕΘ, ο ΣΕΒΕ, και ο ΕΣΘ υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο αποφάσισαν
να δράσουν από κοινού, δημιουργώντας, με τον
τρόπο αυτό μία ευρύτερη δεξαμενή υποψηφίων
επιχειρήσεων - δωρητών, με πάνω από 30.000
επιχειρήσεις.
Έτσι, μέσω του «Δικτύου» σύσσωμη η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας, έχει βάλει ψηλά τον πήχυ της

υποστήριξης της κοινωνίας μας. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης
ιστορίας μας.
Ουσιαστικά ο σκοπός των φορέων μας είναι η
κινητοποίηση των επιχειρήσεων – μελών μας στην
κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης, με ουσιαστικό περιεχόμενο και κέντρο την
υποβοήθηση των συνανθρώπων μας και ειδικά
των παιδιών.
Από τα πρώτα του βήματα το «Δίκτυο» λειτούργησε
με αθόρυβο τρόπο, αλλά, θέλουμε να πιστεύουμε,
επιτυχημένα, βοηθώντας αρκετά ιδρύματα και
συσσίτια, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και
της Βόρειας Ελλάδας, παρέχοντας κατ΄ αρχήν τρόφιμα, και ακολούθως άλλα είδη που παράγονται
και προσφέρονται από τα μέλη μας και τα είχαν
ανάγκη τα συγκεκριμένα ιδρύματα.
Προσπαθούμε να παρέχουμε χρήματα, τρόφιμα,
προϊόντα και υπηρεσίες που τα έχουν ανάγκη τα
ιδρύματα και οι επιχειρήσεις μέλη μας που συμμετέχουν στο «Δίκτυο» μπορούν να τα προσφέρουν.
Βεβαίως έχουμε επίγνωση ότι οι δυσκολίες για
τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στην παρούσα φάση είναι
πολύ μεγάλες.
Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε όλοι τις πολύ μεγάλες
δοκιμασίες που περνούν σήμερα οι επιχειρήσεις
μας, αλλά και όλη η Ελληνική κοινωνία.
Παρά ταύτα, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, ότι
ακόμη κι αυτές οι επιχειρήσεις με τα τόσα προβλήματα, καθώς και πολλές άλλες, καταβάλλουν
φιλότιμες προσπάθειες για να ανταποκριθούν
στο κάλεσμά μας για κοινωνική προσφορά και
αλληλεγγύη.
Ας σημειωθεί ότι όλα όσα περιγράφω υλοποιούνται
σ΄ ένα πολύ ρευστό και δύσκολο περιβάλλον, όπου
δεν επιθυμούμε να παραμείνουμε απλοί θεατές,
αλλά θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στη συλλογική προσπάθεια για την άρση των κοινωνικών
αδιεξόδων.
Γι’ αυτό σύνθημά μας είναι ότι η κάθε εποχή αξίζει
για το καλύτερο, τόσο για την ίδια, όσο, κυρίως,
για τους ανθρώπους της.
Και το κυριότερο, θέλουμε αυτό να το επιτύχουμε
με πράξεις και όχι με λόγια. Αυτό επιδιώκουμε με
την προσπάθειά μας, γιατί θέλουμε πραγματικά να
επιστρέψουμε στην κοινωνία ένα μέρος από αυτά
που η ίδια μας δίνει τόσα χρόνια.

Social Solidarity and Aid Network:
Launch event attended by the President of the Hellenic Republic
On Saturday 2 February 2013 His Excellency the President of the
Hellenic Republic, Mr. Karolos Papoulias, attended the event at which
the Federation officially launched its Social Solidarity and Aid Network,
lending his prestigious presence to the whole venture.
The Social Solidarity and Aid Network is a significant attempt by the
Federation of Industries of Northern Greece (FING), the Thessaloniki
Chamber of Commerce & Industry (TCCI), the Thessaloniki Chamber of
Handicrafts (VETH), the Thessaloniki Chamber of Tradesmen (EETH), the
Exporters Association of Northern Greece (EANG) and the Thessaloniki
Commercial Association (TCA) to set up a people-centred organisation
that aims to support our fellow citizens in their day-to-day needs,
within the context of the principles of Corporate Social Responsibility.
In 2010 FING recognised the signs of the times and the problems
the crisis had created, and considered that steps needed to be taken
to bring businesses closer to society; a society which was enduring
trials and tribulations. We were convinced too that there would be
more trials and tribulations to come. Unfortunately that prediction
has been confirmed today, in the worst possible way.
The idea of creating such a Network and running it was warmly
embraced by the other five organisations and on 22 February 2012
FING, TCCI, VETH, EETH, EANG and TCA signed a MoU in which they
decided to work together to create a bank of potential donor companies
that now includes more than 30,000 businesses.
The Network has brought together the entire business community of
Thessaloniki and Northern Greece, and we have set a high target for
ourselves: in order to support our community and society. We have
joined forces in the most difficult period of Greece’s modern history.
In effect, the objective of our organisations is to mobilise businesses
that are members of the Network to implement socially responsible
actions that have a real impact; actions that are focused on assisting
our fellow citizens, and in particular children.
From the outset the Network has been operating quietly behind the
scenes, yet we would like to think that its activities have been a success
so far, helping quite a few foundations and soup kitchens, not only in
Thessaloniki but throughout Northern Greece, offering food and also
other items that are manufactured or provided by members that the
specific foundations and organisations need.
We are trying to offer money, as well as the food, products and services
that the foundations actually need, and that members of our Network
can actually provide.
Of course we are aware that businesses are facing major difficulties
in implementing Corporate Social Responsibility programmes at the
moment.
And of course we know that this is because of the major crisis that our
businesses, and Greek society as a whole, are facing.
Despite the fact that businesses are facing major problems (and this
is a point I would like to stress), they and many others are making
honest efforts to respond to our call in order to give something back
to society and to offer solidarity.
Everything I have described above is being provided against a very
changeable and difficult backdrop; an environment in which we have
opted not to remain as mere spectators but in which we wish to
participate in the collective endeavour to overcome social impasses.
That is why our slogan is that ‘we deserve the best all the time’, both
for ourselves and for our fellow citizens.
Above all, we want to offer the best, by doing something rather than
just talking about it. Our network is a practical attempt to achieve this,
because we truly want to give back to society a part of what it has been
giving us all these years.
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Δημήτριος Παζάρας
Αχιλλέας Παπακώστας
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11.01.13
•
Δεξίωση που παρέθεσε το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο
με την ευκαιρία του νέου έτους και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο The Met. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Χρ.
Γεωργίου.

02.02.13
•
Εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής του Συνδέσμου, παρουσία της
Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια που
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

14.01.13
•
Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ.
Στουρνάρα, με την ευκαιρία της Απονομής Αριστείου στον
Καθ. κ. Λ. Παπαδήμο, που διοργάνωσε το ΙΟΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο Κοινοφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση στην Αθήνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

06.02.13
•
Συνάντηση της Διοίκησης με τον κ. Horst Reichenbach, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
•
Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Κροατίας που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

18.01.13
•
Κοπή πίτας και ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΤΕΠ –
ΝΕΤ- ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011: Απορρέουσες υποχρεώσεις για Εργολήπτες.
Προβλήματα & Αντιμετώπιση», που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Les Lazaristes. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χρ. Γεωργίου.

07.02.13
•
Συνέδριο Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Επιταχύνοντας
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα», που διοργάνωσε
ο Economist και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ
Regency Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
•
Κοπή πίτας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδος. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Χρ.
Γεωργίου.

19.01.13
•
Έκθεση με θέμα «Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ - Συνάντηση Καινοτομίας – Εκπαίδευσης και Πολιτισμού», που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
του ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με χαιρετισμό ο κ. Χρ. Γεωργίου.

08.02.13
•
Σύσκεψη φορέων με θέμα: «Δράσεις εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος», που διοργάνωσε η Γενική
Γραμματεία ΔΟΣΑΣ και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.
Τζιτζινού.

22.01.13
•
Διοικητικό Συμβούλιο και Κοπή της Πίτας, με τη συμμετοχή
του κ. Θ. Καράογλου, Υπουργού Μακεδονίας & Θράκης.

•

24.01.13
•
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.
•
Εκδήλωση με θέμα: «Το περιεχόμενο της ανάπτυξης», που
συνδιοργάνωσαν το ΙΟΒΕ και το Konrad-Adenauer-Stiftung
– KAS και πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

09.02.13
•
Κλήρωση εργατικών κατοικιών, που διοργάνωσε η Επιτροπή
ΟΕΚ-ΟΕΕ και πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο
Σίνδου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

25.01.13
•
Διοικητική Επιτροπή με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα.
•
Εκδήλωση του Συνδέσμου με επίσημο ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και θέμα:
«Προκλήσεις για την Οικονομία και την Ανάπτυξη το 2013»,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met Hotel. Από
το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
30.01.13
•
Συνάντηση των επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης
με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Cross-Inno-Cut
που πραγματοποιήθηκε στο Blagoevgrad Βουλγαρία. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Β. Κοψαχείλης

11.02.13
•
Κοπή πίτας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met
Hotel. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
13.02.13
•
6η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που διοργάνωσε
η ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο Bar Ερωτικός Mare. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου, η κα. Σ. Πολίτου
και κ. Χρ. Γεωργίου.
•

Συνάντηση με εκπροσώπους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Α. Σαββάκης και η κα. Σ. Πολίτου.

14.02.13
•
Συνάντηση με εκπροσώπους των Γιατρών του Κόσμου που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
•
Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος F.IND.
CONSULTING, που πραγματοποιήθηκε στο Blagoevgrand
της Βουλγαρίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ.
Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς
15.02.13
•
Τηλεοπτική δήλωση του κ. Χρ. Γεωργίου στην πρωινή εκπομπή: «Άκου να δεις» της Δημοτικής Τηλεόρασης TV100 με
θέμα την πρόσκληση νέων επιστημόνων Μηχανικών και Πληροφορικών, για συμμετοχή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης της
πρόσβασής τους στην απασχόληση, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
(ΤΟΠΣΑ).
18.02.13
•
Εκδήλωση με θέμα: «Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ: Ξεπερνώντας
μαζί την κρίση!», που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και πραγματοποιήθηκε στο Iνστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
19.02.13
•
Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Μ.Κ.Ε. «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Α. Σαββάκης και Χ. Γεωργίου.
20.02.13
•
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΟΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.
•
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.
21.02.13
•
Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Πρόεδρος, ο τέως Πρόεδρος κ. Γ.
Μυλωνάς και ο κ. Γ. Σταύρου.
•

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Στουρνάρα που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Πρόεδρος, ο τέως Πρόεδρος κ. Γ.
Μυλωνάς και ο κ. Γ. Σταύρου.

•

Ημερίδα/Workshop για την «Έξυπνη Εξειδίκευση – Smart
Specialization», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

•

Κλειστό γεύμα με επίσημο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο
του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, κ. Τάκη Αθανασόπουλο, που διοργάνωσε το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο The Met Hotel. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χρ. Γεωργίου.

22.02.13
•
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Η κατάσταση και προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», που διοργάνωσε το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
•

Συνάντηση με τον κ. Χρ. Τσάγκο, Πρόεδρο και την κα. Μ. Λαϊνά, Γενική Διευθύντρια του Σωματείου Επιχειρηματικότητας
Νέων (ΣΕΝ), κατά τη διάρκεια της Εμπορικής Μαθητικής Έκθεσης, που διοργάνωσε το ΣΕΝ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα. Σ. Πολίτου.

23.02.13
•
Εκδήλωση με θέμα: «Σχολείο του Αύριο – Σχολείο χωρίς ατυχήματα», που διοργάνωσε το ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.
25.02.13
•
Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ κ. Μιχ. Κανδαράκη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ. Πολίτου.
27.02.13
•
Τηλεοπτική δήλωση του κ. Χρ. Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης TV100 με θέμα την
πρόσκληση άνεργων ανδρών για συμμετοχή στο πρόγραμμα
διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στην απασχόληση, στην
Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΤΟΠΣΑ).
•

Εκδήλωση για τα 22 χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου
Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, που διοργάνωσε το τμήμα
Φυσικής του ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της
Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

•

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Ε. Ασβεστά και Σ. Πολίτου.

28.02.13
•
Συνάντηση με την Αντιπρύτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου
καθ. Μιράντα Καλδή, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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Παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής ενώπιον της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, στην
κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
εκδήλωση παρουσίασης του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.
Στην έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό, απηύθυνε ο
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Θ. Καράογλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστας
και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, κ. Ν. Πέντζος, στην κεντρική ομιλία εκ
μέρους όλων των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων που συνιστούν και λειτουργούν το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής», ευχαρίστησε
θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, για
την παρουσία του στην «επίσημη πρώτη» του παρουσίαση.
«Το ότι είσαστε σήμερα μαζί μας αποτελεί χωρίς αμφιβολία, σημαντική στιγμή στη ζωή μας και μας δίνει
κουράγιο και θάρρος, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
εντατικότερα για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως ήδη διαπιστώσατε, σύσσωμη η
επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, έχει βάλει ψηλά τον πήχυ της υποστήριξης
της κοινωνίας μας. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας στην πιο
δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας. Σύνθημά
μας είναι ότι η κάθε εποχή αξίζει για το καλύτερο, τόσο
για την ίδια, όσο, κυρίως, για τους ανθρώπους της. Και
το κυριότερο, θέλουμε αυτό να το επιτύχουμε με πράξεις
και όχι με λόγια. Αυτό επιδιώκουμε με την προσπάθειά
μας. Θέλουμε πραγματικά να επιστρέψουμε στην κοινωνία
ένα μέρος από αυτά που μας δίνει η ίδια τόσα χρόνια».
Το «Δίκτυο», υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, με τον τίτλο «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής» είναι μια πολύ
σοβαρή προσπάθεια του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), του Επαγγελματι-

κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), και του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), για τη δημιουργία ενός
θεσμού ανθρωπιάς και υποστήριξης των καθημερινών
αναγκών των συνανθρώπων μας, στο πλαίσιο των αρχών
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το 2010, συνέχισε ο κ. Πέντζος, «αφουγκραζόμενοι στον
ΣΒΒΕ τα σημεία των καιρών και τα προβλήματα που έφερε
η κρίση, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα για
να φέρουμε κοντά τις επιχειρήσεις με την κοινωνία. Έτσι
λοιπόν, στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και της πρόθεσής μας να δημιουργήσουμε γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας,
ιδρύσαμε στον ΣΒΒΕ το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής.
Η δράση του «Δικτύου» και η ιδέα της υλοποίησής του,
αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους πέντε φορείς που σας
προανέφερα, και έτσι στις 22 Φεβρουαρίου 2012 υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο αποφάσισαν
να δράσουν από κοινού, δημιουργώντας, με τον τρόπο
αυτό μία ευρύτερη δεξαμενή υποψηφίων επιχειρήσεων
- δωρητών, με πάνω από 30.000 επιχειρήσεις.
Έτσι υπογράψαμε Μνημόνια Συνεργασίας με αρκετά
ιδρύματα και φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βορείου
Ελλάδος, ώστε να προσφέρουμε σ’ αυτά βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά και με τις δυνατότητες των
επιχειρήσεών μας.
Θεωρείστε αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες πληθυσμού, που
έχουν ανάγκη ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία,
ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις».
Η εκδήλωση, έκλεισε με την Παιδική χορωδία του Ι.Ν.
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, τη διεύθυνση της οποίας είχε η κα Μαρία – Εμμα Μελιγκοπούλου.
Στο πιάνο θα ήταν ο κ. Νίκος Ζαφρανάς.

[ δραστηριότητες  ]  07
Το Δίκτυο μέχρι σήμερα έχει υπογράψει Μνημόνια
Συναντίληψης και έχει ενισχύσει τους παρακάτω Φορείς
- Ιδρύματα:
• ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Υποστήριξη Νέων
• ΑΡΤΟΣ / ΔΡΑΣΗ Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο
• ΑΧΤΙΔΑ - Κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας
για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης Αγιος Στυλιανός
• Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως
Αναπήρων Παίδων - ΕΛΕΠΑΠ
• Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
• Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου
Χρυσοστόμου
• Ιδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων “Η Μέλισσα”
• Ιερός Ναός Παναγίας Δεξιάς - Ενοριακό Φιλόπτωχο
Ταμείο
• ΚΕΠΕΠ Αγιος Δημήτριος - Κέντρο αποθεραπείας και
αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία
• Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής - Ξάνθη
• Μαζί - Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα - Κοινωνικό
Παντοπωλείο
• Μέριμνα Ζωής - Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων, φίλων
ατόμων με αναπηρία του Δήμου Παύλου Μελά και
Δυτικής Θεσσαλονίκης
• Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης
• Παιδικό Χωριό SOS Θράκης
• Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
• ΣΤΟΡΓΗ - Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών
• Σύλλογος Φίλων - Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Η
ΑΝΤΗΡΙΔΑ
• Συσσίτιο Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλαμαριά
• ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης
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Το Δίκτυο μέχρι σήμερα έχει δεχτεί προσφορές από τις παρακάτω Εταιρίες:
ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΙ

•

OLYMPIA ELECTRONICS AE

•

ADMINE AE

•

PELOPAC AE

•

ALUPLAST ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ

•

PERIDEO AE

•

AMCO Β. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

•

SP - CARTONPACK HELLAS AE

•

ARDAGH METAL PACKAGING HELLAS

•

THOMAS AE

•

ARI AE

•

UNISMAC ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

•

AS COMPANY AE

•

Α. & Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ

•

BLENDER SKG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

•

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

•

COCA – COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ

•

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

•

FRIGO STAHL AE

•

ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ

•

FURNICOM Π.Δ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

•

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΕ

•

ISOMAT ABEE

•

ΒΙΟΑΓΡΟΣ

•

LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

•

ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ

•

MAKIOS S.A. LOGISTICS

•

ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ

•

NATIONAL CAN HELLAS AE
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•

Δ. ΧΑΡΙΣΤΟΣ - Δ. ΓΟΥΣΗΣ ΟΕ

•

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ

•

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

•

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. ΑΕ

•

Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ - Μ. ΜΠΑΚΙΡΖΗ ΑΕ

•

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

•

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE

•

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ

•

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

•

ΜΠΕΓΚΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ

•

ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ AGRINO

•

ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

•

ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ

•

ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΕ

•

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΒΕΕ

•

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΕΠΕ

•

Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

•

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

•

Ι. ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ SANTANA

•

ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕ

•

ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

•

ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

•

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ

•

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ

•

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ABEE

•

ΦΟΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

•

ΚΟΥ ΚΟΥ ΑΕ

•

ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΕ

•

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ

Στο «Δίκτυο» μπορεί να συμμετέχει ως χορηγός
οποιαδήποτε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο. (Τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 539817, εσωτ.110 κα Στέλλα Πολίτου,
Διευθύντρια Υπηρεσιών ΣΒΒΕ, Υπεύθυνη Δικτύου).
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Έναρξη της νέας χρονιάς στο ΣΒΒΕ με συνεδρίαση του Δ.Σ. ,παρουσία του ΥΜΑΘ κ. Θ. Καράογλου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και κοπή πίτας
για τη νέα χρονιά, παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας
Θράκης κ. Θεόδωρου Καράογλου.
Το θέμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι πολιτικές για την επαναφορά της
μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η
ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, κατά το 2013.
Πέραν του συγκεκριμένου ζητήματος, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος και τα μέλη του ΔΣ έθεσαν
προς συζήτηση στον κ. Υπουργό πλήθος θεμάτων όπως:

• Στρατηγική για την ανάπτυξη της βιομηχανίας.
• Ενίσχυση της ρευστότητας - Συμψηφισμός οφειλών
των επιχειρήσεων προς το κράτος με αυτές του κράτους προς τις επιχειρήσεις – Ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζών.
• Πληρωμή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
• Φοροδιαφυγή – εισφοροδιαφυγή.
• Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
• Μείωση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων.
• Κατάργηση των μη ανταποδοτικών τελών και επι
βαρύνσεων.
• Ρόλος Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης / Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης.
• Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ).
• Ζώνη Καινοτομίας.
• Νέος φορέας εξωστρέφειας, και,
• Σύστημα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις με έδρα τις παραμεθόριες
περιοχές.
Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τυχερό τον κ. Σοφοκλή Ιωσηφίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
INTERFORM AE και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ.
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Προκλήσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη το 2013

Με επίσημο ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου
2013, εκδήλωση θέμα: «Προκλήσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη το 2013», που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το
Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ,
στο ξενοδοχείο The Met Hotel.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος κ.
Πέντζος, εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου καλωσόρισε τον κ. Σταϊκούρα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και τον ευχαρίστησε για την αποδοχή
της πρόσκλησης του ΣΒΒΕ να παραβρεθεί και να
συζητήσει «τι μέλλει γενέσθαι», για τη χώρα, για
την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διάσωση των επιχειρήσεων, και, την επαναφορά της μεταποίησης
στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
«Στην έναρξη της καινούργιας χρονιάς», επεσήμανε
κατά την ομιλία του ο κ. Πέντζος, «έχουμε όλοι
μας τη γλυκόπικρη γεύση της διάσωσης, έστω και
την τελευταία στιγμή, της Ελληνικής οικονομίας,
μετά από μια μακρά περίοδο διαρκούς αγωνίας,
για την παραμονή ή όχι της χώρας μας στο Ευρώ
και αντιστοίχως της πτώχευσής της ή όχι. Αυτή η
θετική εξέλιξη θα πρέπει για τον επιχειρηματικό
κόσμο της Βόρειας Ελλάδας να σηματοδοτήσει μια
νέα ευκαιρία για τη χώρα, για όλους μας, τώρα που
κατά κάποιον τρόπο ο στόχος επετεύχθη, με την
προσδοκία ότι η μεταποίηση θα πρέπει να επανέλθει
στο προσκήνιο και να καταστεί ο μοχλός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης για την
Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας δηλαδή τα προβλήματα

της πραγματικής οικονομίας που τόσο επηρεάζουν
τις επιχειρήσεις μας και σε πολλές περιπτώσεις τις
καθιστά να μην μπορούν να επιβιώσουν».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Πρόεδρος έθεσε
προς τον κ. Υπουργό, μερικά από τα μείζονα θέματα
της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής τα οποία αφορούν στην πραγματική οικονομία και επηρεάζουν
ευθέως την καθημερινή λειτουργία και επιβίωση
των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ:
1. Η επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
2. Η θεσμοθέτηση του συμψηφισμού των οφειλών
των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές
του κράτους και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
προς τις επιχειρήσεις,
3. Η πληρωμή του υπολοίπου των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις,
4. Η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος,
5. Ο εξορθολογισμός της αγοράς ενέργειας, και,
6. Οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τα δάνεια των επιχειρήσεων που έχουν έδρα τις παραμεθόριες περιοχές του Βορειοελλαδικού Τόξου.
«Πρόθεσή μας είναι να αξιολογείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο χρόνος επιστροφής
του ΦΠΑ», τόνισε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας, ενώ
έκανε γνωστό ότι υπέγραψε ήδη αποφάσεις για
επιστροφές ΦΠΑ, άνω των 300.000 ευρώ, ενώ για
ποσά μικρότερα των 300.000 ευρώ δήλωσε ότι η
διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες
από τις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.
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Συνάντηση με τον επικεφαλής της Task Force της Ε.Ε. για την
Ελλάδα, κ. H. Reichenbach

Κοινή συνάντηση μεταξύ των διοικήσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με τον
επικεφαλής της Task Force της Ε.Ε. για την Ελλάδα, κ. Horst Reichenbach πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος έθεσε υπόψη του κ.
Reichenbach τα παρακάτω θέματα οικονομικής
πολιτικής τα οποία αφορούν στην πραγματική οικονομία και επηρεάζουν ευθέως την καθημερινή
λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων μελών
του ΣΒΒΕ:
• Προώθηση μιας νέας σαφούς βιομηχανικής πολιτικής, ως μέσου για την άσκηση περιφερειακής
πολιτικής. Επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
• Μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης από φορέα
εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού, παραγωγής
και άσκησης ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής.
• Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας
που αφορά την επιχειρηματικότητα.
• Ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων με:
- την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα,
- την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,
- την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των

εξαγωγών με την παροχή εγγυήσεων ή την προεξόφληση απαιτήσεων.
• Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών – Μεταχρονολογημένες επιταγές.
• Κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων.
• Αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας της
αγοράς.
• Εποπτεία βιομηχανίας τροφίμων από έξι συναρμόδια υπουργεία και διάφορους φορείς: προτείνεται
η πλήρη και ουσιαστική καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των δράσεων και η συγκέντρωση
συναφών αρμοδιοτήτων σε έναν φορέα.
• Ακρίβεια στην αγορά – Σχέσεις προμηθευτών και
αλυσίδων λιανικής πώλησης.
• Αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στις
κρατικές προμήθειες στην κατεύθυνση της συμπερίληψης σαφών προδιαγραφών για την προμήθεια
των διαφόρων προϊόντων.
• Ανταποδοτικότητα δημοτικών τελών: οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται άδικα από τέλη με μηδαμινή
έως ανύπαρκτη ανταποδοτικότητα. Ο ΣΒΒΕ προτείνει τώρα που είναι η πρώτη περίοδος εφαρμογής του Καλλικράτη, την προτυποποίηση των
συστημάτων κοστολόγησης των ανταποδοτικών
υπηρεσιών που παρέχονται με τους πόρους των
τελών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
•  Επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης δημόσιων τεχνικών έργων, ειδικά όσων από αυτά
είναι ενταγμένα προς υλοποίηση και με χρηματοδότηση μέσω του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς» (ΕΣΠΑ).
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Επιταχύνοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

Τα στοιχεία που αφορούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των τροφίμων δείχνουν ότι το 14% του αριθμού
των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών της χώρας είναι
εγκατεστημένες στην Κεντρική Μακεδονία, απασχολούν το 29% των εργαζομένων στη βιομηχανία της
περιφέρειας, μαζί με τα αγροτικά προϊόντα το 2010
έκαναν αθροιστικά το 35% των εθνικών εξαγωγών, ενώ
οι κύριοι προορισμοί μεταποιημένων τροφίμων είναι
απαιτητικές αγορές του εξωτερικού όπως η Γερμανία,
η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν.
Πέντζος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στο συνέδριο
Αγροτικής Ανάπτυξης που διοργάνωσε ο Economist,
την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013.
Πάρα ταύτα, υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος, η πίεση που
δέχονται οι επιχειρήσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό
και κυρίως στο πεδίο του κόστους παραγωγής, υπαγορεύει σ’ αυτές να αξιοποιούν διαρκώς καινοτομικές
λύσεις που θα διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους, οι
οποίες όμως θα ανοίξουν γι’ αυτές νέους δρόμους
διεθνοποίησης και νέες αγορές. Γιατί οι επιχειρήσεις
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων της χώρας μας και
ειδικά της Βόρειας Ελλάδας έχουν και τη γνώση και
την τεχνογνωσία να κατακτήσουν νέες αγορές.
Γι΄ αυτό ο ΣΒΒΕ προσπαθεί να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις μέλη του στο να παράγουν απ’ εδώ και στο
εξής προϊόντα που:
• Βελτιώνουν την υγεία και προάγουν την ευεξία και
μακροζωία,
• Χτίζουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην αλυσίδα διατροφής, και,
• Παράγονται με τρόπο βιώσιμο και «ηθικό».

Παράλληλα με τα παραπάνω, και θεωρώντας ότι πρέπει
να γίνει αιχμή του δόρατος για το άνοιγμα νέων αγορών
και η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ο κ. Πέντζος πρότεινε να υπάρξει ένα εθνικό
σχέδιο για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία,
το οποίο να περιλαμβάνει τα προϊόντα στα οποία θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα για την παραγωγή
και τη μεταποίησή τους και ουσιαστικά να ορίζει ποια
θα πρέπει να είναι τα κύρια παραγόμενα βιολογικά
προϊόντα της Ελλάδας και αντίστοιχα να διαμορφωθούν
οι επιδοτήσεις.
«Θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω και έναν σοβαρό
προβληματισμό. Δεν πιστεύω ότι μπορούν εύκολα να
γίνουν τα παραπάνω αν δεν αλλάξει το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεών μας. Αν δεν ενισχυθεί η
πραγματική οικονομία, με έργα και όχι με λόγια» τόνισε
ο κ. Πέντζος και συμπλήρωσε: «Γιατί, όλοι εμείς οι
επιχειρηματίες ξέρουμε καλά, γιατί εμείς είμαστε η
πραγματική οικονομία, ότι χωρίς πραγματική βούληση
για την ανάπτυξη της χώρας και χωρίς – επιτέλους –
μέτρα που θα ενισχύουν την πραγματική οικονομία,
ανάπτυξη δεν θα υπάρξει. Αντίθετα, ο κύκλος της
διαρκούς ύφεσης θα είναι επαναλαμβανόμενος και
κάθε φορά θα έχει θύματα μόνον επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας. Αναρωτιόμαστε πως μπορούμε να
επιτύχουμε ανάπτυξη αν δεν μπορούμε να παράγουμε
ανταγωνιστικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν επειγόντως λύσεις
για την πραγματική οικονομία, γιατί πρέπει ν’ αλλάξει
η ψυχολογία όλων μας, πολιτών και επιχειρηματιών.
Προτάσεις έχει επανειλημμένα καταθέσει ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας και μάλιστα είναι γνωστό
πως είναι ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες».
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Νέο site του ΣΒΒΕ, με παρουσία στο Facebook
Λειτουργεί το νέο αναβαθμισμένο site του Συνδέσμου μας (www.sbbe.gr) στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε
ούτως ώστε να ενημερώνεστε τόσο για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας που σας αφορούν, όσο και να
παρακολουθείτε το έργο του ΣΒΒΕ.
Στη νέα έκδοση της ιστοσελίδας μας έχει συμπεριληφθεί λογαριασμός στο κοινωνικό δίκτυο Facebook,
ούτως ώστε ο Σύνδεσμος απ΄ εδώ και στο εξής να έχει παρουσία στον χώρο των Social Media
Όσα από τα μέλη του ΣΒΕΕ επιθυμούν μπορούν να μας αποστείλλουν τις νέες δράσεις της εταιρίας τους, τις
οποίες θα ήθελαν να τις προωθήσουμε μέσω του site και της Σελίδας στο Facebook του Συνδέσμου μας.
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Σχολείο του Αύριο – Σχολείο χωρίς Ατυχήματα
Ένα καινούριο σχολείο θα δημοπρατείται στη Θεσσαλονίκη, από τον Απρίλιο και κάθε 15 ημέρες, στο πλαίσιο
του προγράμματος που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων για την κατασκευή 30 νέων σχολικών
διδακτηρίων στη περιοχή, εκ των οποίων τα 20 θα είναι
στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Τα παραπάνω δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Σ. Σιμόπουλος σε εκδήλωση της ΦΑΟΣ
Θεσσαλονίκης με θέμα: «Σχολείο του Αύριο – Σχολείο
χωρίς Ατυχήματα» που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική ένωση «ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης», το Σάββατο 23
Φεβρουαρίου 2013, με στόχο την παρουσίαση στην
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα του έργου της ένωσης
και τη βράβευση των σχολείων που προκρίθηκαν στο
διαγωνισμό του προγράμματος για την πρόληψη των
ατυχημάτων.
Όπως τόνισε ο κ. Σιμόπουλος «…Τριάντα νέα έργα σε
14 δήμους της Θεσσαλονίκης θα ανακουφίσουν σημαντικά το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης στο νομό
μας…», ενώ αναφέρθηκε στα αισιόδοξα μηνύματα από
τη μείωση της διπλοβάρδιας στους Δήμους της Θεσσαλονίκης, από 21% το 2005 στο 7% περίπου το 2012.
Παρουσιάζοντας το έργο της Ένωσης ο πρόεδρος της
ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης κ. Χ. Γκίνης ανέφερε μεταξύ άλλων
ότι: «…Η ΦΑΟΣ είναι μία ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει σαν στόχο την αποτροπή
των ατυχημάτων στα σχολεία, μέσω της βελτίωσης των
συνθηκών ασφάλειας και πρόληψης. Δημιουργήθηκε
με πρωτοβουλία της εταιρείας Τσιμέντων «Τιτάν» και
υποστηρίζεται ενεργά από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος. Από το 2007 η ΦΑΟΣ έχει πραγματοποιήσει 41 αυτοψίες και υλοποιήσει 21 προγράμματα
επισκευών σε σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης,
με στόχο την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για
μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Το 2013 συνεχίζει με εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ
θα υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση
σχολείου στον Εύοσμο με χορηγίες επιχειρήσεων και
εθελοντική εργασία.
Το επόμενο βήμα της ΦΑΟΣ είναι η επέκταση της
δράσης της και σε σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης…».
Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμη η Γενική Διευθύντρια
Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων κ. Τ. Βελισσαράτου με θέμα: «Η επίδραση του
σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία», η
Αρχιτέκτων Μηχανικός του ΑΠΘ κ. Α. Κωνσταντινίδου

με θέμα: «Καταγραφή και αξιολόγηση εσωκλιματικών
συνθηκών δημοτικού σχολείου στην Αγγλία» και ο
Γενικός Γραμματέας της ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης κ. Α.
Φροσύνης με θέμα: «Φιλοσοφία υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης ατυχημάτων .
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την βράβευση των
σχολείων που προκρίθηκαν στο διαγωνισμό «Σχολείο
του Αύριο – Σχολείο χωρίς Ατυχήματα» που υλοποίησε
η ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης.
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Σεμινάρια μικρής διάρκειας που πρόκειται να υλοποιηθούν
από το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ το Α΄ εξαμήνου του 2013
Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ στο πλαίσιο της συνεχούς παρουσίας του στο τομέα της δια βίου μάθησης προχώρησε στην έκδοση των σεμιναρίων μικρής διάρκειας που
πρόκειται να υλοποιήσει το Α΄ εξαμήνου του 2013. Η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης ήταν αποτέλεσμα
συστηματικής διερεύνησης των αναγκών των επιχειρήσεων, αλλά και της εμπειρίας των στελεχών του ΚΕΚ για
σεμινάρια σε θέματα αιχμής που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και όχι μόνο.
Τα προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με ευέλικτο τρόπο χρησιμοποιώντας καινοτόμες
προσεγγίσεις στην μαθησιακή διαδικασία, σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές και πολύ καλά
καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτές με στόχο να ικανοποιηθούν οι προσωπικές ανάγκες του κάθε
εκπαιδευόμενου αλλά και να καλυφθούν οι σημερινές ή αυριανές ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων που
δημιουργούνται από τις τεχνολογικές και οικονομικές μεταβολές αλλά και τις αλλαγές στο περιεχόμενο των
θέσεων εργασίας.
Λίστα Σεμιναρίων:
Management:
• Business English για εργαζομένους
• Εκμάθηση Ρώσικης Γλώσσας σε υπαλλήλους Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Τυποποίηση της Διαδικασίας Επιλογής Παροχών Υπηρεσιών Logistics
• Η Λειτουργική Οργάνωση της Αποθήκης
• Καινοτόμα Ανάπτυξη και Διαχείριση Επιχειρήσεων
• Υγιεινή κι Ασφάλεια Τροφίμων – Haccp
• Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών και συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, βάσει του Προτύπου ISO
9001:2008
• Project Management – Διαχείριση Έργου
• Η Διαδικασία της Διαδοχής σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις
• Αποσαφηνίστε τη στρατηγική σας με τη χρήση της “Balanced Scorecard”
Αγροτικά:
• Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτικά Είδη και η Εμπορική Αξιοποίηση τους σε Ελλάδα κι Εξωτερικό
Χρηματοοικονομικά:
• Κοστολόγηση στην Πράξη
• Οικονομικά για μη Οικονομολόγους
Marketing:
• Έρευνα αγοράς στο Εξωτερικό για ΜΜΕ Επιχειρήσεις
• Πώς να βρείτε Πελάτες στο Εξωτερικό
• Social Media Marketing
• Εμπορική-Διοικητική Οργάνωση τμήματος Πωλήσεων, Εξυπηρέτηση Πελατών & After Sales Service &
Coaching Πωλητών
Τεχνικά Θέματα:
• Εξειδικευμένες Προσεγγίσεις εξοικονόμησης Ενέργειας & Μέθοδοι Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας
• Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, βάσει του Προτύπου OHSAS 18001
Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.):
• Βασικός Οδηγός Επιβίωσης με το Autocad
• Προχωρημένες Δυνατότητες του Excel
• Εισαγωγή στην Access
Περισσότερες πληροφορίες:
ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ (Περίπτερο 16-εντός ΔΕΘ) Τηλέφωνα & Fax: 2310/250-356, 220-950, www.kekssd.gr, e-mail: mpapadaki@
kekssd.gr κα. Μαρία Παπαδάκη
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Ανάπτυξη χωρίς μεταποίηση και παραγωγή θα οδηγήσουν
την ελληνική οικονομία σε αδιέξοδο
Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013,
συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με τον Υπουργό Οικονομικών κ.
Γιάννη Στουρνάρα, σε ιδιαίτερο θετικό κλίμα και με
κύριο θέμα συζήτησης την ανάπτυξη της χώρας και
την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της
κυβερνητικής πολιτικής.
Ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν δόθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Νίκο Πέντζο
στην κατά προτεραιότητα επίλυση των προβλημάτων
που αφορούν στην πραγματική οικονομία και τα οποία
δρουν ανασταλτικά στην καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων και στην επιβίωσή τους.
Ο κ. Στουρνάρας εξέτασε θετικά τα περισσότερα από
τα θέματα που του έθεσε η Διοίκηση του ΣΒΒΕ και
υποσχέθηκε ότι η πολιτεία θα κάνει το καλύτερο δυνατό
για την επίλυσή τους, στο πνεύμα πάντοτε της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και των δεσμεύσεών
της που απορρέουν από το μνημόνιο.
Από τη Διοίκηση του ΣΒΒΕ ζητήθηκε η άμεση αντιμετώπιση των ακόλουθων ζητημάτων:
1. Συμψηφισμός οφειλών του Δημοσίου στις επιχειρήσεις με τις οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο
και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Ο ΣΒΒΕ προτείνει τον συμψηφισμό κάθε απαίτησης
επιχείρησης από το Δημόσιο, με τρέχουσες υποχρεώσεις της προς αυτό (όπως λ.χ. επιστροφή ΦΠΑ,
επιδότηση ΟΑΕΔ, επιδότηση αναπτυξιακών νόμων,
υποχρεώσεις προς ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία,
φόροι εισοδήματος, παρακρατούμενοι φόροι, κλπ.),
σε περίπτωση που υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή του
Δημοσίου προς την επιχείρηση.
2. Εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο.
Προτείνεται να εξαιρεθούν του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οι χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη
έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο και παράλληλα
για τυχόν υπόλοιπο ποσό να ισχύσει αυτό το οποίο
ισχύει για τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, δηλαδή να
υπάρχει παρακράτηση και συμψηφισμός ποσοστού
15% της αμοιβής την οποία πρέπει να εισπράξει ο
ιδιώτης υπό την σαφέστατη πάντα προϋπόθεση ότι
δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

3. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού
ΦΠΑ
Εξαιτίας της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να
προβεί σε ελέγχους και συνακόλουθα να βεβαιώσει
τα ποσά επιστροφής, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις με την υποβολή Υπεύθυνης
Δήλωσης να καταβάλλεται το 50% του οφειλόμενου
ποσού. Παράλληλα, θα πρέπει να τεθεί και ανώτατο
χρονικό όριο από την αίτηση της επιχείρησης για
βεβαίωση έως και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.
Προτείνουμε το χρονικό αυτό όριο να μην υπερβαίνει
τους δύο μήνες.
4. Κατάργηση της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων
Η δημιουργία της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων με
έδρα την Αθήνα, μόνο προβλήματα δημιούργησε
στις μεγάλες επιχειρήσεις της περιφέρειας, καθώς υπάρχουν πλήθος περιπτώσεων όπου η φυσική
παρουσία των συναλλασσομένων είναι αναγκαία,
όπως δηλώσεις φορολογικών μηχανισμών, ειδικές
εγκρίσεις και θέματα Κ.Β.Σ. (έως την κατάργησή του),
υποβολή στοιχείων και εγγράφων που συνοδεύουν
τις δηλώσεις, θέματα αλλαγών στο μητρώο και άλλα
διοικητικής φύσης θέματα.
5. Θεσμοθέτηση προγράμματος επιδότησης των
εργοδοτικών εισφορών, μέσω του ΟΑΕΔ, στο πρότυπο
αυτού που ίσχυε τρία χρόνια ενωρίτερα
Στο πρόγραμμα αυτό προτείνουμε να δικαιούνται
συμμετοχής τόσο οι μεσαίες όσο και οι μεγάλες
επιχειρήσεις, για προφανείς λόγους συγκράτησης
της ανεργίας και διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας. .
6. Προτάσεις για τον εξορθολογισμό του κόστους
ενέργειας για τη βιομηχανία
6.1. Μείωση των ειδικών φόρων και τελών στην
ενέργεια, ούτως ώστε η χώρα να συντονισθεί με τα
διεθνώς κρατούντα.
6.2. Σωστή τιμολόγηση για τη βιομηχανία. Θεσμοθέτηση
της δυνατότητας υπογραφής εξατομικευμένων
συμβάσεων, μεταξύ της ΔΕΗ και ενεργοβόρων
βιομηχανιών, δηλαδή με πελάτες μέσης και υψηλής
τάσης. Συμμόρφωση της ΔΕΗ με τις σχετικές
υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. (ΡΑΕ)
6.3. Προτάσεις για τα τιμολόγια του φυσικού αερίου
Για τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου,
προτείνουμε:
• την επιστροφή του ΕΦΚ στις επιχειρήσεις για το μέρος
της παραγωγής τους που αφορούν εξαγωγές,
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• τη μερική αποδέσμευση της τιμής του φυσικού αερίου από την άμεση σύνδεσή του με την τιμή των
προϊόντων του αργού πετρελαίου,
• την εξαίρεση από τις αποσβέσεις του δικτύου φυσικού
αερίου του τμήματος που αντιστοιχεί σε επιχορηγήσεις, και, τέλος,
• την αύξηση του χρόνου απόσβεσης του έργου που
αφορά τη δημιουργία του δικτύου φυσικού αερίου,
δοθέντος ότι αποτελεί ένα από τα κυριότερα έργα
υποδομής της χώρας τα τελευταία δέκα τουλάχιστον
χρόνια, οπότε καλό θα ήταν ο χρόνος απόσβεσης να
ταυτίζεται με τον πραγματικό χρόνο ζωής του έργου.

6.4. Προτάσεις για τα τιμολόγια του ντήζελ
• να επιτραπεί τόσο η δυνατότητα προμήθειας των
βιομηχανιών με πετρελαιοειδή απευθείας από τα
διυλιστήρια, όσο και η δυνατότητα απευθείας εισαγωγής. Οι Ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο
σύνολο της πετρελαϊκής αγοράς, στο πνεύμα της
απελευθέρωσης των αγορών και της κατάργησης
των μονοπωλίων, και,
• να υπάρξει εναρμόνιση των ΕΦΚ σε μαζούτ και ντήζελ, με τους χαμηλότερους ΕΦΚ που επικρατούν
στην Ευρώπη.

Υψηλό κόστος φορολογίας στη μεταβίβαση μετοχών ΑΕ μη
εισηγμένων στο ΧΑ σε συγγενείς Α’ βαθμού
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή της, προς τον
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, έθεσε
το πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν πολλές
οικογενειακές επιχειρήσεις και η οποία αφορά στο
υψηλό κόστος φορολογίας στη μεταβίβαση μετοχών
ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε συγγενείς Α’ βαθμού.
Ο συντελεστής φορολογίας για τη μεταβίβαση, γονική
παροχή κλπ. ήταν 1,20% και με το νόμο 3842/2010
έγινε 5%, δηλαδή ο συντελεστής φορολογίας για τη
μεταβίβαση, δωρεά κλπ στα παιδιά και την σύζυγο
αυξήθηκε υπερβολικά και αναιτιολόγητα περισσότερο από 400%.
Η αύξηση αυτή πέραν του ότι είναι άδικη, καθιστά
αδύνατη την μεταβίβαση της επιχείρησης στους
φυσικούς συνεχιστές της που είναι τα παιδιά των
μετόχων.
Ο φόρος αυτός είναι δυσβάσταχτος και σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να βρεθεί και να πληρωθεί το
υπερβολικά μεγάλο ποσό χρημάτων που προκύπτει
από τον συντελεστή αυτόν για την μεταβίβαση των
μετοχών στα παιδιά και μάλιστα αν ληφθεί υπόψη
ότι η αποτίμηση που προκύπτει από τον ειδικό τρόπο
υπολογισμού της εφορίας της αξίας της επιχείρησης
απέχει πολύ από την πραγματική σημερινή αξία της.
Έτσι η επιχείρηση η οποία δεν έχει μεταβιβασθεί
στα παιδιά με το προηγούμενο καθεστώς, θα πάψει
κάποια στιγμή να υπάρχει και να λειτουργεί γιατί,
οι γονείς μεγαλώνουν και τα παιδιά δεν μπορούν
να διαδεχτούν και ούτε θα έχουν τα χρήματα να την
κληρονομήσουν, όταν αυτό απαιτηθεί.
Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες στη σημερινή

δύσκολη οικονομική κατάσταση, βρίσκονται στα
πρόθυρα της χρεωκοπίας και θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη και να αποκατασταθεί η αδικία που
προέκυψε με την εφαρμογή του παραπάνω νόμου.
Εχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Διοίκηση του
ΣΒΒΕ, ζήτησε από τον κ. Υφυπουργό να εξετασθεί
το θέμα και να περιληφθεί σχετική ρύθμιση, στο
υπό κατάθεση φορολογικό νομοσχέδιο, ώστε το
καθεστώς της φορολογίας να επανέλθει τουλάχιστον
στην προηγούμενη κατάσταση καθιερώνοντας ως
συντελεστή φορολογίας έως 1,20% στη μεταβίβαση
μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο σε συγγενείς Α’ βαθμού.
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Ανάκληση της πρότασης κατάργησης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
Την ανάκληση της πρότασης κατάργησης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), ζήτησε με επιστολή
της, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, η Διοίκηση
του ΣΒΒΕ προς τον κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και κοινοποίηση προς τον κ. Θ. Σκορδά, Υφυπουργό, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τους γενικούς
γραμματείς του Υπουγείου κ. κ. Σ. Τσόκα,  Στ. Κομνηνό,
Σπ. Ευσταθόπουλο, κ. Δ. Δασκαλόπουλο, Πρόεδρο,
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κ. Δ.
Μαθιό, Πρόεδρο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής
& Πειραιώς, κ. Φ. Κουνινιώτη, Πρόεδρο, Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δ. Ελλάδος, κ. Ε. Δοντά, Πρόεδρο, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας &
Κεντρικής Ελλάδος, κ. Α. Δοντά, Πρόεδρο, Σύνδεσμος
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:
«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού που αφορά
στη Διοικητική Μεταρρύθμιση, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υπ.ΔΙ.Μ.Η.Δ) για την
κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ), του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σε μια εποχή όπου η προσπάθεια της χώρας για έξοδο
από την οικονομική κρίση εξαρτάται ευθέως απ΄ την
ενίσχυση και την αναδιάρθρωση παραγωγικής βάσης, διαπιστώνουμε με ιδιαίτερο προβληματισμό ότι
στη νέα διοικητική δομή του Υπουργείου Ανάπτυξης
απουσιάζουν παντελώς οι όροι «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ». Ακόμα σε επίπεδο συμβολισμών,
η διατήρηση του όρου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», είναι απολύτως αναγκαία, σε μια εποχή όπου οι βιομηχανικές
επιχειρήσεις, βαλλόμενες από παντού, επιζητούν,
εκτός από την έμπρακτη, και την ηθική κυβερνητική
υποστήριξη.
Τη στιγμή που εθνικά και ευρωπαϊκά ινστιτούτα, παγκοσμίου φήμης εμπειρογνώμονες και επιστήμονες
υποστηρίζουν ότι η μοναδική λύση στο πρόβλημα του
χρέους της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί
ουσιαστικά ακυρώνουν τις συγκεκριμένες απόψεις
και θεωρούν ότι η βιομηχανία από τώρα και στο εξής
δεν έχει κανέναν απολύτως ρόλο στην ανάπτυξη της
πατρίδας μας.

Μας αφήνει έκπληκτους η συγκεκριμένη αντίφαση,
την περίοδο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο της μεταποίησης
στην ανάπτυξη, θέτει ως βασική προτεραιότητα μέχρι
το 2020, να ανέλθει η συμμετοχή της βιομηχανίας
στο σχηματισμό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ στο 20%. Στην
Ελλάδα αντί να υιοθετήσουμε τον ίδιο στόχο, φροντίζουμε να μην υπάρχει καν διακηρυγμένος στόχος και,
κυρίως, να αδυνατούμε να κατανοήσουμε τα τεράστια
οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα από την ενίσχυση
της μεταποίησης τόσο για την ανάπτυξη όσο, κυρίως,
για την απασχόληση.
Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια, ποια φιλοσοφία, ποια
αντίληψη για την ανάπτυξη, ποια μελέτη του εγχώριου,
ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος (ακόμα και
στη δομή της ΕΕ υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας), κάποιοι, αβίαστα και άκριτα
προτείνουν την εξαφάνιση του όρου της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
και την αντικατάστασή της με πλατείς, ασαφείς και
αόριστους όρους όπως «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
Ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα η πρόταση κατάργησης της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας.
Και τούτο διότι για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της
χώρας κύριο ζητούμενο από τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει
να είναι η μετεξέλιξη της ΓΓΒ από φορέα σχεδιασμού
και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και
προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής. Από τώρα
και στο εξής η ΓΓΒ θα πρέπει να αποτελέσει εστιακό
σημείο δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για τη
δημιουργία ενός πραγματικά νέου προτύπου βιομηχανικής ανάπτυξης, προκειμένου η χώρα να επιτύχει τις
μνημονιακές της δεσμεύσεις χαράσσοντας παράλληλα
το δρόμο για την έξοδό της από την κρίση.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση για την αποτροπή της εφαρμογής της πέρα από κάθε αναπτυξιακή
λογική κατάργησης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ούτως ώστε να υπάρξει απολύτως ξεκάθαρο
μήνυμα προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις ότι η
ύπαρξη ισχυρού δευτερογενούς τομέα στη χώρα μας
μπορεί να δράσει καταλυτικά στην βιώσιμη και σταθερή
ανάπτυξη της χώρας».
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Η ανάπτυξη της χώρας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων δεν μπορούν να επιτευχθούν με
παράλογες χρεώσεις στην ενέργεια
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με επιστολή της, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013, προς τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά, τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καθ. Ε. Λιβιεράτο, τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη, και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Α. Ζερβό, διαμαρτύρεται έντονα
για τη μετακύλιση από τη ΔΕΗ στις επιχειρήσεις –
καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης του κόστους
αγοράς των δικαιωμάτων αερίων ρύπων.
Δυστυχώς, επισημαίνεται στην επιστολή, η εγχώρια
μεταποιητική δραστηριότητα, που στην κυριολεξία με
ηρωισμό αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση, για άλλη
μια φορά τίθεται στο στόχαστρο του κράτους, καλούμενη
να πληρώσει άντ’ αυτού τα ελλείμματα της χώρας και
της ίδιας της ΔΕΗ.
Αντί να ληφθεί άμεσα από το κράτος η απόφαση που
προβλέπεται σε σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία
δίνει το δικαίωμα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να επιστρέφουν στις ενεργοβόρες βιομηχανίες το 60% της επιπλέον χρέωσης για τα δικαιώματα
αερίων ρύπων, η Ελλάδα, θεωρεί ότι η εγχώρια βιομηχανία αντέχει και μπορεί να πληρώσει τα υπέρογκα
ποσά των σχετικών χρεώσεων. Άλλωστε, εξ’ αιτίας
και τέτοιου είδους αποφάσεων, η Ελλάδα τα αρκετά
τελευταία χρόνια αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν
για τη χωροθέτηση ξένων επενδύσεων, αφού το κόστος
ενέργειας για τη μεταποίηση είναι από τα υψηλότερα
στην Ευρώπη.

Αναρωτιόμαστε αν η Ελληνική πολιτεία θέλει πραγματικά να υπάρχει μια διεθνοποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανία, που θα βοηθήσει καταλυτικά στην
ανάκαμψη της χώρας. Γιατί η συγκεκριμένη απόφαση
με βεβαιότητα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και τις
ακόλουθες οδυνηρές συνέπειες:
1. πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας
βιομηχανίας, λόγω υπέρογκης αύξησης του κόστους
παραγωγής της, καθιστώντας τα Ελληνικά προϊόντα
ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικά στις διεθνείς
αγορές,
2. ενθαρρύνει όλους εκείνους τους επιχειρηματίες που
σκέπτονται ως λύση επιβίωσης τη μερική ή ολική
μεταφορά των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων
στο εξωτερικό, και κυρίως τις εγκατεστημένες στην
Ελλάδα ενεργοβόρες πολυεθνικές επιχειρήσεις, να
το πράξουν το ταχύτερο δυνατό, και,
3. αποτρέπει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη
χώρα, σε μια χρονική συγκυρία που το μόνο που χρειάζεται η Ελλάδα είναι επενδύσεις για δημιουργία
θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.
Ο ΣΒΒΕ καλεί την πολιτεία να άρει την άδικη απόφασή
της για τη βιομηχανία άμεσα και να θεσπίσει το ανώτατο
πλαφόν επιστροφής στο 60% κατά το παράδειγμα της
Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, διασώζοντας
έστω και την τελευταία στιγμή χιλιάδες θέσεις εργασίας και πράττοντας αυτό που είναι αυτονόητο: την
προστασία, ως έχει υποχρέωση, της εγχώριας μεταποιητικής βάσης.

