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 [ περιεχόμενα  ] 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ                              
με τη συμμετοχή του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, κ. Θ. Καράογλου

 Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του κ. Χρ. Αντωνιάδη, Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς

 Παραγωγικές Επενδύσεις: η Μόνη Διέξοδος για τη Χώρα

 Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Fujairah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

 Τελετή απονομής Βραβείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
– Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΒΒΕ και ΑΠΘ

 Τριπλός Ελικας και Εξυπνη Εξειδίκευση: Επόμενη Γενιά Επιχειρηματικότητας στην 
Κεντρική Μακεδονία

 Η Καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης του Τομέα Τροφίμων και Βιο–Αγροδιατροφής

ΘΕΣΕΙΣ

 Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση 

 Ανταγωνιστικότητα, Επενδύσεις και Κόστος Ενέργειας

 Καινοτομία: ο δρόμος προς την επιτυχία

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

 Λάκης Μαραγκός

NEA MEΛΩN



Βρισκόμαστε σε μια 
χρονική συγκυρία κα-
τά την οποία θα πρέπει 
να προχωρήσουμε στο 
σχεδιασμό των κατάλ-
ληλων δράσεων και 
πολιτικών του νέου 
ΕΣΠΑ που έμπρακτα 
θα εισφέρουν θετικά 
και πραγματικά στην 
ανάταξη της οικονομί-
ας της πατρίδας μας. 
Προτεραιότητα κατά 

τον ΣΒΒΕ θα πρέπει να 
δοθεί στην υποβοήθηση 

των υφιστάμενων επιχειρήσεων και στην υλοποίηση 
επενδύσεων, που θα έχουν οπωσδήποτε περιφε-
ρειακή διάσταση.

Σήμερα, λειτουργούμε κάτω από συνθήκες πλήρους 
οικονομικής απελευθέρωσης, γεγονός που σημαίνει 
ότι οι περιφέρειες που θα πρωτοπορήσουν στην 
αναπτυξιακή διαδικασία απ΄ εδώ και στο εξής, θα 
είναι αυτές που θα διαθέτουν το πληρέστερο και 
επαρκέστερο πλέγμα υποδομών, υλικών και άϋλων, 
και θα είναι ευνοημένες από τη γεωγραφική τους 
εγγύτητα σε αγορές και οικονομικούς χώρους που 
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στα παγκόσμια 
οικονομικά και αναπτυξιακά τεκταινόμενα.

Αυτό που μέχρι σήμερα έλειπε από τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό είναι η προσαρμογή των πολιτικών 
περιφερειακής ανάπτυξης στα νέα δεδομένα, δηλα-
δή στη «λειτουργία» των αναπτυξιακών πολιτικών 
εντός του πλαισίου και των γεωγραφικών ορίων μιας 
περιφέρειας. Αυτό θα πρέπει να συμβεί μέσω της 
εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής περιφερει-
ακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 
νέας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή του νέου 
ΕΣΠΑ, από την εφαρμογή της οποίας οι περιφέρειες:

1. δεν θα κινδυνεύουν να «απομακρυνθούν» και εν 
τέλει να «αποκοπούν» από το διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον,

2. θα αξιοποιούν, θα ενισχύουν και θα αναβαθμίζουν 
τα διαχρονικά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα,

3. θα διαφυλάξουν τον υπάρχοντα παραγωγικό ιστό, 
θα τον εξυγιάνουν και, τελικά, θα τον ενισχύσουν, 

4. θα εξασφαλίσουν κοινωνική συνοχή που θα είναι 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης,

5. θα δημιουργούν πόλους αριστείας (βιομηχανίας, 
υπηρεσιών κλπ), και,

6. θα πρωτοπορούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο, μέσω της ορθολογικής και, εν πολλοίς, 
βέλτιστης αξιοποίησης των προσφερόμενων κάθε 
φορά από την κεντρική κυβέρνηση χρηματοδο-
τικών εργαλείων για την ανάπτυξη. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο ΣΒΒΕ προτεί-
νει να δοθεί σαφής περιφερειακή διάσταση στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, έτσι ώστε  
η περιφερειακή πολιτική που πρόκειται να ασκηθεί 
απ΄ εδώ και στο εξής να δίνει έμφαση:

• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος, για την «παραγωγή» 
ανάπτυξης,

• στην ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, 

• στην ανάληψη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας 
από το εξωτερικό,

• στη δημιουργία διαπεριφερειακών συνεργασιών 
σε τομείς που μπορούν να υποβοηθήσουν την 
ανάπτυξη,

• στην ολοκλήρωση των κάθε είδους υποδομών,

• στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης, και,

• στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνο-
ποίησης του τοπικού παραγωγικού συστήματος.

Η απαίτηση συνεπώς που προβάλλει επιτακτικά, 
είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων 
στην ελληνική περιφέρεια και όχι αποσπασματι-
κών μέτρων ενίσχυσης διαφόρων «καταστάσεων», 
τα οποία μέτρα δεν οδηγούν παρά σε πρόσκαιρες 
βελτιώσεις του περιφερειακού οικονομικού χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχα-
νίας μέσω του ορθού σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 
αποτελεί μονόδρομο για την πολιτεία μέχρι το 2020. 

Στην ευχέρεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, που 
έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό των δράσεων 
του νέου ΕΣΠΑ, είναι να επανέλθει η μεταποίηση 
στο επίκεντρο της ανάπτυξης, ούτως ώστε το ισχνό 
9% που συμβάλλει στο σύνολό της η μεταποίηση 
στο σχηματισμό του ΑΕΠ της χώρας μας σήμερα, 
να ανέλθει, με την περιφερειακή διάσταση των 
δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, στο 12%, μέχρι το 2020. 

Θα πρόκειται για πραγματική ανατροπή ….

Περιφερειακή διάσταση του νέου ΕΣΠΑ: 
μια απ΄ τις τελευταίες ελπίδες της βιομηχανίας

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



The regional dimension of the 
new NSRF: one of the last hopes 
for industry 

 Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου
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  Μάρκος Μπόλαρης 
  Γεώργιος Νικολαϊδης
  Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
  Αθανάσιος Πατσατζής
  Αθανάσιος Τζεβελέκης

 Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Κουκούντζος

 Οικονομικός Επόπτης Ευθύμιος Ευθυμιάδης
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  Σοφοκλής Ιωσηφίδης  
  Κυριακή Καλεύρα  
  Χρήστος Καλλίας  
  Σταύρος Κοθάλης  
  Αναστάσιος Κυριακίδης 
  Σταύρος Κωνσταντινίδης  
  Θρασύβουλος Μακιός  
  Δημήτριος Μαμαδάς  
  Κωνσταντίνος Μαραγκός  
  Ιωάννης Μπέλλας 
  Αικατερίνη Νένδου  
  Θεοφάνης Ουγγρίνης  
  Αχιλλέας Παπακώστας  
  Δημήτριος Παπαμαυρουδής  
  Γιάννης Παυλίδης 
  Τηλέμαχος Πέντζος 
  Αλέξανδρος Ροδάς  
  Αντώνιος Σιάρκος  
  Στέφανος Στεφάνου  
  Νικόλαος Τακάς 
  Στάθης Ταυρίδης 
  Νικόλαος Τζιμούρτος 
  Θάνος Τζιρίτης 
  Ιωάννης Τζίτζικας 
  Παναγιώτης Τσινάβος  
  Χρήστος Τσιόλιας  
  Γεώργιος Τσόκας  
  Σταύρος Τσολάκης  
  Νικόλαος Χαΐτογλου 
  Βασίλειος Χαλκίδης 
  Κωνσταντίνος  Χατζηϊωάννου

 Πρόεδροι επί Τιμή Αλέξανδρος Μπακατσέλος 
  Βασίλειος Πανούτσος 
  Νίκος Ευθυμιάδης 
  Βασίλης Τακάς 
  Γεώργιος Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

We find ourselves at a time when we must proceed with planning appropriate 
actions and policies for the new National Strategic Reference Framework 
(NRSF) that will make a positive and concrete contribution to the recovery 
of our country’s economy. The Federation of Industries of Northern Greece 
believes that priority must be given to aiding existing enterprises and to mak-
ing investments, which will definitely have a distinctly regional dimension.

At present, we are operating under conditions of complete economic liberalisa-
tion, meaning that the regions, which will henceforth spearhead growth, will 
be those with the most comprehensive and complete network of tangible and 
intangible infrastructures, and will benefit from their geographical proximity 
to markets and economic areas that play a major role in shaping the global 
economy and its development.

What has been lacking in terms of developmental planning up until now has 
been the adaptation of regional development policies to fit the new reality, 
i.e. the ‘functioning’ of developmental policies within the framework and geo-
graphical limits of a region. This must take place through the implementation 
of a specific strategy for regional development within the framework of the 
plan for the new programming period, i.e. the new NSRF. By implementing 
this strategy, the regions:
1. will not be at risk from ‘drifting away’ and, eventually, becoming ‘cut off’ 

from the international economic environment,
2. will be able to exploit, bolster and upgrade their traditional comparative 

advantages,
3. will safeguard, consolidate and, finally, strengthen the existing produc-

tion grid,
4. will ensure social cohesion resulting from growth,
5. will create poles of excellence (in industry, services, etc.), and 
6. will be trailblazers at a European and international level, through the 

rational and, in general, optimal utilisation of the financial instruments 
offered by the central government for growth. 

For all the above reasons, FING proposes that a clear regional dimension be 
given to the planning and implementation of the actions to take place within 
the framework of the new NSRF, so that from now on the regional policy to 
be implemented focuses on:
• enhancing the competitiveness of the local production system for the 

‘creation’ of growth,
• developing actions for innovation,
• undertaking actions to transfer technology from abroad,
• creating interregional partnerships in areas that can aid growth,
• completing all the necessary infrastructure,
• modernising the production base, and
• enhancing the internationalisation of the local production system.

Thus, it is imperative to develop all-embracing actions in the regions of 
Greece and not fragmented measures to support individual cases - mean-
ing measures that lead merely to temporary improvements to the regional 
economic sphere.

In any case, we believe that enhancing the competitiveness of regional in-
dustry through the proper planning of the new NSRF is the only solution for 
the Greek economy until 2020.

It is up to the Ministry for Development, which is responsible for planning 
the actions of the new NSRF, to put manufacturing back at the centre of 
growth, so that the meagre 9% which Greek manufacturing contributes to 
today’s GDP will rise to 12% by 2020 through the regional dimension of the 
new NSRF measures.

That truly would be a definite transformation…

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 13- 2 0 1 5



 

 Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  Δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν  Σ Β Β Ε

Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  –  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 4

07.01.14

• Εκδήλωση με θέμα: «Γεωστρατηγική & Γεωοικονο-
μική Ανάλυση με βάση τις εξελίξεις στην ενεργειακή 
πολιτική – Η εξωστρεφής και καινοτομική προσέγ-
γιση», που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ και πραγματοποιή-
θηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 
Τεχνολογίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. 
Γεωργίου. 

09.01.14

• Διοικητικό Συμβούλιο και Κοπή της Πίτας του ΦΑΟΣ 
Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. 
Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.

10.01.14

• Ραδιοφωνική δήλωση του κ. Προέδρου, στη δημο-
σιογράφο Μ. Παπακωνσταντίνου, στο Ρ.Σ. REAL FM 
για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με θέμα: «ΕΛΣΤΑΤ: 
Πτώση για τη βιομηχανική παραγωγή της περιόδου 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013».

• Δεξίωση για το νέο έτος και τον εορτασμό για τα 90 
χρόνια, που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και πραγματο-
ποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met.  Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

13.01.14

• Διοικητικό Συμβούλιο και Κοπή της Πίτας του Συνδέ-
σμου, με τη συμμετοχή του Θ. Καράογλου, Υπουργού 
Μακεδονίας & Θράκης.

• 2η Συνάντηση Εργασίας για τη διοργάνωση Ελληνο-
Γερμανικού Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Κολωνία, 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΘ. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.

15.01.14

• Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. 
Μανιάτη της πρότασης για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης εν όψει της κατάθεσης του Σχεδίου 
Νόμου, που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τον 
Οργανισμό Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Ν. Ζαχαριάδης (ΕΛΠΕ) 
και Χ. Γεωργίου. 

20.01.14

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από 
το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

22.01.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση – παρουσίαση με θέμα: «Οι προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε η Tράπεζα 
Eurobank, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Θεσσαλο-
νίκη.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

28.01.14

• Συνάντηση ΣΒΒΕ, ΟΡΘΕ και Δήμου Κορδελιού – 
Ευόσμου για την επαναδιατύπωση των άρθρων 14 
και 28 του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΡΘΕ. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.  

• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσ-
σαλονίκης ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

29.01.14

• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στους δη-
μοσιογράφους Μ. Αναγνωστίδου και Κ. Λουτζιούδη, 
στην εκπομπή «Άκου να δεις» της TV 100 με θέμα: 
«Οικονομική Κρίση. Επιπτώσεις στη βιομηχανία». 

• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στη δη-
μοσιογράφο Α. Βουδούρη, στο SBC TV Channel με 
θέμα: «Ενεργειακό Κόστος».

30.01.14

• Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα συζήτησης 
«Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας έτους 2013». Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίού.  

31.01.14

• Κοπή Πίτας του ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ, που πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο Excelsior. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: 
«Φορολογικά», με συντονιστή τον κ. Μ. Πρώιο, που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

04.02.14

• Γεύμα που παρέθεσε η Γενική Τράπεζα και πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς.  Από 
το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

06.02.14

• Ενημερωτική Εκδήλωση για την καινούργια προ-
κήρυξη του Δικτύου Enterprise Europe Network 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Competitiveness of Enterprises and Small and 
Medium-sized Enterprises (COSME)», που διοργά-



νωσε το EASME και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του στις Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η 
κα Κ. Τζιτζινού.

• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. 
Πολίτου.

09.02.14

• Εκδήλωση στην οποία τιμήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής για την προσφορά και το 
κοινωνικό του έργο, που διοργάνωσε η Φιλόπτωχος 
Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλονίκης. Εκ μέρους του 
Δικτύου την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κα Σ. Πο-
λίτου.

10.02.14

• Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του Χρ. 
Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Τράπεζας Πειραιώς.

• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Λευτέρη Παπαγεωργίου, 
Σύμβουλο Υφυπουργού Παιδείας, για τη συμμετοχή 
του ΣΒΒΕ στην οnline σχολή επιχειρηματικότητας. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. 
Πρόεδρος και Χ. Γεωργίου.

• Δεξίωση με την ευκαιρία του νέου έτους, που παρέ-
θεσε το Ελληνο-Αμερικανικό  Εμπορικό Επιμελητήριο 
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.  
Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

12.02.14

• Συνάντηση των Μελών του Ελληνικού Δικτύου για 
την ΕΚΕ και κοπή πίτας, που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΣΕΒ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

• Συνάντηση με σκοπό τη διερεύνηση συνεργασίας 
μεταξύ των Επιχειρήσεων – Μελών του Συνδέσμου 
και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών 
του ΕΚΕΤΑ, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδης 
και Χρ. Γεωργίου.

17 – 18.02.14

• Συνέδριο, με θέμα: «The Greek-EU Presidency 
Summit the Sea of Europe: Routing the map for 
economic growth», που διοργάνωσε το Economist 
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency 
Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. 
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

19.02.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του 
ΕλληνοΙταλικού Επιμελητηρίου κ. De La Poupa και 
τον κ. Χρ. Σαραντόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Σταύρου.

• Ημερίδα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Fujairah 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», που συνδιορ-

γάνωσε ο ΣΕΒ με τον ΣΒΒΕ, τον ΣΕΒΕ και το ΒΕΘ και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από το 
Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και 
συμμετείχαν οι κες Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη και ο 
κ. Γ. Χάσκος.

• Συνάντηση των Φορέων του Δικτύου Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε στο 
ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

20.02.14

• Τελετή απονομής Βραβείων Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας «ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013», και 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΒΒΕ 
και ΑΠΘ, που διοργάνωσε η ΜΟΚΕ ΑΠΘ, και πραγ-
ματοποιήθηκε Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Απο-
τελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ). Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Χρ. 
Γεωργίου. 

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: 
«Εργασιακά», με συντονίστρια την κα Ε. Ασβεστά, 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

21.02.14

• Εκδήλωση του Συνδέσμου με θέμα «Επενδύσεις: 
Η Μόνη Διέξοδος για τη Χώρα», που πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από το Σύνδεσμο 
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

25.02.14

• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στην δη-
μοσιογράφο κα. M. Μουστάκα, στο Κεντρικό Δελτίο 
Ειδήσεων της TV 100 με θέμα: «Συμφωνία ΔΕΠΑ 
– Gazprom για μείωση στην τιμή φυσικού αερίου. 
Επιπτώσεις στη βιομηχανία». 

26.02.14

• Συνάντηση εργασίας με θέμα την ανάπτυξη του Τομέα 
Τροφίμων και Βιο- Αγροδιατροφής, που συνδιοργά-
νωσαν ο ΣΕΒ, ο ΣΒΒΕ, το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο 
Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, 
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. 
Σταύρου, Χρ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.

27.02.14

• Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Εθιμοτυπική συνάντηση με το κ. Χ. Γκίκα, Πρόεδρο 
της Ελληνο-Κινεζικής Ένωσης Μορφωτικών και 
Οικονομικών Σχέσεων, που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση «Εμπορική Μαθητική Έκθεση 2014», που 
διοργάνωσε το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / 
Junior Achievement Greece και πραγματοποιήθηκε 
στο Mediterranean Cosmos. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε η κα Σ. Πολίτου. 
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Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού 

Μακεδονίας - Θράκης, κ. Θ. Καράογλου

Στις 13 Ιανουαρίου, κατά την πρώτη συνεδρίαση για το 
2014, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, πραγμα-
τοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τα 
μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη του Συνδέσμου. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, 
κ. Θ. Καράογλου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, ο κ. Καράογλου, αντάλ-
λαξε ευχές με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Το θέμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης ήταν οι πολιτικές για την επαναφορά της μετα-
ποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, η 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η ανάπτυξη 
της Βόρειας Ελλάδας, κατά το 2014.

Τόσο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου όσο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσαν τις απόψεις τους για 
την πολιτική του Υπουργείου και επικεντρώθηκαν στο 
πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο θέμα 
της ενέργειας  και πρότειναν μέτρα για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη προώθηση  των θεμάτων αυτών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Καράογλου, ανέφερε 
μεταξύ άλλων «θέλω να πιστεύω ότι η συνέχεια του 
νέου χρόνου θα είναι εξίσου δημιουργική με τις πρώτες 
δεκατρείς ημέρες και το 2014 θα αποδειχθεί η χρονιά 
της δικαίωσης των επίπονων προσπαθειών που κατα-
βάλλουμε για να βγούμε από το Μνημόνιο. Μέρα με την 
ημέρα διαμορφώνεται μια καλύτερη ελληνική οικονομική 
πραγματικότητα. Στο Υπουργείο, έχουν κατατεθεί και 

αξιολογούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του 
περίπου 260 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προ-
ϋπολογισμού άνω του 1,5 δις. ευρώ, αποδεικνύοντας 
στην πράξη ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο».

Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή  της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας με τυχερό τον κ. Αθανάσιο Ζαφειρίδη, 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 
ΖΗΤΑ ΑΒΕΕ» και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΒΒΕ.
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Με σκοπό να συζητηθούν θέματα που αφορούν στο 
ρόλο του τραπεζικού συστήματος για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και της ελληνικής 
οικονομίας γενικότερα, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 
10 Φεβρουαρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου με τη συμμετοχή του κ. Χρ. Αντωνιάδη, Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Βασικό πρόβλημα, τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. 
Σαββάκης, που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις 
είναι αυτό της ρευστότητας. Είναι ξεκάθαρο, συνέχισε, 
ότι η παροχή ρευστότητας στην αγορά είναι η απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιβίωση και την ενίσχυση  των 
υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα για τη χρηματοδότηση των παραγωγικών 
επιχειρήσεων της χώρας με ευνοϊκά επιτόκια, αυξη-
μένα όρια δανεισμού και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα αποπληρωμής τους υπογραμμίζοντας 
«χρειαζόμαστε τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος 
γιατί μετά την κρίση πρέπει να είμαστε μέσα στις αγο-
ρές στις οποίες με πολύ κόπο καταφέραμε να έχουμε 
σημαντική παρουσία». 

Ο κ. Χρ. Αντωνιάδης, στην τοποθέτηση του επικεντρώ-
θηκε στο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & 
Κτηνοτροφίας, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. 
Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών, η Τράπεζα 
Πειραιώς, επεσήμανε, αναπτύσσει δράσεις και παίρνει 
πρωτοβουλίες για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, 
της μεταποίησης και της εμπορίας, απαντώντας ολο-
κληρωμένα στις ανάγκες αλλά και στις ιδιαιτερότητες 
του μεγάλου αυτού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας, ανέφερε 
ο κ. Αντωνιάδης, συνιστά  μια σύγχρονη πρωτοβουλία 

της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
στρατηγικής της και καλύπτει όλη την παραγωγική, 
εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού 
προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή 
συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εμπορίας, 
μεταποίησης και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής. 

Στηρίζει την παραγωγική προσπάθεια, εξασφαλίζοντας 
στους Έλληνες παραγωγούς την αναγκαία ρευστότητα, 
στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη πρώτη ύλη, δημι-
ουργεί, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και αγορών, 
μια συναλλακτική κίνηση, η οποία θα δώσει σημαντική 
ανάσα ρευστότητας, λόγω του άμεσου της πληρωμής 
όλων των συντελεστών που είναι απαραίτητοι για την 
παραγωγή των προϊόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή 
του κ. Χρ. Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς 
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Παραγωγικές Επενδύσεις: η Μόνη Διέξοδος για τη Χώρα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), 
διοργάνωσε, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, στο 
ξενοδοχείο The Met Θεσσαλονίκης, δημόσια συζήτηση 
με αντικείμενο τη σημασία των επενδύσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Χωρίς επενδύσεις, και ειδικά χωρίς παραγωγικές επεν-
δύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί τα επόμενα 
χρόνια το ΑΕΠ της χώρας και η απασχόληση. Μάλιστα, 
διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 10 δις €, επιφέρει συνολική αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 15 δις € και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις 
εργασίας.

Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι ο δημόσιος διάλογος την τελευταία 
πενταετία εξαντλείται στη δημοσιονομική προσαρμογή 
της χώρας και στην εξασφάλιση μακροοικονομικής 
σταθερότητας. Ο περιορισμός του ελλείμματος, η δημι-
ουργία πρωτογενούς πλεονάσματος και η μακροοικονο-
μική σταθερότητα μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχουν 
επιτευχθεί. Αυτό όμως που καμία κυβέρνηση δεν έχει 
θέσει σε προτεραιότητα, είναι το μεγάλο ζήτημα της 
υλοποίησης, παραγωγικών κατά κύριο λόγο, επενδύσε-
ων που θα έχουν ως άμεση συνέπεια την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι πολιτικές και τα άμεσα μέτρα για τη μείωση της 
ανεργίας, τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, 
την  απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
τη διευκόλυνση εγχώριων και ξένων επενδυτών, την 
εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, την αξιοποίηση 
των αργούντων πόρων και της περιουσίας του Ελληνι-
κού δημοσίου, της αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, είναι μερικά από τα θέματα συζήτησαν οι 
κ.κ. Γ. Σταθάκης, Βουλευτής Χανίων ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, Εκπρό-

σωπος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Ξ. Αυλωνίτης, 
Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σ. Λαζαρίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ και Γ. Παπαδόπουλος, 
Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρημα-
τικών Κεφαλαίων.

Στην έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουρ-
γός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θ. Καράογλου, αναφέρο-
ντας ότι η ημερίδα διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη χρονική 
περίοδο, η οποία μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως 
σημείο καμπής, καθώς η ελληνική οικονομία μετασχη-
ματίζεται και πλέον στρέφει την προσοχή της και δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας μέσω επενδύσεων, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. 
Α. Σαββάκης, έθεσε προς τους ομιλητές τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 

1. ποιος είναι, και, κυρίως, ποιος θα είναι μελλοντικά 
ο ρόλος των δημοσίων επενδύσεων, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων;

2. η δυστοκία υλοποίησης του προγράμματος απο-
κρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, οφείλεται μόνον στο 
γενικότερο – κακό – οικονομικό κλίμα; Μήπως η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ξένων, αλλά και 
των εγχώριων επενδυτών, στη χώρα μας είναι απλώς 
ένας πολύ μακρινός στόχος;

3. κάποιοι μας έλεγχαν ότι οι ξένοι επενδυτές είναι «προ 
των πυλών». Πόσοι άραγε ήρθαν να επενδύσουν μέχρι 
σήμερα; Πόσα χρήματα εισέρευσαν στη χώρα μας;

4. οι δημόσιοι λειτουργοί, και όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι 
του πολιτικού φάσματος, μιλούν για παραγωγική ανα-
συγκρότηση. Το περιεχόμενό της το έχει ορίσει κανείς; 
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5. το αποτυχημένο μοντέλο επιδοτήσεων του παρελθό-
ντος, σε πολλούς – ή και σε όλους – «όλοι από λίγα, για 
να μην έχει κανένας παράπονο», θα το συνεχίσουμε; 
Δεν θα πρέπει επιτέλους να στηρίξουμε αυτές τις 
επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτυχθούν;

6. η υπερφορολόγηση των τελευταίων πέντε ετών δεν 
εισέφερε θετικά στην ανάπτυξη της χώρας. Το αντίθετο 
… Και σα να μην έφτανε αυτό, ακούμε ότι πρέπει να 
προσεγγίσουμε τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, γιατί ακόμα είμαστε χαμηλότερα στον τομέα των 
φορολογικών εσόδων. Πολίτες και επιχειρήσεις δεν 
αντέχουμε άλλο.!!!

7. αντί να πάμε μπροστά, που μπροστά σημαίνει μείωση 
του αντιπαραγωγικού και σπάταλου κράτους, ακούμε 
εξαγγελίες για μελλοντικές κρατικοποιήσεις επιχειρή-
σεων που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, για επαναπρόσληψη 
πολλών χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων κλπ. Πως θα 
γίνει αυτό; Σε τι θα εξυπηρετήσει; Με τι χρήματα θα 
πραγματοποιηθεί;

Στην ομιλία του ο κ. Γ. Σταθάκης, υπογράμμισε ότι για το 
κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η βιομηχανία 
όπως και ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να αποτελέσουν 
τους κλάδους πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η ανα-
συγκρότηση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, κατά τον κ. Σταθάκη, 
αποτελεί η θεσμική απλοποίηση, το σταθερό φορολογικό 
σύστημα και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 
με στόχο «μια νέα ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού τομέα 
και κράτους». 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Ξ. 
Αυλωνίτης, αναφέρθηκε στις εναλλακτικές μορφές 
επένδυσης και στη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, 
μέσω των Εταιρειών Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 
και του ΤΑΙΠΕΔ.

Μέσα στον επόμενο μήνα,  ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ, κ. 
Σ. Λαζαρίδης, κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξει η νέα 
πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου, το crowdfunding, για την 
προσέλκυση ηλεκτρονικά, μέσω του Χρηματιστηριακού 
Δικτύου, επενδυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 
καινοτόμων ιδεών και νέων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εται-
ρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, κ. Γ. Παπαδόπουλο, 
υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης από το κράτος ενός ρόλου 
ρυθμιστή και όχι επενδυτή, και τόνισε την ανάγκη εφαρ-
μογής στη χώρα ενός πραγματικά απλού φορολογικού 
πλαισίου.
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Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Fujairah 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Αποστολή στη Fujairah των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων για ελληνικές εταιρίες που επιδιώκουν να επε-
κταθούν εμπορικά ή επενδυτικά μέσω συμπράξεων 
στις Αραβικές αγορές και την Ασία προγραμματίζουν ο 
ΣΕΒ Επιχειρηματικό Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων και 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), 
μέλη του Enterprise Europe Network – Hellas, μέσα 
στο Α΄ εξάμηνο του 2014. 

Η ανάγκη προέκυψε μετά το ενδιαφέρον που εκφράστηκε 
στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και 
ο ΣΒΒΕ στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ζώνης Ελευθέρου 
Εμπορίου του Εμιράτου “Fujairah” μαζί με το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της εκδήλωσης, που την παρακολούθησαν στε-
λέχη από 70 εταιρίες, ήταν η εξοικείωσή τους με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον της Fujairah, τα κίνητρα 
και τις διευκολύνσεις που προσφέρει, τις δυνατότητες 
για τοπική παραγωγή, για υπηρεσίες logistics και για 
διαμετακομιστικό εμπόριο προς πολλές αγορές του 
Αραβικού Κόλπου, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. 

Στην ημερίδα, ομιλητές ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Fujairah και υψηλόβαθμα στελέχη, τα οποία τόνισαν 
ότι τo Εμιράτο συνδυάζει την κομβική γεωγραφική θέση 
με ένα σύγχρονο λιμάνι που έχει εξελιχθεί στο 2ο ση-
μαντικότερο παγκοσμίως μετά τη Σιγκαπούρη, με βάση 
την εμπορευματική κίνηση και μέσω αυτού υπάρχει 
πρόσβαση σε αγορές 2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών. 
Εχοντας σημειώσει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή 
ανάπτυξη, προσελκύει αυξανόμενο αριθμό διεθνών 
εταιριών, οι οποίες το επιλέγουν ως πρόσφορο έδαφος 
για μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Προσφέρει σειρά 
πλεονεκτημάτων και κινήτρων, όπως: πλήρη εξασφά-
λιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μηδενική φορολογία, 
σύγχρονο τραπεζικό τομέα και ελευθερία μεταφοράς 
κεφαλαίων, μοντέρνες υποδομές, ευκολία ίδρυσης 
επιχείρησης, ανταγωνιστικό εργατικό και στελεχιακό 
δυναμικό.  

Οι εκπρόσωποι της “Fujairah” κάλεσαν τις ελληνικές 
εταιρίες να επισκεφθούν την περιοχή, να διερευνήσουν 
τις δυνατότητες και ευκαιρίες και να αξιοποιήσουν τα 
πλεονεκτήματα, τις ωφέλειες και τη δικτύωση από την 
επιτόπια παρουσία, για να αναπτύξουν τον κύκλο εργα-
σιών σε μία περιοχή όπου κτυπά ο παλμός του διεθνούς 
εμπορίου.
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Στην τελετή απονομής Βραβείων Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας «ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» που διοργάνωσε 
η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και η Μονάδα 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ, την Πέ-
μπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. 
Α. Σαββάκης, εκφώνησε ομιλία και υπέγραψε μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ του ΣΒΒΕ και του ΑΠΘ. 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Σαββάκης, μεταξύ 
άλλων ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι πρωτοβουλίες σαν 
τη σημερινή που βραβεύουμε όσους διακρίθηκαν στον 
διαγωνισμό επιχειρηματικότητας είναι όχι απλώς αξιέ-
παινες, αλλά αναγκαίες για την εποχή της οικονομικής 
κρίσης. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της ΔΑΣΤΑ και της 
ΜΟΚΕ, γι’ αυτό άλλωστε δεχθήκαμε να υπογράψουμε 
το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. 

Μιας συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων – μελών του 
ΣΒΒΕ και του ΑΠΘ που την κάναμε πράξη εδώ και και-
ρό, αναθέτοντας σε εργαστήριο του Πολυτεχνείου την 
ανάπτυξη ενός συστήματος προβλέψεων της παραγωγής 
συμπύρηνου ροδάκινου στις περιοχές της Ημαθίας και 
της Πέλλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία 
που την ετοιμάσαμε από κοινού με τη ΔΑΣΤΑ και η οποία, 
εφόσον επιτύχει, ανοίγει το δρόμο και για άλλες συνερ-
γασίες, κυρίως στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας. Και τούτο διότι πιστεύουμε ότι πραγ-
ματικά υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό σε τεχνολογία 
και καινοτομία στο ΑΠΘ, που μπορεί υπό συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες από τις τοπικές επιχειρήσεις.

Πάνω απ΄ όλα όμως θεωρούμε ότι το ΑΠΘ έχει ανθρώ-
πινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, που είναι σε θέση να 
συνεργασθεί με την τοπική βιομηχανία σε μια προοπτική 
πραγματικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Άλλωστε, η πίεση που ασκεί η οικονομική κρίση και οι 
όποιες προοπτικές διανοίγονται για την ανάπτυξη της 
χώρας από τώρα και στο εξής, μας αναγκάζουν πλέον 
να συνεργασθούμε στενότερα και ουσιαστικότερα απ΄ 
ότι στο παρελθόν.

Στον ΣΒΒΕ πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της καινοτομίας 
στις επιχειρήσεις και η υλοποίηση δράσεων μεταφοράς 
τεχνολογίας δεν μπορεί να έρθει από «πάνω». Σε κάθε 
περίπτωση, για να υπάρξει αποτέλεσμα στην προσπάθεια 
σύνδεσης της ακαδημαϊκής / ερευνητικής κοινότητας 
με τις τοπικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δοθεί βάρος 
σε ένα πράγμα: στη δημιουργία κοινών συμφερόντων. 

Το επόμενο που πρέπει να δούμε στη χώρα τη δύσκολη 
αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης, και στο πλαίσιο 
της αξιοποίησης αποτελεσμάτων της έρευνας, είναι ο 
θεσμός της διαμεσολάβησης. Δεν έχουμε ανθρώπους 
στην Ελλάδα που να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν τα πανε-
πιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα και να μπορούν να 
βγουν στις επιχειρήσεις να πουλήσουν τις τεχνολογίες 
και τις λοιπές υπηρεσίες τους. Επιτέλους, όλοι μας, και 
κυρίως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μάθουν τι υπη-
ρεσίες προσφέρουν ή είναι σε θέση να προσφέρουν τα 
ερευνητικά ινστιτούτα, και από την άλλη το Πανεπιστήμιο 
να τα προβάλλει με τρόπο εύληπτο και κατανοητό…». 

Τελετή απονομής Βραβείων Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – Υπογραφή 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΒΒΕ και ΑΠΘ
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Τριπλός Ελικας και Εξυπνη Εξειδίκευση: Επόμενη Γενιά 
Επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία

Τη 2η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Τρι-
πλός Ελικας και Εξυπνη Εξειδίκευση: Επόμενη Γενιά 
Επιχειρηματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία» διορ-
γάνωσε, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, το Παράρτημα του 
Διεθνούς Οργανισμού «Τριπλός Ελικας» στην Ελλάδα. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της Ευρωπα-
ϊκής Πολιτικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης» μέσω της 
συνεργασίας των φορέων του «Τριπλού Ελικα» (πανε-
πιστήμια, αγορά, κυβέρνηση), καθώς και η ανάπτυξη 
στοχευμένων δράσεων καινοτομίας. 

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
Ερευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρ. Βασιλάκος, η Αντι-
περιφερειάρχης Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολογιών και 
Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
κα Τ. Μακραντωνάκη, και οι καθηγητές Ι. Χατζηδημη-
τρίου - Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Π. 
Μήτκας του ΑΠΘ, Α. Κωνσταντόπουλος - Πρόεδρος 
του ΕΚΕΤΑ, Ν. Ζαχαρής, Διευθυντής του SEERC και ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς 
Οργανισμού Τριπλός Ελικας, καθηγητής Π. Κετικίδης.

Την πλευρά των επιχειρήσεων και της αγοράς εκπροσώ-
πησαν οι κ.κ. Δ. Λακασάς, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) και του ΣΕΒΕ και ο Δρ Χρ. Γε-
ωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Γεωργίου, 
Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ ανέ-
φερε πως είναι γεγονός ότι η βιομηχανία θα πρέπει 
να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού. 
Άρα, τόνισε, θα πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση των 
αναγκαίων προσαρμογών, με ταυτόχρονη ενίσχυση των 
επιχειρήσεων που είναι καινοτόμες και εξωστρεφείς. 
Αυτών δηλαδη που άντεξαν και αντέχουν στην κρίση. 
Πρέπει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα 
επιχειρήσεων που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας στο μέλλον. Γι΄ αυτό απαιτείται να υπάρ-
ξουν εσωτερικές αναδιαρθρώσεις και φιλικό εξωτερικό 
περιβάλλον.

Η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης», υπογράμ-
μισε ο κ. Γεωργίου, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση 
των κρίσιμων κλάδων και αλυσίδων αξίας κάθε περι-
φέρειας, και στη συνέχεια, μπορεί να δημιουργηθεί 
πραγματικά βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 
το κάθε περιφερειακό οικονομικό σύστημα. Πρέπει η 
συγκεκριμένη πολιτική να ενισχύει κατά προτεραιό-
τητα την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και να βελτιώσει, προφανώς μέσω της 
καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας κλπ, το γενικότερο 
οικονομικό περιβάλλον.
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Η Καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης 
του Τομέα Τροφίμων και Βιο–Αγροδιατροφής

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο πλαί-
σιο υλοποίησης του έργου InnoFood SEE, διοργάνωσε 
συνάντηση εργασίας «Η Καινοτομία ως μοχλός ανάπτυ-
ξης του Τομέα Τροφίμων και Βιο–Αγροδιατροφής». Η 
συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανιών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ) και συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, 
ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
experts,  καθώς και εκπρόσωποι φορέων. 

Τη συνάντηση εργασίας συντόνισε ο  Δρ. Χρ. Γεωργίου, 
ενώ προλόγισε ο κ. Ι. Κυριακού, Γενικός Διευθυντής το 
ΣΕΒ, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία των 
μηχανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ακολού-
θησε  μία σύντομη εισήγηση από τον κ. Α. Τσακανίκα, 
Διευθυντή Έρευνας του ΙΟΒΕ, ο οποίος παρουσίασε την 
υφιστάμενη κατάσταση στον αγροδιατροφικό τομέα και 
τη σημασία του για την οικονομία της χώρας, αλλά και 
της Περιφέρειας. Τέλος, η κα. Ι. Πετροχείλου παρου-
σίασε τον «Οδικό Χάρτη προς το 2020 για τον Τομέα 
της Αγροδιατροφής», υπογραμμίζοντας την ανάγκη 

συντονισμού πρωτογενούς παραγωγής – μεταποίησης 
και ερευνητικών φορέων  

Στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα όλοι οι συμμετέχοντες 
να τοποθετηθούν. Από την συζήτηση που ακολούθησε, 
αναδείχθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα των επιχειρήσεων 
του κλάδου τροφίμων, ενώ τονίστηκαν και οι αστοχίες 
των πολιτικών υποστήριξης το κλάδου που εφαρμόστη-
καν έως σήμερα, κυρίως αναφορικά με την υιοθέτηση 
καινοτομιών και τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευ-
νητικών φορέων, καθώς και την εξωστρέφεια.

Το έργο «Setting up the innovation support mechanisms 
and increasing awareness on the potential of Food 
Innovation and RTD in the South - East Europe area 
(INNOFOOD SEE)» χρηματοδοτείται από  το Διακρατικό 
Πρόγραμμα «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (South 
East Europe Transnational Cooperation Programme), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
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Λάκης Μαραγκός 

Εντελώς ξαφνικά, τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014 έφυγε 
από κοντά μας μετά από μια μακρά και ολοκληρωμένη 
ζωή, ένα εξέχων μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας 
της Θεσσαλονίκης: ο Λάκης Μαραγκός.

Ο Λάκης Μαραγκός, διετέλεσε για πάνω από δέκα χρό-
νια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
μας, εισφέροντας πάντα θετικά στο διάλογο που ανα-
πτυσσόταν, προσπαθώντας διαρκώς με παραδείγματα 
από τη διεθνή του εμπειρία να μεταφέρει επιτυχημένες 
νοοτροπίες και πρακτικές στο ελληνικό επιχειρείν. 

Για πάνω από πέντε δεκαετίες, από την ίδρυση της εται-
ρείας Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε., μέχρι την ημέ-
ρα της εκδημίας του, είχε συνεχή, αλλά, κυρίως, ενεργό 
παρουσία στην εταιρεία, συντελώντας έτσι καταλυτικά 
στη διαμόρφωση και την εξέλιξή της. Η καθημερινή του 
δραστηριότητα χαρακτηριζόταν διαχρονικά από υψηλή 
δημιουργικότητα, από αισιοδοξία και προνοητικότητα 

για το μέλλον. Μέχρι το τέλος, στο επίκεντρο της σκέψης 
και των ενεργειών του ήταν η φροντίδα για το προσωπικό 
και για την επιχείρηση. 

Διακρινόταν για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την ακεραι-
ότητα και τη μετριοφροσύνη του, για την προσήλωσή του 
πάντοτε σε υψηλούς στόχους, στοιχεία που κοσμούσαν 
πραγματικά τον σπάνιο χαρακτήρα του. 

Επάξιο μέλος του επιχειρηματικού κόσμου, για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης και για την πατρίδα μας, με 
την ανθρώπινη ζεστασιά του, την εγκαρδιότητα και τη 
θετική ακτινοβολία που εξέπεμπε, κατάφερε να γίνει 
πρότυπο Επιχειρηματία, Συνεργάτη, Οικογενειάρχη, 
Φίλου και Ανθρώπου. 

Το 1995 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμα-
νικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 
Το 2002 διακρίθηκε από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο 
της Γερμανίας με τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Σταυ-
ρό 1ης Τάξεως του Τάγματος Τιμής, για τις συνεχείς 
προσπάθειές του για την ανάπτυξη και προώθηση των 
Ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων. 

Το 2012 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Επιμελη-
τηρίου. Τον Ιανουάριο του 2014 ο αείμνηστος Λάκης 
Μαραγκός έλαβε από τον γερμανό Γενικό Πρόξενο, Δρα 
Ingo von Voss, τιμητική διάκριση ως αναγνώριση της 
πολυετούς συνεργασίας και προσφοράς της εταιρείας του 
ως μέλος του Επιμελητηρίου για παραπάνω από 30 έτη.

Η επιχειρηματική οικογένεια του ΣΒΒΕ πενθεί μαζί με 
την οικογένειά του και τους εργαζόμενους στην εταιρεία 
του. Όλοι μας αισθανόμαστε το κενό που μας αφήνει ένας 
εξαιρετικός άνθρωπος, του οποίου τη μνήμη θα τιμούμε 
με μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Τον αποχαιρετή-
σαμε με πραγματικά μεγάλη οδύνη. Αποχαιρετήσαμε τον 
Άνθρωπο που τον χαρακτήριζε η πολυσχιδής κοινωνική 
δράση και η κοινωνική ευαισθησία. 

Οι αρχές του, οι αξίες του και το ήθος του, αποτελούν 
για όλους μας πολύτιμη παρακαταθήκη, αλλά, και δέ-
σμευση, να συνεχίσουμε την πορεία προς το μέλλον, 
αναπτύσσοντας διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες 
με αξία, που τόσο πολύ ο Λάκης Μαραγκός αγαπούσε. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα χαμογελαστό !

Αιωνία του η μνήμη.
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Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση 

Για την Ελλάδα ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, αφού πραγματοποιεί πάνω από το 
25% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης, απασχολεί 
περίπου το 25% των επενδεδυμένων κεφαλαίων σ’ αυτήν, 
δίνει εργασία στο 22% περίπου των απασχολούμενων 
στη μεταποίηση, ενώ στη χώρα λειτουργούν πάνω από 
1.500 επιχειρήσεις, που ο μέσος όρος απασχολούμενων 
ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 61 άτομα. 

Εξ’ αιτίας της διαρκούς αύξησης της ζήτησης για τα 
ελληνικά μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα στις ανα-
πτυγμένες οικονομίες του κόσμου, αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη η λήψη αποφάσεων στρατηγικού και αναπτυ-
ξιακού χαρακτήρα για τη βελτίωση των διασυνδέσεων 
μεταξύ του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την 
εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα.

Για να ξαναγίνει η γεωργία πυλώνας ανάπτυξης της χώρας 
και μοχλός εξόδου από την οικονομική και κοινωνική κρί-
ση, θα πρέπει απαραίτητα να προσαρμοσθεί το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα νέα δεδομένα 
και από φορέας διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων να γίνει 
εστιακό σημείο σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής 
για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, και για την ανάπτυξη αποτελεσματι-
κότερων και επαρκέστερων διασυνδέσεων του πρωτο-
γενούς τομέα και της μεταποίησης, ο ΣΒΒΕ προτείνει 
τα ακόλουθα:  

1. Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικού 
marketing: η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, η 
ιχθυοπαραγωγή, η αξιοποίηση της πλούσιας βιοποικι-
λότητας και του πολλαπλασιαστικού υλικού, μπορούν 
να γίνουν πυλώνες διαφοροποίησης της γεωργικής 
παραγωγής και να δημιουργήσουν πολλές και υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας, τόσο στον πρωτογενή όσο 
και στον δευτερογενή τομέα της παραγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμοθέτηση ειδικού 
αναπτυξιακού προγράμματος μέσω του οποίου θα 
προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικού 
marketing. Το αγροτικό marketing είναι παντελώς 
άγνωστο σήμερα στον κόσμο της γεωργίας ή το συ-
ναντάμε εντελώς υποβαθμισμένο ή, σε πολλές περι-
πτώσεις, να αντιμετωπίζεται με μεγάλη προχειρότητα.

2. Σχεδιασμός, με αναπτυξιακά όμως κριτήρια, νέου 
προγράμματος ενίσχυσης των διασυνδέσεων και των 
συνεργιών μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς 
τομέα, για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων των προϊόντων της Ελληνικής γεωργίας. 
Είναι γνωστό ότι, τα προγράμματα επιδοτήσεων των 
επιχειρήσεων που αφορούν στην μεταποίηση, τυπο-
ποίηση και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, επικεντρώ-
νονται στο μεγαλύτερο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα 

(αναβάθμιση Α΄ ύλης), αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα 
τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της 
ίδιας της επιχείρησης (μεταποιητική – τυποποιητική 
– εξαγωγική).   
Τα συγκεκριμένα όμως προγράμματα για τις επι-
χειρήσεις που μεταποιούν και τυποποιούν αγροτικά 
προϊόντα, με έμφαση στα προϊόντα μεγαλύτερης προ-
στιθέμενης αξίας (π.χ. επιτραπέζιες ελιές, προϊόντα 
delicatessen, σάλτσες κ.α.) και στις εξαγωγές τους, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δράσεις για την ίδια 
την επιχείρηση και να αφορούν στον εκσυγχρονισμό 
της, με τελικό στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγικών 
της επιδόσεων. Ειδικότερα, στα προτεινόμενα προ-
γράμματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται δράσεις 
όπως η προβολή (ξενόγλωσσα έντυπα, σύγχρονα web 
sites, κ.α.), οι δημόσιες σχέσεις (επισκέψεις στη συ-
γκεκριμένη επιχείρηση εισαγωγέων του εξωτερικού, 
κ.α.), οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις, κ.α. 

3. Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικής ανα-
διάρθρωσης: τα τελευταία δυο χρόνια, εξ’ αιτίας της 
οικονομικής κρίσης, έχει παρατηρηθεί στροφή του 
άνεργου πληθυσμού των μεγάλων αστικών κέντρων 
(κυρίως Αθήνας και Θεσσαλονίκης) προς την καλλι-
έργεια αγροτικών εκτάσεων της Ελληνικής υπαίθρου, 
που τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε κατάσταση 
μη αξιοποίησης. 
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η κατά προτεραιότητα 
εφαρμογή των «κλασσικού τύπου» αναδιαρθρώσεων, 
σε επιλεγμένες ομάδες γεω-κλιματικά κατάλληλων 
προϊόντων, και η δημιουργία μηχανισμών χρηματο-
δοτικής και οργανωτικής υποστήριξης των αναδιαρ-
θρώσεων, κατά το παράδειγμα των δράσεων υπέρ των 
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

4. Δημιουργία ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδο-
σιακής» - συνδυασμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας: 
προτείνεται η θέσπιση ειδικών ζωνών «οικολογικής» 
- «παραδοσιακής» - «συνδυασμένης» γεωργίας και 
κτηνοτροφίας και η πλαισίωσή τους με έργα και δρά-
σεις καινοτόμων μεθόδων και τεχνικής βοήθειας, 
όπως π.χ. η χρήση τηλεθέρμανσης και βιομάζας, η 
ύπαρξη δικτύου ερευνητικών ιδρυμάτων για τον πρω-
τογενή τομέα που θα υποβοηθούν τους συμμετέχοντες 
παραγωγούς με μεταφορά τεχνογνωσίας για επίτευξη 
καλύτερων αποδόσεων, κλπ.. 

5. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου των βιολογικών 
προϊόντων: Προς τούτο προτείνεται η θέσπιση ενός 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Προβολής και Προ-
ώθησης των ελληνικών βιολογικών προϊόντων στην 
εγχώρια και στη διεθνή αγορά, μέσα από τη διοργά-
νωση προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων και 
συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού.
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Ανταγωνιστικότητα, Επενδύσεις και Κόστος Ενέργειας

Τρία χρόνια και πλέον οι εγχώριες μεταποιητικές επι-
χειρήσεις, και ειδικά όσες από αυτές είναι ενεργοβόρες, 
έχουν δεχτεί καίριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητά 
τους απ΄ τις διαρκείς αυξήσεις των τιμολογίων του ηλε-
κτρικού ρεύματος.

Για το συγκεκριμένο θέμα, όλα τα προηγούμενα χρόνια 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
στήριξε έμπρακτα τις άμεσα θιγόμενες επιχειρήσεις, 
αλλά και το σύνολο της παραγωγικής βάσης της χώρας, 
με διαρκείς παρεμβάσεις στον Πρωθυπουργό της χώ-
ρας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Διοίκηση της ΔΕΗ. 
Ανάδειξε δυναμικά το θέμα και πάντα βρήκε κατανόη-
ση. Αλλά, μέχρι εκεί … Την επαύριο, καμία ενέργεια … 
Επιτέλους, πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει επανειλημ-
μένα δηλώσει ότι κατανοεί απόλυτα το θέμα, να λάβει 
τις προφανείς αποφάσεις χωρίς να υπολογίζει κανένα 
– δήθεν – πολιτικό κόστος …

Άλλωστε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι οι άμεσα 
θιγόμενες βιομηχανίες έχουν κάνει την τελευταία πεντα-
ετία κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μειωθεί το 
λειτουργικό τους κόστος. Και το έχουν καταφέρει. Όμως, 
το κόστος ενέργειας, που αποτελεί το σημαντικότερο 
μέρος του κόστους παραγωγής τους, εξακολουθεί να 
είναι το σημαντικότερο βαρίδι στην προσπάθειά τους να 
σταθούν με αξιώσεις απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό 
στο δύσκολο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Γι’ 
αυτό ο ΣΒΒΕ κατανοεί απολύτως την πρόσφατη ενέρ-
γεια επιχειρήσεων – μεγάλων καταναλωτών, αποστολής 
εξωδίκου προς τη ΔΕΗ. Ίσως η δικαστική οδός να είναι 
το ύστατο μέσον για να ληφθούν αποφάσεις και να πάψει 
να υφίσταται η διαχρονική αδράνεια της πολιτείας.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν να 

πληρώνουν διαφορά κόστους ενέργειας στην Ελλάδα 
σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που φθάνει στο 160%. Είναι εκτός πραγματικό-
τητας στην Ελλάδα η μεγαβατώρα να τιμολογείται με 65 
€, όταν το αντίστοιχο κόστος στη Γαλλία είναι μόλις 25€. 

Για όλα τα παραπάνω, η ΔΕΗ, που κατέχει σαφώς δε-
σπόζουσα θέση στην αγορά ενέργειας, έχει υποχρέωση 
να διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία 
των καταναλωτών. Σ’ αυτές τις υποχρεώσεις της συμπε-
ριλαμβάνεται και η εξεύρεση λύσεων για το μείζον αυτό 
θέμα – και υπάρχουν πολλές … - που θα εξασφαλίζουν 
τη βιώσιμη λειτουργία σημαντικών επιχειρήσεων της 
χώρας, και δεν θα τις καταδικάζουν σε κλείσιμο. Ο ΣΒΒΕ 
καλεί αφενός τη ΔΕΗ να προσέλθει σε ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, 
τηρώντας τις βασικές αρχές τιμολόγησης που έχουν τεθεί 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και αφετέρου 
την Κυβέρνηση, μέσω των αποφάσεων των συναρμόδιων 
Υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών, να διασώσουν, 
έστω και την ύστατη ώρα, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις 
που είναι πραγματικοί πυλώνες της μεταποίησης και 
της κοινωνικής συνοχής για τη χώρα μας. 

Ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο που ως χώρα 
έχουμε αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και έχουμε θέσει σε προτεραιότητα τα ζητήματα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
παραγωγικής βάσης και συνεπακόλουθα την αύξηση 
της συμμετοχής της βιομηχανίας στο σχηματισμό του 
Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μέσα σ΄ αυτούς τους στόχους που 
αφορούν τη βιομηχανία υπάρχει ως προτεραιότητα η 
μείωση του υψηλού κόστους ενέργειας. Άραγε με ποιες 
προτάσεις από την πλευρά της χώρας μας, όταν έχουμε 
τόσες εκκρεμότητες στο εσωτερικό μέτωπο; 
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Καινοτομία: ο δρόμος προς την επιτυχία

Την τελευταία δεκαετία, πραγματοποιήθηκαν ραγδαίες 
εξελίξεις στον τομέα της μεταποίησης. Η παγκοσμι-
οποίηση και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών άλλαξαν ριζικά τις παραγωγικές δρα-
στηριότητες, συνέβαλαν στη μείωση του μεριδίου της 
μεταποίησης στο ΑΕΠ στις χώρες του ανεπτυγμένου 
βιομηχανικού κόσμου και στη μεταφορά και στην αύξηση 
της βιομηχανικής δραστηριότητας στις νέες δυναμικές 
χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας. 

Μαζί με τις μεταβολές στη μεταποίηση, μεταβλήθηκαν 
επίσης οι συνθήκες και οι αντιλήψεις για την ανάπτυ-
ξη. Στη σημερινή οικονομία, ο κύριος παράγοντας που 
προσδιορίζει την ανάπτυξη δεν είναι η συσσώρευση του 
κεφαλαίου, αλλά η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία. Η 
γνώση προσφέρει συνθήκες για αυξανόμενες οικονο-
μικές αποδόσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για σχεδόν 
απεριόριστη ανάπτυξη. 

Η σημασία της οπτικής αυτής για τη μεταποίηση είναι 
ότι οδηγεί σε μια υβριδική θεώρηση της μεταποίησης, 
η οποία συντίθεται από δύο μέρη: 

• ένα τμήμα μεταποίησης φυσικών πόρων με φθίνουσες 
αποδόσεις, εκτεθειμένο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, 
και,

• ένα τμήμα δημιουργίας και διαχείρισης γνώσεων με 
αυξανόμενες αποδόσεις,  πιο προστατευμένο στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό μέσω των δικαιωμάτων πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας. 

Τελικά, η ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης είναι 
συνάρτηση των αναλογιών και των σχέσεων των παρα-
πάνω μερών. Για το λόγο αυτό η μεταποίηση οφείλει να 
λειτουργήσει ως σύστημα «μεταποίησης – υπηρεσιών». 

Σε πρόσφατη έρευνα του ΣΒΒΕ για την αποτύπωση των 
προβλημάτων συνεργασίας των ΑΕΙ με μεταποιητικές 
επιχειρήσεις, αναδείχθηκαν τα κύρια προσκόμματα που 
εμποδίζουν αυτή τη συνεργασία.  

Τα πέντε σημαντικότερα εξ αυτών, όπως αξιολογήθηκαν 
από τις επιχειρήσεις του δείγματος, κατά σειρά προτε-
ραιότητας, είναι:

1. ο αυστηρός προσανατολισμός των ερευνητικών φορέων 
στην έρευνα και όχι στην αγορά,

2. η μη-ανεπτυγμένη «επιχειρηματική» κουλτούρα σε 
ερευνητές,

3. το υψηλό κόστος έρευνας,

4. το δύσκαμπτο πλαίσιο που αφορά την απασχόληση 
ερευνητών που απασχολούνται σε ερευνητικούς φο-
ρείς και σε ΑΕΙ από τις επιχειρήσεις, και, 

5. το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διαχεί-
ριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας & των 
αποτελεσμάτων έρευνας.

Επιπλέον, προσδιορίστηκαν και καταγράφηκαν οι παρά-
γοντες που δρουν ανασταλτικά για την ανάληψη καινο-
τομικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις. Οι πέντε 
σημαντικότεροι, όπως αυτοί επίσης αποτυπώθηκαν από 
τις επιχειρήσεις του δείγματος, είναι:

1. η έλλειψη κατάλληλων πολιτικών χρηματοδότησης 
της έρευνας στις επιχειρήσεις,

2. η έλλειψη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

3. το δύσκαμπτο πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία επι-
χειρήσεων & φορέων έρευνας,

4. η έλλειψη κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για 
την έρευνα, και, 

5. η ανάληψη υπερβολικών οικονομικών κινδύνων για 
τη χρηματοδότηση της έρευνας από τις επιχειρήσεις.

Είναι φανερό ότι για να ανατρέψουμε την υπάρχουσα 
κατάσταση, για το καλό της ανάπτυξης της χώρας μας, 
πρέπει τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα της χώρας, 
να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τις επιχειρήσεις και να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασιών. 

Η κατανόηση κι από τα δύο μέρη ότι υπάρχουν κοινά 
οικονομικά και αναπτυξιακά συμφέροντα, μπορεί να 
οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας προοπτικής για την 
ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας στη χώρα.

Μιας καινοτομίας, που θα είναι πραγματικά ο δρόμος 
προς την επιτυχία. 
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H Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ και η Interplast AE ανακοινώνουν 
την εμπορική συνεργασία τους για την Ελλάδα και την Κύπρο
Η Knauf ανέπτυξε και διαθέτει μέσω της Interplast μια ειδικά 
επεξεργασμένη  ινογυψοσανίδα της οποίας βασικό χαρακτη-
ριστικό είναι η εύκολη και γρήγορη μετάδοση της θερμότητας. 

Η Interplast ενσωματώνει αυτές τις ειδικές ινογυψοσανίδες 
στα συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης που παράγει και 
προσφέρει στην Ελληνική αγορά ένα νέο πρωτοποριακό σύ-
στημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης χαμηλού προφίλ.

Οι ειδικές αυτές ινογυψοσανίδες παράγονται υπό πίεση, από 
γύψο οπλισμένο με ίνες σελουλόζης και ειδικά επεξεργα-
σμένο με υδροαπωθητικά πρόσμικτα για μεγάλη αντοχή στην 
υγρασία. Εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητας των πλακών και 
της ευκολίας στην τοποθέτησή τους, αποτελεί παράλληλα το 
ιδανικό σύστημα για τη βελτίωση της ηχομόνωσης δαπέδων 
κτιρίων. Το σύστημα δαπέδου είναι βατό μερικές μόνο ώρες 
μετά την τοποθέτησή του και μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε 
τελικό δάπεδο 

Το νέο σύστημα είναι ιδανικό για όλες τις κατοικίες, παλιές 
και νέες, Το σύστημα χαμηλού προφίλ εξαλείφει το φαινόμενο 
της αδράνειας που παρατηρείται στην κλασική ενδοδαπέδια 
θέρμανση, καθιστώντας άμεση την απόδοση θερμότητας στο 
χώρο. Η ειδική ινογυψοσανίδα τοποθετείται στη μόνωση του 
δαπέδου και η διάστρωση του σωλήνα γίνεται με τη βοήθεια 
ειδικών εγκοπών που υπάρχουν.

Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται στο νέο σύστημα περιέχουν 
ειδικό πρόσθετο το οποίο διπλασιάζει τη θερμοαγωγιμότητα 
του σωλήνα. Ο νέος σωλήνας, είναι αποτέλεσμα έρευνας τριών 
χρόνων της Interplast και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, αυξάνει τις μηχανικές αντοχές έναντι των συμ-
βατικών και προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

«Κοντά στους νέους» η Aegean

Το νέο Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «κοντά στους νέους» 
της Aegean, απευθύνεται σε όλους τους νεοεισαχθέντες 
φοιτητές των ακαδημαϊκών ετών 2013 & 2014, που φοιτούν 
σε ΑΕΙ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και, άρα, αντιμετω-
πίζουν την ανάγκη μετακίνησης. Μετά την υποβολή σχετικών 
αιτήσεων συνολικά 500 φοιτητές (250 εισαχθέντες το 2013 
&  250 εισαχθέντες το 2014) θα λάβουν από την AEGEAN 
δωρεάν 8 εισιτήρια ανά έτος για όλη τη τετραετή ή πενταετή 
διάρκεια  των σπουδών τους. 

Η πρωτοβουλία αυτή της AEGEAN, που, αρχικά, θα υλοποι-
ηθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2013 και 2014, αφορά, για κάθε ένα 
από αυτά τα δυο έτη, σε 100 νεοεισαχθέντες φοιτητές από 
περιοχές που εντάσσονται στις άγονες γραμμές (Αστυπάλαια, 
Ζάκυνθος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, 
Κύθηρα, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Σκιάθος, Σκύρος, 
Σύρος) και σε 150 νεοεισαχθέντες από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Τα κριτήρια για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα είναι 
κυρίως κοινωνικοοικονομικά, καθώς η εταιρεία αντιλαμ-
βάνεται την ανάγκη στήριξης της ελληνικής οικογένειας 
και στοχεύει να ελαφρύνει το βεβαρυμμένο προϋπολογισμό 

των οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα και στα νησιά των 
άγονων γραμμών. 

Οι φετινοί πρωτοετείς, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν 
από την 1η Απριλίου 2014 το ειδικό microsite www.
kontastousneous.gr, όπου θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες 
για τη συμμετοχή τους και θα μπορέσουν να καταθέσουν 
και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Απριλίου 2014. 
Η ανακοίνωση των δικαιούχων θα γίνει στις 2 Μαΐου 2014.



ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

ΚΡΙ ΚΡΙ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ € ΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Δυναμική η παρουσία της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. στην έκθεση 
MUNICHFABRICSTART στο Μόναχο της Γερμανίας. Η εταιρία 
συμμετείχε από 4 - 6 Φεβρουαρίου 2014 για 2η φορά στη 
συγκεκριμένη έκθεση, που χαρακτηρίζεται ως μια από τις 
σημαντικότερες textile εκθέσεις της Ευρώπης και λαμβάνει 
χώρα δύο φορές τον χρόνο. Φέτος συμμετείχαν  950 εκθέτες 
από 33 διαφορετικές χώρες και την παρακολούθησαν 18.500 
επισκέπτες. 

Η ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. προσπαθεί και βρίσκεται πάντα στην 
αγορά της κλωστοϋφαντουργίας με νέα προϊόντα, διεκδι-
κώντας συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό της ευρωπαϊκής αγο-
ράς, τόσο στην ένδυση όσο και σε νέα, καινοτόμα - τεχνικά 
υφάσματα. 

Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι προχωρά σε υλοποί-
ηση επενδύσεων 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία 
μίας νέας, υπερσύγχρονης μονάδας γιαουρτιού στις Σέρρες, 
μετά από το ατυχές συμβάν της πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις 
της, το Δεκέμβριο του 2013.

Η επένδυση της Κρι Κρι θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των 
κεντρικών εγκαταστάσεών της στις Σέρρες και θα περιλαμ-
βάνει την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας, με τους 
αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους υλικών και ετοίμων 
προϊόντων, συνολικής κάλυψης 12.000 τ.μ.

Το νέο εργοστάσιο γιαουρτιού θα έχει διπλάσια παραγωγική 
δυναμικότητα από το προηγούμενο και στην πλήρη λειτουργία 
του θα απασχολεί περισσότερους από 70 εργαζόμενους.

Για το έργο αυτό, κατατέθηκε ήδη φάκελος υπαγωγής του στις 
διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011, που προβλέπει 
επιχορήγηση σε ποσοστό 30% επί του προϋπολογισμού του 
σχεδίου. Το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης θα χρηματοδο-
τηθεί με ίδια κεφάλαια της εταιρίας καθώς και μακροπρό-
θεσμο τραπεζικό δανεισμό (σε ποσοστό 30%). Σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα, η νέα μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία 
της εντός του καλοκαιριού 2014.

Στον κλάδο του γιαουρτιού η εταιρία έχει πανελλαδική δια-
νομή, με ανοδικά μερίδια αγοράς ενώ έχει ισχυρή εξαγωγική 
παρουσία σε πάνω από 10 χώρες (Βαλκανικές χώρες, Αγγλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιράκ).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Π. Τσινάβος της 
Κρι Κρι δήλωσε σχετικά: «Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για 
την εγχώρια οικονομία, η Κρι Κρι στηρίζει τους τοπικούς 
παραγωγούς από τους οποίους προμηθεύεται το σύνολο του 
νωπού γάλακτος που είναι απαραίτητο για την παρασκευή 
των γιαουρτιών της. Συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την 
τοπική κοινωνία του Ν. Σερρών και παράλληλα συνδράμει 
στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας δίνοντας δυναμικό 
παρόν στην αγορά με τα προϊόντα της, προσφέροντας 100% 
ελληνικής προέλευσης προϊόντα με πλούσια γεύση, υψηλή 
διατροφική αξία και ξεχωριστή ποιότητα, χρησιμοποιώντας 
πάντοτε εκλεκτές πρώτες ύλες».  
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ENERGY EFFICIENCY & TOTAL COST OF 
OWNERSHIP” ΑΠΟ ΤΗΝ S & M Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ 
ΚΑΙ ΤΗ FESTO ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η S & M Ε.ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ και η FESTO ΕΠΕ 
συνδιοργάνωσαν στις εγκαταστάσεις της S&M την 11.02.2014 
στην Αθήνα και την 13.02.2014 στη Θεσσαλονίκη συνέδριο 
με θέμα “Energy Efficiency & Total Cost of Ownership”, το 
οποίο παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγα-
λύτερες Βιομηχανικές Μονάδες στον κλάδο των τροφίμων, 
ποτών, φαρμάκων και συσκευασίας. 

H S & M κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στον 
Τομέα της Μετάδοσης Ισχύος. Προμηθεύει την Ελληνική 
Βιομηχανία με προϊόντα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών από 
κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, παρέχοντας παράλληλα 
εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Διαθέτει 
επίσης ένα εκτενές δίκτυο υποκαταστημάτων πανελλαδικά 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας.

Η Γερμανική εταιρία FESTO είναι παγκοσμίως κορυφαίος 
κατασκευαστής τεχνολογίας αυτοματισμών πνευματικών 
& ηλεκτρικών συστημάτων οδήγησης για τη Βιομηχανική 
παραγωγή και γενικότερα για τις Βιομηχανικές διεργασίες. 

Μέσω της θυγατρικής της στην Ελλάδα, FESTO ΕΠΕ, καλύπτει 
τις ανάγκες της Ελληνικής Βιομηχανίας. 

Στόχος του συνεδρίου ήταν να προβάλει μέσα από τεχνολογικές 
καινοτομίες και «έξυπνα» υψηλής ποιότητας προϊόντα, τρό-
πους επίτευξης σημαντικής μείωσης του συνολικού κόστους 
λειτουργίας, με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγικότητας 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η FESTO και οι κορυφαίοι κατασκευαστές Freudenberg 
Sealing Technologies Simrit, Klueber Lubrication, Optibelt, 
οι οποίοι συνεργάζονται στην Ελλάδα με την S&M, είχαν την 
ευκαιρία να μοιρασθούν με τα στελέχη της Ελληνικής Βιο-
μηχανίας τις δικές τους επιτυχημένες πρακτικές και εμπει-
ρίες δίνοντας ερεθίσματα και υποδεικνύοντας ταυτόχρονα 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν άμεσα 
θετικά αποτελέσματα.

Το Συνέδριο έκλεισε με την παραίνεση των προσκεκλημέ-
νων στελεχών των Βιομηχανικών Μονάδων για τη συνέχιση 
παρόμοιων πρωτοβουλιών Τεχνικής Ενημέρωσης.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. δίπλα στους σεισμόπληκτούς της Κεφαλονιάς

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. με αφορμή την 
ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε το νησί της Κεφαλονιάς 
έλαβε την πρωτοβουλία να διαθέσει την ποσότητα των 49.000 
λίτρων Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος», για την κάλυψη 
των άμεσων αναγκών των κατοίκων του νησιού. 

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα δείγμα ευαισθητοποίη-
σης μέσα από τη σταθερή θέση της εταιρείας  να στηρίζει 
την ελληνική κοινωνία, ειδικά σε δύσκολες περιόδους όταν 
συμπολίτες μας σε κάποιο μέρος της Ελλάδας ζούνε έκτα-
κτες καταστάσεις και χρειάζονται τη στήριξη και τη βοήθεια 
όλων μας. Ο Βίκος είναι πάντα δίπλα στους έλληνες πολίτες.


