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Mάρτιος - Aπρίλιος 2008

[ περιεχόμενα ]

APΘPO ΠPOEΔPOY
Απεργιακές κινητοποιήσεις στον ΟΛΘ καθηλώνουν
την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα

HMEPOΛOΓIO
Mάρτιος - Aπρίλιος 2008

ΔPAΣTHPIOTHTA
• Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή
του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκη
• Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΒΒΕ με το
Athens Information Technology (AIT)
• Επιχειρηματική αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν
• Αλλαγές στη νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιριών και στο Πτωχευτικό Δίκαιο - Η σημασία
των νέων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τον επιχειρηματικό κόσμο
• Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας
• 9ο Διεθνές Venture Capital Forum
• Πρόγραμμα RAF-Regions
• Aπονομή των βραβείων SUPERBRANDS
• Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
και της αύξησης των εξαγωγών

ΘEΣEIΣ - ΠPOTAΣEIΣ
• Εξώδικος όχληση – διαμαρτυρία ΕΒΕΘ-ΣΒΒΕ-ΣΕΒΕ στην ΟΛΘ AE
• Εξώδικη απάντηση προς την ΟΛΘ ΑΕ – Διαμαρτυρία και Πρόσκληση
• «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» του Yπουργείου Aνάπτυξης
• 7 προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις και τον
περιορισμό της γραφειοκρατίας
• 5 Κύριες Προκλήσεις για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Χώρας
• Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη ΔΕΗ
• Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

MEΛETH
• Μελέτη αξιολόγησης της διεθνοποίησης επιχειρήσεων
ΤΠΕ και μεταποιητικών επιχειρήσεων

NEA MEΛΩN
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΛΘ ΚΑΘΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος

Το σπουδαιότερο γεγονός που κυριάρχησε το δίμηνο
Μαρτίου – Απριλίου ήταν αναμφισβήτητα οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
(στις σελίδες του Δελτίου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το περιεχόμενο του εξωδίκου που στάλθηκε
από τις επιχειρήσεις μας προς τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.)
Με αφορμή το γεγονός αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο η αδυναμία συνεννόησης της πολιτείας με ισχνές
μειοψηφίες, οι οποίες δεν εννοούν να καταλάβουν ότι
με ακραίες απαιτήσεις που σχετίζονται με τα εργασιακά τους δικαιώματα είναι δυνατόν να θέσουν σε ομηρία ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς η στάση 180 ατόμων – εργαζομένων στον ΟΛΘ θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, αφού η έλλειψη πρώτων υλών ανάγκασε αρκετούς από εμάς να διακόψουμε προσωρινά τις δραστηριότητές μας και να δώσουμε αναγκαστική άδεια στο προσωπικό μας. Η στάση των 180 θέτει σε κίνδυνο το μεροκάματο πολλών
συναδέλφων τους και ναρκοθετεί το μέλλον των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
Η βιομηχανία είναι ο τομέας της οικονομίας που πλήττεται περισσότερο από τους υπόλοιπους, από αυτές τις
κινητοποιήσεις, ενώ ακολουθεί, με μικρή απόσταση
το εμπόριο.
Το θέμα των μειοψηφιών είναι γνωστό και διαχρονικά
αποτελεί, εν τέλει, ζήτημα λειτουργίας της ίδιας μας
της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που ανέχεται το άδικο
των ολίγων και δεν υπερασπίζεται τα δίκαιά της στο βωμό μιας ανεξήγητης αλληλεγγύης προς τους ολίγους.
Με αυτή τη νοοτροπία δεν είμαι αισιόδοξος για το
μέλλον.
Με αυτή τη νοοτροπία όσες εξαγγελίες πολιτικών κι αν
ακούσουμε για νέα αναπτυξιακά πρότυπα και πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε με
σίγουρα βήματα προς το μέλλον.
Με αυτή τη νοοτροπία θα συζητάμε για χρόνια τα ίδια
πράγματα, την ίδια στιγμή που οι ανταγωνίστριες χώρες τα έχουν αφήσει πίσω προ πολλού.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
πρωτοστάτησε στην επίλυση του σχετικού προβλήματος με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ το θέμα των
«μειοψηφιών» το έχει αναδείξει με θάρρος και με επιχειρήματα έχει υποστηρίξει δημοσίως την άποψή του.
Τελικά, βιώνουμε μια απαράδεκτη κατάσταση αδυναμίας (;), άρνησης (;) εφαρμογής του νόμου για χάρη των
ολίγων. Και μετά γκρινιάζουμε γιατί δεν έρχονται ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα. Όταν προβλέπουν ότι με
το παραμικρό μπορούν να γίνουν όμηροι στα χέρια με-

ρικών, και σ΄ αυτή την περίπτωση θα είναι απροστάτευτοι από τη νομοθεσία, τότε πως είναι δυνατόν να
περιμένουμε να έρθουν;
Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να αρχίσουμε από τα
βασικά, που είναι η εφαρμογή του νόμου. Αυτή η
διαπίστωση λειτουργεί ως βασικό απωθητικό των
ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα. Γιατί μπορεί
να γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου ή κάποιες στον τουρισμό, αλλά στη βιομηχανία δεν έχουμε
δει κάτι σημαντικό τα τελευταία χρόνια.
Αυτό επίσης το γεγονός είναι απόρροια του ότι η κυβέρνηση δεν έχει θέσει σε προτεραιότητα τη βιομηχανία στη χώρα μας.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχει βιομηχανία,
εκεί αναπτύσσονται και παράπλευρες δραστηριότητες
που συμβάλλουν στην τοπική και εθνική ανάπτυξη.
Αντίθετα οι υπηρεσίες δημιουργούν μικρότερο εύρος
παράπλευρης ανάπτυξης απ΄ ότι η βιομηχανία και πουθενά στον κόσμο δεν έχουν υπάρξει περιοχές που να
έζησαν αυτοτελώς από τις υπηρεσίες. Αντίθετα είναι
κανόνας να ζουν ολόκληρες χώρες από τη βιομηχανία.
Οι προτάσεις μας είναι γνωστές και τις έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Εκείνο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ανάγκη άσκησης μιας νέας βιομηχανικής
πολιτικής για τη χώρα.
Πρότυπα έχουμε τόσο από την Ευρώπη όσο και από τον
υπόλοιπο κόσμο.
Πολιτικές έχουμε αναπτύξει και είναι αρκετές για να
υποστηρίξουμε τη βιομηχανία.
Καθεστώς κινήτρων έχουμε επίσης, το οποίο είναι αρκετά γενναιόδωρο και από τα καλύτερα των τελευταίων είκοσι χρόνων.
Έχουμε επιχειρήσεις που διψούν για ανάπτυξη, με
την προϋπόθεση να βελτιωθεί το εξωτερικό τους περιβάλλον.
Χρήματα για την ενίσχυση των προσπαθειών μας θα
δοθούν αρκετά από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013.
Η μόνη παράμετρος που μένει αρνητική για την ανάπτυξη είναι το κράτος (και δεν εννοούμε το εκάστοτε
κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση).
Η στάση του κράτους για να πάψει να είναι αρνητική
απαιτείται αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων
που το υπηρετούν, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν
εχθρικά την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.
Γνωρίζω καλά ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη
μια μέρα στην άλλη. Αλλά περιμένουμε όλοι να δούμε άμεσα κάτι ν’ αλλάζει προς το καλύτερο. Η αλλαγή αυτή θα αποτελέσει την ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
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INDUSTRIAL ACTION AT PORT OF
THESSALONIKI PARALYZES BUSINESS
ACTIVITY IN NORTHERN GREECE
The most important event during the two months of March and April was undoubtedly the industrial action at the port of Thessaloniki (you can read the full
content of the official letter sent by our businesses to the Thessaloniki Port Authority on our website).
This industrial action has highlighted the inability of the State to come to terms
with powerful minorities which do not seem able to appreciate that their extreme demands, with respect to their labour rights, are capable of holding our
entire society to ransom. Unfortunately the stance adopted by just 180 workers at the port of Thessaloniki is endangering the whole economy of northern
Greece, since the lack of raw materials has forced many of us to suspend our
activities and lay off our employees. The attitude of just 180 men is jeopardising the wages of many of their fellow workers and endangering the future of
the businesses in which they work.
Industry is the economic sector worst affected by this industrial action, followed closely by trade. The question of the disproportionate power of minorities has long been a familiar issue affecting the functioning of our whole society – a society which tolerates unfair action on the part of a few, and fails to
defend its own rights, sacrificing the interests of the many on the altar of an
inexplicable solidarity with the few. While this state of mind still prevails, I can
feel little optimism for the future. As long as these attitudes remain, however
many times our politicians announce new development models and policies to boost
our national competitiveness, I fear we are unlikely to take any positive steps towards a better future. While these attitudes prevail, we shall spend years engaged in the same fruitless debate over issues that our competitors have long
put behind them.
The Federation of Industries of Northern Greece has played a leading role in
seeking a resolution to the problem affecting the port of Thessaloniki; we have
bravely drawn attention to this issue of ‘minorities’ and have publicly put forward arguments to support our views.
At the end of the day, what we are seeing is an unacceptable inability (or reluctance?) to enforce the law, all for the sake of just a few workers. And then we
complain that foreign investors are unwilling to bring business to Greece! When
such investors see that the slightest thing can leave them hostages in the hands
of a few, and that they will turn in vain to the law to protect them, how on earth
can we expect them to invest in Greece?
The sad truth is that here in Greece we badly need to get back to basics – i.e.
the enforcement of the law. Failure to do so is the main obstacle deterring foreign investment in the country. This is because, while we may have seen occasional portfolio investments, or investment in tourism, we have seen no substantial investment in the industrial sector at all in recent years.
And this in turn is because the government has failed to make our country’s industrial sector a priority. We all know that where you have industry you see the
growth of all sorts of ancillary activities which contribute to local and national development. Services, however, generate a much narrower range of ancillary development than industry; nowhere in the world will you find regions surviving entirely on services. Whereas it is not unusual for entire countries to make their living
from industry. Our own recommendations are well known and we have stated
them on numerous occasions. What I should like to emphasize here is the need
for a new industrial policy for the country.
There are models we might adopt both in Europe and elsewhere in the world.
We have developed enough policies to support the industrial sector.
We also have a system of generous incentives which is one of the best systems
we have seen in the last twenty years.
We have businesses crying out for the opportunity to expand, if only the external environment in which they operate could be improved.
There will be ample funds to support our endeavours under the National Strategic Reference Framework 2007-2013.
The only negative parameter hindering our development is the State itself – by
which I do not mean whichever party happens to be in power.
For the State to adopt a less negative stance will require a change in the attitudes of those who serve the State – they must cease their hostility to entrepreneurship in our country.
I am well aware that significant changes cannot be expected to happen overnight.
But all of us are anxious to see some immediate indication of a change for
the better. A change that brings some hope of a better future for entrepreneurship in Greece.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2007-2009

Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β' Αντιπρόεδροι
Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

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

-

A π ρ ί λ ι ο ς

03.03.08

η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς – Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

 Συνάντηση της Λέσχης Νέων Επιχειρηματιών του Συνδέσμου, που πραγματοποι-

ήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

04.03.08



 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα την εκπόνηση Μνημονί-

ου Στρατηγικών Κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της Θράκης τα επόμενα 10
χρόνια, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

ου Ελλάδος, στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το ΣΒΒΕ συμμετείχαν οι κ.κ.
Ν. Γκαντίνας, Α. Γεωργιάδης και Στ. Πολίτου.

05 – 06. 03. 08

 4η Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-

γράμματος EU MATCHING in Border Regions, που συνδιοργανώθηκε από το
Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) – Hellas του Συνδέσμου και το ΕΕΝ Namur (Βέλγιο), στην οποία συμμετείχαν 5 επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκε
στο Βερολίνο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Μ. Νάζη.

06. 03. 08


Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο Κεντρικό
Δελτίο Ειδήσεων, με θέμα την εξώδικη διαμαρτυρία στον ΟΛΘ.
 Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου στον Ρ.Σ. 102 της ΕΡΤ3, στην εκπομπή Ραδιοεφημερίδα, στη Δημοσιογράφο κα Χρ. Συμεωνίδη με θέμα την εξώδικη διαμαρτυρία στον ΟΛΘ.
 Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην τηλεόραση του ALPHA, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με θέμα την εξώδικη διαμαρτυρία στον ΟΛΘ.
 Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην ΕΤ3, στην εκπομπή «Ραντεβού
στις 9», στη Δημοσιογράφο κα Μ. Καραπαναγιωτίδου, με θέμα την εξώδικη
διαμαρτυρία στον ΟΛΘ.
 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.

07.03.08

 Συνάντηση εργασίας με τους εταίρους του προγράμματος RAF, που πραγματο-

ποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.

11. 03. 08

 Συνεδρίαση του BAC-SECI, στη Σόφια. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόε-

δρος.
 Τελικό συνέδριο του προγράμματος STAR, που οργάνωσε το Επιμελητήριο της

Βενετίας στην Ιταλία και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία τους. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

12.03.08


Συνάντηση με τον κ. Ι. Τόλια, εξωτερικό αξιολογητή του Πόλου (ΠΠΚΚΜ) σχετικά με την αξιολόγηση των παραδοτέων του ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συντονιστική επιτροπή του ΚΕΤΑ Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Αλεξανδρίδης.



ΕΚΕ. Συμμετείχαν οι κ.κ. Ν. Αναλυτής-Πρόεδρος, Δ. Παπαδόπουλος-Διευθυντής, Ε. Σίμογλου εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο Δίκτυο, Δ. Βρόντος εταιρία
Δημιουργική η κα. Ν. Μυλωνά εταιρία Αλουμύλ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ. Πολίτου.
 Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Β. Πανούτσος και Γ. Σταύρου.

Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα
του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ε. Σταυρόπουλο, που πραγματοποιήθηκεστη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

18.03.08


Συνάντηση εργασίας με το Γενικό Διευθυντή της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης κ. Π. Διδασκάλου, σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου Θεσσαλονίκης,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου και η κα. Σ. Πολίτου.
 Συνάντηση με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ με θέμα την αξιολόγηση της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣBBE. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου, και μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

19.03.08


Συνεδρίαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Σχολής. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Εκδήλωση με θέμα «Επίδειξη εφαρμογών επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας: η λύση της ORACLE», που συνδιοργάνωσαν ο ΠΠΚΚΜ, ο
ΣΕΠΒΕ και η ερευνητική Ομάδα URENIO και πραγματοποιήθηκε Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Κυανίδης.

20.03.08
 Συνάντηση με τους κ.κ. Ι. Μίχο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ι.

Γαλανόπουλο, Διευθυντή της εταιρίας EPSILONNET σχετικά με τη δημιουργία νέου πληροφοριακού προϊόντος, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας στο Υπουργείο, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Εκδήλωση με θέμα «Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της αύξησης των εξαγωγών», που συνδιοργάνωσαν ο ΟΠΕ,
το ΕΒΕΘ, ο ΣΒΒΕ, το ΒΕΘ και ο ΣΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου και συμμετείχαν οι κες Σ. Πολίτου και Β. Βλοτίδου.
 Ημερίδα για την παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Athens
Information Technology, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα
Παλλάς στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Μ. Δούφος.

21.03.08
 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλο με θέ-

μα τη διοργάνωση εκδήλωσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

13.03.08

 Συνάντηση εργασίας σχετικά με τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το Ελληνικό Δίκτυο

Δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Π. Δρόσος και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

15.03.08

05.03.08

 Συνάντηση για τη ΣΣΕ του ΣΒΒΕ με το Συνδικάτο Εμφιαλωμένων Ποτών Βορεί-
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26.03.08
 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθη

κε στα γραφεία του ΙΟΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του AΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

14.03.08

27. 03. 08

το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο
πλαίσιο των προγραμμάτων INTERREG III, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του INTERREG, στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκδήλωση για την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΣΠΑ 2007-2013: Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης», που διοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία για την
Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
 Εκδήλωση με ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια με θέμα «Η συμβολή
της διαφάνειας στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας», που συνδιοργάνωσαν

γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2000 – 2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens Imperial, στην Αθήνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013 του
Υπουργείου Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens
Imperial, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

 Εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδιασμού για την επικείμενη προκήρυξη από

 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ-

 Υπογραφή διμερούς συμφώνου μεταξύ του Συνδέσμου και του Athens Informa-

tion Technology (ΑΙΤ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΙΤ (INTRAKOM),
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση εργασίας για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
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2008 (ΕΓΣΣΕ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, στην Αθήνα. Συμμετείχαν ο κ. Χ. Κυριαζής και η κα. Ρ. Μπαρδάνη από το ΣΕΒ, και ο κ. Ε. Σίμογλου και η κα. Σ. Πολίτου από το ΣΒΒΕ.
 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Ε. Σίμογλου και η κα. Σ. Πολίτου.
 Προσυνεδριακή ενημερωτική ημερίδα ενόψει του 9ου Διεθνούς Venture Capital Forum, που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τον οργανισμό Invest
in Greece, το ΤΑΝΕΟ, το ΣΒΒΕ, το Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΑΠΘ και το
ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.
 Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την επόμενη διοργάνωση του «Ευρωπαϊκού Βραβείου Θεάτρου», που πραγματοποιήθηκε στο ΚΘΒΕ στη Θεσσαλονίκη.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

31. 03. 08

 Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια, που πραγματοποι-

ήθηκε στο γραφείο του Υπουργού στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 Ημερίδα με θέμα «Μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις για την
οικονομική ανάπτυξη», που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκδήλωση με θέμα «Ο ΣΕΒ και οι δομές της ελληνικής οικονομίας», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων Superbrands, που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Ημερίδα με θέμα «Αλλαγές στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών και στο πτωχευτικό δίκαιο - Η σημασία των νέων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τον επιχειρηματικό κόσμο», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ, η ΑΝΚΟ ΑΕ και η ΝΟΜΟS
ΔικΕΘ και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της
Κοζάνης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.
 Συντονιστική επιτροπή του ΚΕΤΑ Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Αλεξανδρίδης.

01. 04. 08

 Τηλεοπτική δήλωση του κ. Προέδρου στην τηλεόραση του ALPHA, στο Κεντρι


κό Δελτίο Ειδήσεων, με θέμα τις ελληνικές επιχειρήσεις στα Σκόπια.
Ραδιοφωνική δήλωση του κ. Προέδρου στον Ρ.Σ. ALPHA 98,9 με θέμα τις ελληνικές επιχειρήσεις στα Σκόπια.

Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

 Συνάντηση εργασίας με θέμα «Συνεργασία ΣΒΒΕ – ΙΟΒΕ», που πραγματοποιή-

θηκε στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Συμμετείχαν από το ΙΟΒΕ οι κ.κ. Α.
Τσακανίκας - Υπεύθυνος Έρευνας και Τ. Πολίτης Επιστημονικός Διευθυντής
και από το Σύνδεσμο ο κ. Χ. Γεωργίου.
 2η Συνεδρίαση Κοινής Τεχνικής Γραμματείας Υπουργείων για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

02.04.08


119η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8
του Ν.2601/98, της ΠKM, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Χαλκιδικής.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

03.04.08


Συνάντηση στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, για την παράδοση της χρηματικής επιταγής, σε συνέχεια του 1ου Φιλανθρωπικού Χορού του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» του Υπουργείου Εσωτερικών,
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Μ.
Δούφος.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση με την κα. Α. Μιχαλοπούλου και τους κ.κ. Μαγδαληνό και Σαρτζή
από το ΕΛΚΕ με θέμα «Έρευνα του ΣΒΒΕ για τη προσέλκυση πολυεθνικών επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής και επικοινωνιών στην ΠΚΜ», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΚΕ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
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μα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis, στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση της Λέσχης Νέων Επιχειρηματιών του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣBBE. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

08.04.08


Συνάντηση με τον κ. Δ. Κανελλίδη, Περιφερειακό Διευθυντή ΟΑΕΔ Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Προγράμματα ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις», που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΑΕΔ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Σ. Πολίτου.

07.04.08


Συνάντηση στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αγ. Στυλιανός, για την παράδοση της
χρηματικής επιταγής, σε συνέχεια του 1ου Φιλανθρωπικού Χορού του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Δ’ προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ – Πρόγραμ-

Σεμινάριο με θέμα «Hungary - an ideal location for investors and business»,
που συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός Hungarian Investment and Trade Development Agency και η Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

09.04.08


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

10.04.08







Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
Συνάντηση εργασίας για τη συγκρότηση οργανωτικών επιτροπών και συζήτηση
των θεμάτων δομής και προγράμματος για τη διοργάνωση των EcoForum και
Eco2Forum της 4ης TIF Business Forum, που θα διοργανωθούν παράλληλα
με την 73η ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της HELEXPO. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
Ημερίδα παρουσίασης νέου προγράμματος ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG «Ελλάδα – Βουλγαρία», «Ελλάδα – Αλβανία», «Ελλάδα – ΠΓΔΜ» και «Ελλάδα – Κύπρος», που διοργάνωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG III και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η Β. Βλοτίδου.

11.04.08


Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Κ. Χατζηδάκη.

14 – 17.04.08


Επιχειρηματική Αποστολή στο Αζερμπαϊτζάν, Μπακού που διοργάνωσε ο Οργανισμός Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

14.04.08




Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Β. Γάκη για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την ΕΚΕ, την οποία θα διοργανώσει ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με
το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, και πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιδημάρχου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ. Πολίτου.
Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2008, στην επιχειρηματική κοινότητα της Βορείου Ελλάδος, που
διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το ΣBBE και το ΣEBE.
Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν ο κ. Γ.
Σταύρου και οι κες Σ. Πολίτου και Β. Βλοτίδου.

17.04.08


3η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

18.04.08









04.04.08






Συνάντηση με τους κ.κ. Ι. Τσάρα, Δ. Μπακατσέλο και Β. Θωμαΐδη σχετικά με τα
προβλήματα που προκύπτουν από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων του
ΟΛΘ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
Συνεδρίαση της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ΟΕΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
Εκδήλωση με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής – Παράρτημα Θεσσαλονίκης και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρονται
στον ιδιωτικό τομέα από τα χρηματοδοτικά αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ
- Ταμείο υποδομών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής - Νέο διαχειριστικό ταμείο
επενδύσεων γειτονίας», που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με το EBEA και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

30.04.08


Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κ. Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Η συνάντηση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του
Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2008 στα γραφεία του
ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Γ.
Μυλωνάς κατέθεσε τις θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου αναφορικά με τις οδικές μεταφορές αλλά και
για την ενίσχυση των επιχειρηματικών υποδομών στον
τομέα των μεταφορών.
Ειδικότερα και σε σχέση με τις οδικές μεταφορές αναφέρθηκε στην:
1. απελευθέρωση της αγοράς μεταφορών – τροποποίηση του νόμου 383/76

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Γ. Mυλωνάς και K. Xατζηδάκης

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

• ελεύθερη μετατροπή αδειών οχημάτων: α) κοινού φόρτου, β) βυτιοφόρα καυσίμων και θερμής
ασφάλτου, και, γ) ψυγεία διεθνών μεταφορών,
• μετατροπή αδειών μεταφορών από εθνικές σε διεθνείς και το αντίστροφο,
• χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων
και ημιρυμουλκούμενων σε μεταφορικές επιχειρήσεις, για κάθε ρυμουλκό όχημα Ι.Χ.,
• δυνατότητα στις βιομηχανίες ρυμούλκησης διαφορετικών ρυμουλκών από τον ίδιο τράκτορα,
• δυνατότητα μεταφοράς με τα Ι.Χ. φορτηγά της μητρικής εταιρείας προϊόντων των θυγατρικών τους.
2. νομοθεσία περί αστικής ευθύνης και ασφαλιστικών
καλύψεων - τροποποίηση του ν. 3446 του 2006, αναφορικά με την ευθύνη του μεταφορέα και του συνεργού στη φόρτωση.
3. εργατική νομοθεσία που αφορά οδηγούς φορτηγών
και λεωφορείων - εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού του κλάδου των μεταφορών.
4. αύξηση του τονάζ για αυτοκίνητα που εκτελούν εθνικές μεταφορές για μείωση του μεταφορικού κόστους.
Επιπλέον, αναφορικά με την ενίσχυση των επιχειρηματικών υποδομών στον τομέα των μεταφορών ο κ.
Πρόεδρος επισήμανε την ανάγκη:
5. δημιουργίας εμπορευματικών κέντρων σε Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα και Αλεξανδρούπολη – γενικότερη πολιτική του Υπουργείου για τις συνδυασμένες μεταφορές στην περιοχή – προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης για τη μετεξέλιξή τους σε διεθνές hub μεταφορών,
6. αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου – σύνδεση με βιομηχανικές περιοχές,
7. ενίσχυσης των υποδομών στις τηλεπικοινωνίες – ευρυζωνικά δίκτυα – δημιουργία 3ου δρόμου ευρυζωνικότητας από την Αθήνα για τη Βόρεια Ελλάδα – δίκτυα οπτικών ινών στις βιομηχανικές περιοχές
8. επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων – άξονας 10
και 9 – συνεργασία με Υπουργείο Εξωτερικών και
ΠΕΧΩΔΕ
9. αναβάθμισης της αεροπορικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τις ευρωπαϊκές και βαλκανικές πρωτεύουσες
Ο Υπουργός, κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα Ευρώπη και στον τομέα των μεταφορών υπογραμμίζοντας «δεν αρκούν τα
λόγια, χρειάζεται να περάσουμε σε δράση». Ανέφερε
επίσης ότι δρομολογείται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα,
που αφορά την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών
υποδομών στις βιομηχανικές περιοχές, μέσω των οπτικών ινών επόμενης γενιάς, καθώς και δορυφορικών
συνδέσεων wi mac, στις απομακρυσμένες περιοχές.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΒΕ ΜΕ ΤΟ
ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY (AIT)
Για την υποστήριξη κοινών δράσεων με επίκεντρο τους
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, την Πέμπτη 27 Μαρτίου, μεταξύ του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.),
που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ι. Σταύρου, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και του Athens Information Technology
(Α.Ι.Τ.), που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Π. Κόκκαλη,
Εκτελεστικό Διευθυντή.
Οι δύο φορείς συμφώνησαν να συνεργασθούν σε μία
σειρά κοινών δράσεων με επίκεντρο τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας
και της τεχνολογίας με βασικούς στόχους:
1. την ενίσχυση της εικόνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών-μελών του ΣΒΒΕ σε όλες τις
χώρες και τους τομείς που δραστηριοποιούνται, και,
2. oι εταιρείες-μέλη του ΣΒΒΕ μέσω των προνομίων,
να παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης στο ανθρώπινο δυναμικό τους ή και
στα παιδιά των εργαζομένων τους.
Από την πλευρά του Athens Information Technology,
o κ. Π. Κόκκαλης, Εκτελεστικός Διευθυντής, δήλωσε
ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τον ΣΒΒΕ
καθώς η υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας
του ΣΒΒΕ, θέτει ακόμη ψηλότερα τους στόχους για ανάπτυξη του έργου του ΑΙΤ.
Ο κ. Ι. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ

δήλωσε ότι το ΑΙΤ αποτελεί εξαιρετική πρωτοβουλία
η οποία θα υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας.
Επιπλέον, θεωρεί ότι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ στον τομέα των νέων τεχνολογιών θα αναβαθμίσει τα προσόντα τους και θα
συμβάλλει με τον τρόπο αυτό καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη βελτίωση υπαρχόντων, ανοίγοντας έτσι νέες αγορές για τις επιχειρήσεις
της Βορείου Ελλάδος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Η πρώτη επιχειρηματική αποστολή ελληνικών επιχειρήσεων στο Αζερμπαϊτζάν (Μπακού) πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 14 – 17 Απριλίου 2008
από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου
(ΟΠΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Στην αποστολή συμμετείχαν επιχειρήσεις των οποίων
οι δραστηριότητες ανήκουν στον τομέα των:
• Κατασκευών
• Δομικών υλικών
• Χημικών προϊόντων
• Μηχανολογικών και Αγροτεχνικών εξοπλισμών
• Εναλλακτικών πηγών ενέργειας
• Φαρμάκων & φαρμακευτικού υλικού
• Υπηρεσιών υγείας
• Υψηλής τεχνολογίας
• Τροφίμων

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50 προκαθορισμένες συναντήσεις ελληνικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες Αζέρικες εκδηλώνοντας καταρχήν το ενδιαφέρον τους για
συνεργασίες και εκτιμώντας ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Στιγμιότυπο από την επιχειρηματική αποστολή

07
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην Αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου
2008, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-

O κ. K. Xατζηγιαννάκης στο βήμα της εκδήλωσης

δος (ΣΒΒΕ), την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ Α.Ε., τα μέλη του Δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης «Enterprise Europe Netwotk – Hellas»
και τη «ΝΟΜΟS» Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το επιχειρηματικό
κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις αλλαγές στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών (ν. 3604/2007)
και για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου (ν.
3588/2007).
Χαιρετισμούς και σύντομες τοποθετήσεις έκαναν ο κ.
Μ. Καρακάσης, Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας και ο κ. Αν. Σιαμπανόπουλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

Η κα Β. Βλοτίδου, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΒΕ
αναφέρθηκε στο ρόλο του νέου Ευρωπαϊκού Δικτύου
επιχειρηματικής υποστήριξης «EnterpriseEuropeNetwork
–Hellas» στο οποίο συμμετέχει ο ΣΒΒΕ και η ΑΝΚΟ
καθώς και την επιτυχή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων (ΑΝΚΟ + ΣΒΒΕ ) με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των επιχειρήσεων της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης:
• κ. Κωνσταντίνος Γ. Χατζηγιαννάκης, δικηγόρος, συνεταίρος «ΝΟΜΟS» ΔικΕΘ, με θέμα: «Τα κρίσιμα
σημεία των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων»,
• κα Μαρία Κ. Βασταρούχα, δικηγόρος, συνεργάτης
«ΝΟΜΟS» ΔικΕΘ, με θέμα: «Οι αλλαγές στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών», και,
• κα Λιάνα Βλάτσιου, δικηγόρος, συνεργάτης «ΝΟΜΟS»
ΔικΕΘ, με θέμα: «Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας».
Στην ομιλία του ο κ. Κ. Χατζηγιαννάκης, αναφέρθηκε
στα κρίσιμα σημεία των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων και τόνισε ότι ο νομοθέτης ρύθμισε με χαλαρότερο τρόπο τα ζητήματα των ανωνύμων εταιρειών
απλουστεύοντας τις διαδικασίες που απαιτούνται για
την ίδρυση τους ενώ ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας που
αντικατέστησε το απαρχαιωμένο πτωχευτικό δίκαιο
που ίσχυε από το 1835 αντιμετωπίζει πλέον τον επιχειρηματία που πτωχεύει χωρίς δόλο ως «ασθενή» και
οφειλέτη και όχι ως «πτωχό».
Στη συνέχεια η κα Μ. Βασταρούχα παρουσίασε εκτενώς το νέο νόμο περί Α.Ε. (Ν.3604/2007) και τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο
ενώ παράλληλα έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήματα
που τέθηκαν από το ακροατήριο. Τέλος η κα. Λ. Βλάτσιου παρουσίασε με τη σειρά της το Ν. 3358/2007,
σύμφωνα με τον οποίο κυρώθηκε ο νέος Πτωχευτικός
Κώδικας.
Την εκδήλωση συντόνισε η κα. Λιάνα Παπατέρπου,
υπεύθυνη του τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας της ΑΝΚΟ.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς, τη Δευτέρα 14
Απριλίου 2008, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα:«Η διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων: ανάγκες και
προοπτικές» στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος του Υπουργείου Εξωτερικών και αφορά στις
δράσεις οικονομικής διπλωματίας για το 2008.
Η διεθνοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας ειδικά για τους Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες, υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, είναι η έννοια με την οποία
έχουν επιβιώσει στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον και έχουν ανοίξει νέες αγορές για το σύνολο του
ελληνικού επιχειρείν. Με τη δράση τους στο εξωτερικό διασφαλίζουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, διατηρούν εδώ τις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνογνωσίας, ενώ στο εξωτερικό παράγουν προϊόντα που στην Ελλάδα είναι κοστολογικά αδύνατο να παραχθούν. Έτσι γίνονται διεθνώς ανταγωνιστικοί, και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.
Αυτή τη στιγμή, συνέχισε ο κ. Μυλωνάς, οι ελληνικές
επιχειρήσεις αποδεικνύουν το δυναμισμό τους στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη με πολλούς τρόπους:
1. διαθέτουν ένα από τα καλύτερα δίκτυα επιχειρήσεων στην περιοχή, οι οποίες αλληλοϋποστηρίζονται,
και μαζί ξεπερνούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από το εξωτερικό περιβάλλον στις χώρες υποδοχής,
2. έχουν την πλήρη εικόνα των αγορών, και κυρίως γνωρίζουν όλα τα εμπόδια, που μπορεί να βρει εκεί ένας
υποψήφιος επενδυτής,
3. χρησιμοποιούν την ευκαιρία του χαμηλότερου εργατικού κόστους, συγκριτικά με την Ελλάδα, για την παραγωγή προϊόντων ανταγωνιστικών σε δύσκολες αγορές, όπως είναι αυτές των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής, συμπληρώνοντας τη γκάμα των
προϊόντων τους, που παράγονται στην Ελλάδα και είναι
μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίας,
δυναμώνοντας έτσι και καθιστώντας τις Ελληνικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές,
4. κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να αναπτύξουν αυτές
τις αγορές, με αποτέλεσμα σήμερα αυτές να το ανταποδίδουν, εξασφαλίζοντας αποδοτικότητα και κερδοφορία για τις επιχειρήσεις,
5. προσάρμοσαν τα προϊόντα και τον τρόπο λειτουργίας
τους στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών
αγορών από πολύ νωρίς,
6. ανέπτυξαν αποτελεσματικά δίκτυα πωλήσεων των
προϊόντων τους, γεγονός που τους επιτρέπει να καλύπτουν γρήγορα τις ανάγκες των αγορών, διαθέτοντας έτσι πολύ μεγάλη αξιοπιστία ως τοπικοί παραγωγοί, και, τέλος,
7. ξεπέρασαν τις φοβίες των γειτόνων και κέρδισαν την
εμπιστοσύνη τους, δημιουργώντας σίγουρες θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες, από επιχειρήσεις
που έχουν διεθνή προσανατολισμό.

Στη συνέχεια και αναφερόμενος στον «πολιτικό»
ρόλο του Υπουργείου, σε σχέση με το ζήτημα των
Σκοπίων ο κ. Μυλωνάς επεσήμανε: «Στη βόρεια
Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγαλύτερη
ευαισθησία για το θέμα. Ο επιχειρηματικός κόσμος
της Βορείου Ελλάδος, θεωρεί ότι είναι εθνικό ζήτημα υψίστης σημασίας, και ως τέτοιο δεν επιδέχεται
επηρεασμούς από επιχειρηματικά μικρο ή μεγαλοσυμφέροντα. Δεν θα ακούσετε από μας παράπονα
για απώλειες εσόδων. Έχουμε εμπιστοσύνη στους
χειρισμούς σας και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα
υπερασπισθείτε με τον καλύτερο τρόπο τα εθνικά
μας δίκαια. Ευχή μας είναι η εκκρεμότητα αυτή να
τελειώσει γρήγορα και να μπορέσετε να ρίξετε το
βάρος σας σε άλλα δύσκολα μέτωπα, για το καλό και
την ευημερία της Ελλάδος.»
Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Πρόεδρος, τόνισε ότι
ο επιχειρηματικός κόσμος περιμένει να δει στην
πράξη την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών
ώστε οι έλληνες διπλωμάτες να έχουν ως βασική
αποστολή και να λειτουργούν με γνώμονα την υποστήριξη των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Γ. Mυλωνάς, η κα. Nτ. Mπακογιάννη και ο κ. Π. Δούκας

O Πρόεδρος κ. Γ. Mυλωνάς στο βήμα της εκδήλωσης
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9Ο ΔΙΕΘΝΕΣ VENTURE CAPITAL FORUM
Στις 27 Μαρτίου οργανώθηκε, από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,
τον Οργανισμό Invest in Greece Agency και το Ταμείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ), προσυνεδριακή ενημερωτική εκδήλωση εν όψει του 9ου Διεθνούς Venture Capital Forum (το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο
Hilton στην Αθήνα). Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με
το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ. Κύριοι ομιλητές της ημερίδας ήταν οι κ.κ. Δημήτριος Κωνσταντέλλος, Σύμβουλος Διοίκησης του Invest in Greece Agency, Νικόλα-

ος Χαριτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΝΕΟ και
Βασίλειος Τσάκαλος, Συντονιστής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.
Η ομιλία του κ. Κωνσταντέλλου αφορούσε τη νέα πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων και το ρόλο του Invest
in Greece Agency. Ο κ. Χαριτάκης μίλησε για τα νέα
venture capital funds τα οποία έχει δημιουργήσει το
ΤΑΝΕΟ και τις προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τέλος ο κ. Τσάκαλος ανέπτυξε τις προοπτικές επιχειρηματικής εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών που προέρχονται από Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.
Το διεθνές VC Forum είναι θεσμός στη χώρα μας και
αποτελεί το κύριο επενδυτικό Forum στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στα 500 άτομα κάθε χρόνο, ενώ στις επιχειρηματικές συναντήσεις συμμετέχουν ετησίως περίπου 70 επιχειρηματίες και 20 επενδυτές. Στο πλαίσιο του VC
Forum οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σύντομο επιχειρησιακό σχέδιο και συμμετέχουν σε κλειστές συναντήσεις με ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις VC,
με στόχο την ανεύρεση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Δ. Κωνσταντέλλος, Ν. Χαριτάκης και Β. Τσάκαλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RAF-REGIONS
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου
συνάντηση εργασίας των εταίρων του προγράμματος
RAF-Regions “Bringing The Benefits Of Research To
AgroFood SMEs of the Regions of Central Macedonia, Puglia and Pazardjik”. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας i4G
και σκοπός της ήταν ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των εταίρων. Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς, αναλυτής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών, ενώ συνολικά στη συνάντηση
παραβρέθηκαν 22 άτομα και από τους 12 φορείς που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το
σχέδιο δράσης του καθενός από τα 5 πακέτα εργασίας
του προγράμματος. Ο ΣΒΒΕ είναι υπεύθυνος για την
υλοποίηση του πακέτου εργασίας 5, που αφορά τη διά-

χυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Ο κ. Κ. Στυλιαράς παρουσίασε το σχέδιο
διάχυσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων
του προγράμματος. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας και ανάπτυξης συνεργιών με άλλα project και τρίτους φορείς για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, όπως η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Τροφίμων “Food-for-Life”, με τους
φορείς της οποίας ήδη υπάρχει συνεργασία.
Στον σύντομο απολογισμό που πραγματοποιήθηκε στη
λήξη της συνάντησης δόθηκαν οι κατευθύνσεις για την
εξέλιξη της κάθε δράσης. Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν και
τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ SUPERBRANDS
Ο κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ,
παρευρέθη, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008, στην τελετή Απονομής των Βραβείων «Superbrands Ελλάδος
2007-2008» στα οποία επιβραβεύθηκαν κορυφαίες
εταιρείες διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας μας.
Κατά τη διάρκεια της απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο κ. Σταύρου απένειμε βραβείο στην εταιρεία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία
«Κατεψυγμένα - Κονσερβοποιημένα Τρόφιμα». Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό της εταιρείας ο κ.
Δημήτρης Τακάς, Γενικός Διευθυντής του κλάδου Κατεψυγμένων Τροφίμων της VIVARTIA ABEE.
Επιπλέον, ανάμεσα στις επιχειρήσεις που παρέλαβαν
τα 36 ειδικά βραβεία ανήκουν και τρεις ακόμα επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ η GOODY’S, η Παπαδοπούλου
και η COCA-COLA.
Ο θεσμός των Superbrands γεννήθηκε στη Μεγάλη
Βρετανία το 1994 και από τότε έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 75 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας ξεκίνησε το 2005, και φέτος πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Δ. Τακάς

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20
Μαρτίου 2008, συνδιοργανώθηκε από τον ΟΠΕ, το ΕΒΕΘ,
το ΣΒΒΕ, το ΒΕΘ και το ΣΕΒΕ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία εντάσσεται
στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΟΠΕ για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και την αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, απηύθυνε ομιλία ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ,
κ. Γ. Σταύρου.
Ο κ. Σταύρου, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι επιχειρηματικές αποστολές που διοργάνωσε κατά το 2007
και στους πρώτους μήνες του 2008 ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, καθώς και στις προτάσεις του Συνδέσμου για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της
Βόρειας Ελλάδας.

Ο κ. Γ. Σταύρου στο βήμα της εκδήλωσης
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ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΒΕΘ-ΣΒΒΕ-ΣΕΒΕ ΣΤHΝ ΟΛΘ AE
Την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008, επιδόθηκε η παρακάτω εξώδικος όχληση – διαμαρτυρία από 226 επιχειρήσεις
μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος προς τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Προβλήτας Νο1, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Ι. Είμαστε όλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες,
που δραστηριοποιούμαστε στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, στη βιομηχανική και βιοτεχνική, κατά
περίπτωση, παραγωγή και εμπορία προϊόντων διαφόρων ειδών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με έδρα
την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και εν γένει
τη Βόρεια Ελλάδα. Για την προμήθεια των πρώτων υλών
των επιχειρήσεών μας προς τη μετασκευή των προϊόντων παραγωγής μας, αλλά και για την εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση αντίστοιχα των προϊόντων εμπορίας μας στην λοιπή ελληνική επικράτεια και τις χώρες και αγορές του εξωτερικού, χρησιμοποιούμε, όπως
γνωρίζετε, πάγια και κατά κύριο λόγο, υπό την ιδιότητά μας ως φορτωτές ή συχνότερα παραλήπτες φορτίων
εμπορευμάτων, τις υπηρεσίες του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και εντεύθεν της εταιρίας σας, στην οποία οι
υπηρεσίες αυτές (φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων) έχουν δια νόμου παραχωρηθεί κατά τρόπο αποκλειστικό. Εσείς αποτελείτε, τόσο με βάση τον νόμο όσο και με βάση το καταστατικό σας, δημόσια επιχείρηση κοινής ωφελείας στην οποία έχει
παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Θεσ/νίκης εντός της
οποίας όλες οι εργασίες εκτελούνται καταρχήν αποκλειστικά με τα μέσα και το προσωπικό της εταιρείας
σας. Ως εκ τούτου, η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και για την
ανάπτυξη της οικονομικής ζωής της χώρας και της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας ιδιαίτερα, ιδίως ως επιχείρηση φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στο Λιμένα της Θεσσαλονίκης, δεδομένου
ότι οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, ημών συμπεριλαμβανομένων, δεν διαθέτουν ουσιαστικά ουδεμία άλλη ισοδύναμη εναλλακτική λύση για την προμήθεια
πρώτων υλών και για την μεταφορά και διακίνηση των
προϊόντων παραγωγής και εμπορίας τους από και προς
τις εγκαταστάσεις τους με προορισμό την ελληνική και

αλλοδαπή αγορά. Σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη
που έχουν διαμορφωθεί, με βάση την αρχή της καλής πίστης και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, υποχρεούστε να παρέχετε τις ανωτέρω υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης με ίδια μέσα και προσωπικό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που κατά τις
περιστάσεις δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μέσο όρο
τις 24 ώρες ανά προσεγγίζον πλοίο, υποχρεούμενοι παράλληλα να παρέχετε υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης
και αποθήκευσης εμπορευμάτων προς εμάς συνεχώς
και αδιαλείπτως καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τόσο κατά τις εργάσιμες, όσο και κατά τις εξαιρετέες ημέρες
και αργίες, όπως ρητά ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας σας, με σκοπό να διασφαλίζετε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του εισαγωγικού και εξαγωγικού
εμπορίου στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία εξαρτάται η οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και η
κάλυψη, τελικά, βασικών βιοτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
ΙΙ. Παρά τα ανωτέρω και ήδη από 05.01.2008 συνεχώς
και μέχρι σήμερα, με την ανακοίνωση της πρόθεσης
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να παραχωρήσει μέρος των λιμενικών υπηρεσιών και ιδίως του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα της Θεσσαλονίκης σε τρίτο διαχειριστή λιμένων, ο οποίος θα αναδειχθεί από διεθνή
πλειοδοτικό διαγωνισμό, και την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, η ανωτέρω ζωτικής σημασίας ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα της Θεσσαλονίκης όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, που μας απασχολεί ιδιαιτέρως, έχει διαταραχθεί ανεπανόρθωτα με ολέθριες
οικονομικά συνέπειες για εμάς και για το εξαρτώμενο από εμάς κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, που παρέχει η εταιρία σας, πραγματοποιούν από 05.01.08 ορισμένες ημέρες της εβδομάδας απεργίες και απέχουν συστηματικά και επ’
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αόριστο από την προγραμματισμένη και εγκεκριμένη
υπερωριακή εργασία τους, καθώς, επίσης, και από
οποιαδήποτε εργασία τα Σάββατα, τις Κυριακές και
τις αργίες, ενώ κατά τις ώρες της υποτιθέμενης κανονικής εργασίας τους έχουν σκόπιμα επιβραδύνει το
ρυθμό, την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας
τους, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες
και κυλιόμενες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των
προσεγγίζοντων πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η πρακτική αυτή των εργαζομένων σας έχει, όπως ήδη
γνωρίζετε, ποικίλες αρνητικές συνέπειες για εμάς, με
κυριότερη τη σημαντική καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πλοίων, που αναμένουν για φορτοεκφόρτωση από 10 ημέρες μέχρι και ένα μήνα κατά μέσο όρο,
με αποτέλεσμα τα πλοία να συνεχίζουν τα δρομολόγιά
τους και να εκφορτώνουν τα εμπορεύματα σε λιμένες
άλλων χωρών, οι φορτωτές μας να αρνούνται να πραγματοποιούν φορτώσεις με προορισμό τη Θεσσαλονίκη
και εμείς, ως εισαγωγείς ή εξαγωγείς, να επιβαρυνόμαστε με το κόστος της εναλλακτικής μεταφοράς των
εμπορευμάτων μας και των υπεραναμονών, σταλιών
και επίναυλων των πλοίων, αλλά και να αδυνατούμε να
ανταποκριθούμε στις εμπορικές συμφωνίες και υποχρεώσεις μας λόγω έλλειψης πρώτων υλών προς μεταποίηση και παράδοσης εμπορευμάτων προς εξαγωγή, που οδηγεί περαιτέρω σε δραματική μείωση των
πωλήσεών μας, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται η ανταγωνιστικότητα και η καλή μας φήμη στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Παρά το γεγονός ότι είστε γνώστες της ανωτέρω έκρυθμης κατάστασης και των σοβαρών συνεπειών της
στις επιχειρήσεις μας και στην εν γένει οικονομική
ζωή της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της
χώρας, και παρά το γεγονός ότι διαθέτετε, επαρκή μέσα τόσο δυνάμει του νόμου όσο και δυνάμει του καταστατικού και του Κανονισμού σας, ώστε να άρετε τις
συνέπειες της ανώμαλης λειτουργίας του Λιμένα της
Θεσσαλονίκης, εσείς αδρανείτε παραδειγματικά,
παραλείποντας να λάβετε οποιοδήποτε μέτρο για
την αποσόβηση της κατάστασης και την ομαλοποίηση της λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
και την εξυπηρέτησή μας, όπως ο νόμος και το δημόσιο συμφέρον επιτάσσουν.
ΕΠΕΙΔΗ, τόσο ο νόμος και το Καταστατικό Σύστασής
σας, όσο και ο Κανονισμός λειτουργίας σας, καθώς και

ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Λιμένος, παρέχουν
πλειάδα δυνατοτήτων και πρόσφορων μέτρων, τα οποία
θα μπορούσατε να λάβετε προκειμένου να λειτουργεί
ομαλά ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης και να παρέχει
υπηρεσίες κοινής ωφελείας και δη φορτοεκφόρτωσης
και αποθήκευσης εμπορευμάτων, σύμφωνα με το νόμο και τους καταστατικούς σκοπούς του, καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο και εντός εύλογου χρόνου.
ΕΠΕΙΔΗ εσείς παραλείπετε ολοκληρωτικά να κάνετε
χρήση των ανωτέρω δυνατοτήτων και μέσων, αδρανώντας πλήρως ενόψει της κατάστασης που τείνει να παγιωθεί προς αδιαμφισβήτητη υπέρμετρη βλάβη των νομίμων συμφερόντων μας.
Για τους λόγους αυτούς
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την παραπάνω συμπεριφορά σας, που διαιωνίζει τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα.
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σας καθιστούμε απολύτως υπαίτιους για τις ζημίες, οικονομικές και μη, που έχουμε
υποστεί μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να υφιστάμεθα.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να λάβετε άμεσα κάθε πρόσφορο
μέτρο που σας παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω,
ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του λιμένα καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο αδιαλείπτως και ακωλύτως, παρέχοντας τις υπηρεσίες σας τακτικά και εντός εύλογου
χρόνου, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 48 ώρες ανά
πλοίο και φορτοεκφόρτωση.
ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι άλλως θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια στρεφόμενοι εναντίον σας για τη
διεκδίκηση και την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να
επιδώσει την παρούσα προς τον «Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε.», προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας εξ ολοκλήρου την παρούσα στην έκθεση επίδοσής του.
Θεσσαλονίκη 13 Μαρτίου 2008

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι
αυτών που οχλούν και διαμαρτύρονται
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ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ –
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε συνέχεια της εξώδικης όχλησης διαμαρτυρίας προς την ΟΛΘ ΑΕ και της επιστολής της εταιρείας, στις 28
Μαρτίου 2008, προς τους υπογράφοντες την Εξώδικο Διαμαρτυρία Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, απεστάλη Εξώδικη Απάντηση – Διαμαρτυρία και Πρόσκληση για κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εξωδίκου απάντησης - Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησης:
Για κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. Του εργοδοτικού σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος», που έχει έδρα
στη Θεσσαλονίκη (Πλ. Μοριχόβου 1) και εκπροσωπείται νόμιμα
2. Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 29) και εκπροσωπείται νόμιμα
3. Του εργοδοτικού σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος», που έχει έδρα στη
Θεσσαλονίκη (Πλ. Μοριχόβου 1) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό
τίτλο «ΟΛΘ Α.Ε.», που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Προβλήτας 1ος)
και εκπροσωπείται νόμιμα

Α π α ν τ ο ύ μ ε στην από 28.3.2008 εξώδικη δήλωση – απάντηση της εταιρίας σας, που επιδόθηκε στο πρώτο από εμάς. Νομιμοποιούμαστε στην απάντηση αυτή, γιατί το σύνολο των 227 επιχειρήσεων, που σας απηύθυναν την από 13.3.2008 εξώδικη όχληση – διαμαρτυρία, είναι μέλη μας.
Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους, που σας οδήγησαν στην εξώδικη δήλωση – απάντηση, αλλά δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό
μ α σ τ ε για το περιεχόμενό της, στο μέτρο που:
1. Αποκαλείτε τις επιχειρήσεις – μέλη μας «συκοφάντες» και «υβριστές» και τους απειλείτε, γεγονός, που
είναι απαράδεκτο, ούτως ή άλλως, για μια ανώνυμη
εταιρία, εισηγμένη στο ΧΑΑ, που επιθυμεί να συνεργάζεται αρμονικά με τους πελάτες της.
2. Ταυτίζεστε σε μεγάλο βαθμό με τους εργαζομένους
σας, υιοθετώντας τα αιτήματά τους, ενώ πολύ καλά γνωρίζετε ότι, εξαιτίας της δικής τους συμπεριφοράς και
των συγκεκριμένων πρακτικών που ακολουθούν, αδυνατείτε να παράσχετε το έργο, που σας ανέθεσε η Πολιτεία, κυρίως για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου.
3. Παραθέτετε σειρά ανακριβών στοιχείων, κυρίως σε
σχέση με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην
εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου, επιχειρώντας, άκομψα, να επιρρίψετε ευθύνες, που σας βαρύνουν, στους ώμους του.
4. Τέλος, και αυτό είναι η σημαντικότερη αιτίασή
μας, υποκρίνεστε ότι αγνοείτε ότι έχετε προκαλέσει
σοβαρότατα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο,
με πράξεις και παραλείψεις σας, που σας βαρύνουν,
γιατί δεν προβλέψατε τις ευχερώς διαγνώσιμες αντιδράσεις των υπαλλήλων σας και παραμένετε, όπως

εσείς, άλλωστε, εμμέσως, αλλά σαφώς, ομολογείτε,
ανενεργείς και αδιάφοροι μπροστά στις καταστροφικές οικονομικές συνέπειες, που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας σας, οι επιχειρηματίες.
Οφείλουμε να σας κ α λ έ σ ο υ μ ε, διοίκηση και εργαζόμενους, να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας και να μην
οδηγήσετε την επιχειρηματική κοινότητα σε δυσπραγία και
οικονομική υστέρηση, γιατί αυτό θα οδηγήσει και στην
εμπορική απαξίωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας,
αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να
επιδώσει, νόμιμα, την παρούσα σ΄ αυτήν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2008

Για το ν.π.δ.δ. και τα σωματεία
που απαντούν, διαμαρτύρονται και προσκαλούν
Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι
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«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013»
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εμπειρία από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους δείχνει ότι η επάρκεια πόρων δεν αρκεί και
δεν εξασφαλίζει από μόνη της ουσιαστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.
Για το ΣΒΒΕ δυο είναι τα ζητούμενα για την καλύτερη
αξιοποίηση των κονδυλίων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο:
1. η συνέπεια της λειτουργίας των μηχανισμών διαχείρισης, υλοποίησης και ελέγχου, και,
2. η συγκεκριμένη και ρεαλιστική στοχοθεσία, που θα
λάβει υπόψη της τις ανάγκες της αγοράς και θα
θέσει ως προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ποιες θα είναι οι προοπτικές μετά το 2010 όταν θα γίνει η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος.
8. Τέλος, η αξιοπιστία του κράτους και των υπηρεσιών,
κρίνεται από τη συνέπεια εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Το θέμα των εκταμιεύσεων στους δικαιούχους επενδυτές σε λογικό χρόνο από την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις
δεν μπόρεσαν να αντέξουν το βάρος των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων όταν το κράτος καθυστέρησε για έναν και ενάμισι χρόνο την εκταμίευση των εγκεκριμένων κονδυλίων.

Γενικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα

1. τα υποπρογράμματα που θα προδιαγραφούν να συνάδουν με αυτά που «ζητά η αγορά»,
2. το νέο πρόγραμμα να προσανατολισθεί στην υλοποίηση επενδύσεων και στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, αλλά όχι με τον τρόπο που έγινε κατά το
προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αναρωτιόμαστε ποια μπορεί να είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας ο εκσυγχρονισμός καφενείων και
εστιατορίων, η ανακαίνιση εμπορικών καταστημάτων
και η αγορά επίπλων σε κλειστά επαγγέλματα όπως
τα φαρμακεία και τα συμβολαιογραφικά γραφεία,
3. οι νέες δράσεις που θα συμπεριληφθούν να μην χαρακτηρίζονται από πολυτυπία, η οποία δημιουργεί
διαχειριστικό φόρτο. Επίσης, να μην υπάρχει κατακερματισμός των κονδυλίων για τη χρηματοδότηση
δράσεων αμφίβολης, τόσο σε μεσοπρόθεσμο, αλλά
ειδικά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναπτυξιακής
προοπτικής και βιωσιμότητας,
4. η υλοποίηση των δράσεων να γίνει μέσω ενδιάμεσων φορέων. Μέχρι σήμερα η διαφάνεια, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο ποιότητας, στην αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση αναπτυξιακών κονδυλίων από ενδιάμεσους φορείς όπως το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ),
εγγυάται τη χρηστή και αξιόπιστη διαχείριση των κονδυλίων δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου,
5. να υπάρχουν ανοιχτές προθεσμίες σε όλα τα προγράμματα, για να αποφευχθεί έτσι η πλημμελής προετοιμασία των φακέλων και πολλές φορές η συμπερίληψη δαπανών που δεν είναι απολύτως απαραίτητες, επειδή «λήγει η προθεσμία»,
6. να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία στην υποβολή
των φακέλων υποψηφιότητας. Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων υπήρξε θετικό βήμα, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στην αυτόματη αξιολόγηση των
προτάσεων, αφού η ποιοτική εκτίμηση καθενός φακέλου από εμπειρογνώμονες, θα προστατεύσει τον
ανταγωνισμό από ανεπιθύμητες στρεβλώσεις.
7. δεν έχει αποσαφηνισθεί μέχρι σήμερα πως θα
λειτουργήσει η διαχείριση του προγράμματος στην

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα
του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα την παρουσίαση του νέου προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» κατά τη διάρκεια της οποίας ο
Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς πραγματοποίησε σχετική παρέμβαση

Προτάσεις εξειδίκευσης του προγράμματος
σε επιμέρους δράσεις
Παρατίθενται μερικές ενδεικτικές δράσεις που διαφοροποιούνται από τις μέχρι σήμερα υλοποιημένες.
1. Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης δραστηριοτήτων
διεθνοποιημένων / εξαγωγικών επιχειρήσεων
2. Πρόγραμμα υποστήριξης της ανάπτυξης δικτύων
διανομής ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές του
εξωτερικού
3. Πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης των προϊόντων
ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού
4. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τμημάτων
σχεδιασμού νέων προϊόντων και νέων συσκευασιών
προϊόντων
5. Ενισχύσεις για τη δημιουργία κλαδικών ινστιτούτων,
με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τομέα ως βάση για τα θέματα ελέγχου της αγοράς
και για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων
6. Θεσμοθέτηση κινήτρων για την αγορά τεχνογνωσίας
7. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τμήματος
έρευνας και ανάπτυξης.
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7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά
τη μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί θετικό βήμα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και των αρνητικών επιπτώσεων της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ η ποσοτικοποίηση των στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη της Ε.Ε. μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. για την Ελλάδα μείωση κατά 25% μέχρι το 2012), αποδεικνύει ότι το θέμα αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.
Ο ΣΒΒΕ διαχρονικά συμμετείχε και συμμετέχει στις
σχετικές διαδικασίες μείωσης του διοικητικού βάρους
στις επιχειρήσεις, αφού θεωρεί ότι η γραφειοκρατία
αποτελεί ισχυρό παράγοντα μείωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη χώρα μας, αλλά ειδικότερα της περιφερειακής βιομηχανίας, ο Σύνδεσμος προτείνει τα ακόλουθα:

1. κατάργηση του υποχρεωτικού καθεστώτος δημοσιεύσεων στον τύπο (πολιτικό, οικονομικό, τοπικό),
2. συμψηφισμό οφειλών επιχειρήσεων με οφειλές δημοσίων οργανισμών προς επιχειρήσεις (π.χ. ΙΚΑ),
3. κατάργηση συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων που
αφορούν την επιχειρηματικότητα,
4. αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των δημοτικών
τελών καθαριότητας και φωτισμού, ούτως ώστε να
περιοριστούν οι αδυναμίες του συστήματος από
την εφαρμογή του, από την τοπική αυτοδιοίκηση,
5. περαιτέρω διείσδυση της χρήσης του διαδικτύου και
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στο δημόσιο τομέα, για τη μείωση των ανθρωποωρών που σπαταλούνται για ζητήματα που κάλλιστα
μπορούν να επιλυθούν από απόσταση,
6. επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης,
με έμφαση σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, και,
7. προδιαγραφή συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών,
εντός των οποίων, θα είναι υποχρεωμένη η δημόσια
διοίκηση να διαχειρίζεται ζητήματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

5 ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το International Institute for Management Development
(IMD) απέστειλε τις πέντε κύριες προκλήσεις για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας για το 2008. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα μεταξύ των μελών του ΣΒΒΕ, από
την οποία αναδείχθηκαν οι ακόλουθες πέντε προκλήσεις:

1. περιορισμός του δημόσιου τομέα και δραστική μείωση της γραφειοκρατίας
2. μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος για
την παραγωγή στελεχών που θα μπορούν άμεσα να
εργασθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις
3. αύξηση των επενδύσεων για την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών
4. ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας
των ελληνικών επιχειρήσεων
5. εντατικοποίηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών
για την περιφερειακή ανάπτυξη και την άμβλυνση
των περιφερειακών ανισοτήτων
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ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ο ΣΒΒΕ μετά από ενημέρωση που έλαβε από εξαγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις μέλη του για το
πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας της ανατίμησης
του ευρώ (€) σε σχέση με το δολάριο (USD) και το ιαπωνικό γεν και τη δημιουργία μεγάλων χρεωστικών
συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες προκύπτουν κατά τις συναλλαγές των, απέστειλε επιστολή προς τον
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη
Μπέζα.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις επιχειρήσεις και έχει αντιμετωπιστεί θετικά από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (σχετικές ΠΟΛ για τις οικονομικές χρήσεις 2002, 2003).
Στην επιστολή της η Διοίκηση του Συνδέσμου εκτιμώντας τη δυσκολία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν
στο έκτακτο κόστος που προκύπτει για το 2007, ζήτη-

σε από τον κ. Υφυπουργό να προβεί σε ενέργειες, ώστε
να υποστηριχθούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση η οικονομική δραστηριότητα
της χώρας μας.
Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η προώθηση ρύθμισης σύμφωνα με την οποία οι χρεωστικές διαφορές που δημιουργήθηκαν είτε από την είσπραξη απαιτήσεων σε νόμισμα δολάριο Αμερικής και ιαπωνικό γεν στο διάστημα από 01/01/2007 έως 31/12/2007, είτε κατά την αποτίμηση τέλους της χρήσης 2007 και οι απαιτήσεις
αυτές προέρχονται από πράξεις που έγιναν μέχρι τις
31/12/2007 έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να
αποσβέσουν αυτές είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις
(3) συνεχόμενες χρήσεις αρχής γενομένης από τη χρήση της οποίας η διαχειριστική περίοδος κλείνει στις
31/12/2007.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ
Οι απαράδεκτες αποφάσεις της συνδικαλιστικής ηγεσίας των εργαζομένων στη ΔΕΗ για διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, δημιούργησε ανυπολόγιστες ζημίες στις εταιρείες της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες έχουν ως κύρια
συνέπεια αυτές να χάνουν καθημερινά πελάτες, αλλά
και ολόκληρες αγορές.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά στη χώρα μας η υποστήριξη στενών συντεχνιακών συμφερόντων από μια μειοψηφία εργαζομένων, πλήττει ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Για τους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας στην
απερίσκεπτη στάση των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, έρχεται να προστεθεί η επίσης απαράδεκτη συμπεριφο-

ρά των συναδέλφων τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι φανερό ότι αυτές οι μικρές ομάδες εργαζομένων δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκληθεί μέχρι τώρα, αλλά κυρίως δεν
θέλουν να καταλάβουν τις μελλοντικές συνέπειες της
συμπεριφοράς τους.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ κάλεσε την κυβέρνηση και τη
διοίκηση της ΔΕΗ να λάβουν τολμηρά μέτρα έναντι των
«ολίγων», που θεωρούν ότι είναι σε θέση να θέτουν
υπό ομηρία τον επιχειρηματικό ιστό της χώρας, αλλά
κυρίως, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους συναδέλφους τους, που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους
από την απερίσκεπτη στάση και συμπεριφορά τους.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού
Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας και είχε ως
στόχο την αξιολόγηση της διεθνοποίησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά και την καταγραφή των σημαντικότερων προτάσεων και των δυο
κατηγοριών επιχειρήσεων προκειμένου να ενισχυθεί
η διεθνής τους δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα έλαβαν μέρος 41
επιχειρήσεις ΤΠΕ και 51 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοέμβριος
- Δεκέμβριος 2007 μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο
είχε τα ακόλουθα μέρη: Α) Δραστηριότητες Διεθνοποίησης, Β) Κίνητρα Διεθνοποίησης, Γ) Προσκόμματα Διεθνοποίησης που προέρχονται από την Ελλάδα, Δ) Προσκόμματα Διεθνοποίησης που προέρχονται από τη Χώρα Δραστηριοποίησης, Ε) Προτάσεις για Βελτίωση της
Διεθνοποίησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα του ερωτηματολογίου ανά ενότητα.

Α. Δραστηριότητες Διεθνοποίησης
Από την έρευνα προέκυψε ότι το 63% των επιχειρήσεων ΤΠΕ έχουν αναπτύξει κάποια μορφή διεθνοποίησης. Με άλλα λόγια σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις
ΤΠΕ είναι διεθνοποιημένες.
Κυρίαρχη μορφή διεθνοποίησης για τις επιχειρήσεις
ΤΠΕ είναι η άμεση εξαγωγική δραστηριότητα και ακολουθούν η παραγωγή προϊόντων στο εξωτερικό κατά
παραγγελία και οι εξαγωγές με τη βοήθεια διαμεσο-

λαβητών ή μεσαζόντων.
Η άμεση εξαγωγική δραστηριότητα είναι ο κυρίαρχος
τύπος διεθνοποίησης και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις με τις εξαγωγές προϊόντων ή/ και τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών με τη βοήθεια διαμεσολαβητών / μεσαζόντων να ακολουθούν. Όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι έχουν αναλάβει κάποια δράση διεθνοποίησης.

Β. Κίνητρα Διεθνοποίησης
Τα κυριότερα κίνητρα διεθνοποίησης που προέρχονται
από τη χώρα δραστηριοποίησης και αφορούν στο εξωτερικό περιβάλλον, για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ είναι κατά σειρά η πρόσβαση σε ξένη αγορά, γενικοί λόγοι,
πρόσβαση σε πόρους και υποδομές, απόκτηση ενεργητικού ανταγωνιστών και εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και άλλων κινήτρων. Η πρόσβαση σε ξένη αγορά αναδείχθηκε το σημαντικότερο κίνητρο διεθνοποίησης και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και
ακολουθούν κατά σειρά η απόκτηση ενεργητικού των
ανταγωνιστών και κάποιοι γενικοί λόγοι.
Κοινά και για τα δύο είδη επιχειρήσεων είναι τα κίνητρα διεθνοποίησης για την εσωτερική λειτουργία της
επιχείρησης και είναι κατά σειρά η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και η περαιτέρω ανάπτυξη των
θεμελιωδών ικανοτήτων τους. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κατηγορίες κινήτρων και το κυριότερο όφελος που σημείωσαν οι επιχειρήσεις ΤΠΕ και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ανά κατηγορία κινήτρου

Πίνακας 1. Κυριότερο Όφελος ανά Κατηγορία Κινήτρων
Κατηγορία Κινήτρου
Εξωτερικό Περιβάλλον

Κυριότερο Όφελος που Σημειώθηκε ανά Είδος Επιχείρησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΠΕ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρήση εξειδικευμένου
εργατικού δυναμικού

Χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού

Απόκτηση άυλου ενεργητικού
(φήμη και πελατεία)

Απόκτηση άυλου ενεργητικού
(φήμη και πελατεία)

Εκμετάλλευση Χρηματοδοτικών
και άλλων Κινήτρων

Φορολογικές απαλλαγές

Επιδοτήσεις

Πρόσβαση στην Ξένη Αγορά

Εκμετάλλευση μεγέθους
τοπικής αγοράς

Εκμετάλλευση μεγέθους
τοπικής αγοράς

Μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας
αγοράς από την ξένη

Μικρότερη ανάπτυξη της εγχώριας
αγοράς από την ξένη

Οικονομίες που συνδέονται με
συνέργιες και συνεργασίες

Οικονομίες κλίμακας

Ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων

Βελτίωση της εμπορίας

Πρόσβαση σε Πόρους
και Υποδομές
Απόκτηση Ενεργητικού
Ανταγωνιστών

Γενικοί Λόγοι
Εσωτερικό Περιβάλλον
Βελτίωση της
Αποτελεσματικότητας
Περαιτέρω Ανάπτυξη
Θεμελιωδών Ικανοτήτων
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Κοινά και για τα δύο είδη επιχειρήσεων είναι και τα κίνητρα διεθνοποίησης που προέρχονται από την Ελλάδα και αυτά είναι κατά σειρά η εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και η άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων.
Το κυριότερο όφελος και των δύο τύπων επιχειρήσεων αναφορικά με την εκμετάλλευση των ευκαιριών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους είναι η εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας δραστηριοποίησης. Σχετικά με την άμβλυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων, ο κορεσμός της αγοράς είναι το σημαντικότερο κίνητρο για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, ενώ για
τις μεταποιητικές επιχειρήσεις σημαντικότερο κίνητρο είναι η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού.

Γ. Προσκόμματα Διεθνοποίησης
που προέρχονται από την Ελλάδα

σχετικά με τα προσκόμματα διεθνοποίησης που προέρχονται από την Ελλάδα. Η γραφειοκρατία είναι η σημαντικότερη πίεση και για τους δύο τύπους επιχειρήσεων. Ακολουθούν για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ η διαφθορά στο δημόσιο τομέα και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις θέματα που αφορούν την παραγωγή του προϊόντος και την τιμή του.

Δ. Προσκόμματα Διεθνοποίησης
από τη Χώρα Δραστηριοποίησης
Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με
τα προσκόμματα διεθνοποίησης που προέρχονται από
τη χώρα δραστηριοποίησης. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες προσκομμάτων καθώς και
το σημαντικότερο πρόσκομμα που σημείωσαν οι επιχειρήσεις τόσο οι επιχειρήσεις ΤΠΕ όσο και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας

Πίνακας 2. Κυριότερο Πρόσκομμα ανά Κατηγορία Προσκομμάτων
Κατηγορία Προσκόμματος

Προσκόμματα Πληροφόρησης

Κυβερνητικά Προσκόμματα

Κυριότερο Πρόσκομμα που Σημειώθηκε ανά Είδος Επιχείρησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΠΕ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλιπής ή/ και περιορισμένη
πληροφόρηση για τον εντοπισμό και
την ανάλυση νέων αγορών

Ελλιπής ή/ και περιορισμένη
πληροφόρηση για τον εντοπισμό και
την ανάλυση νέων αγορών

Έλλειψη κινήτρων και παροχής
υποστήριξης από την Ελληνική
κυβέρνηση

Έλλειψη κινήτρων και παροχής
υποστήριξης από την Ελληνική
κυβέρνηση

Προσκόμματα από την Εσωτερική Έλλειψη χρόνου για την ενασχόληση
των στελεχών της επιχείρησης με την
Λειτουργία
ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης

Ανεπαρκής αριθμός ή/ και μη
επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για
την ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης

Προσκόμματα που Αφορούν το
Προϊόν και την Τιμή

Προσφορά τεχνικής βοήθειας και
υπηρεσιών μετά την πώληση
στις ξένες αγορές

Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για
τους πελάτες

Προσκόμματα που Προέρχονται
από Προμηθευτές και Πελάτες

Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις
των πελατών στις ξένες αγορές

Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά

Προσκόμματα στη Διανομή
και την Προώθηση

Επίτευξη αξιόπιστης
αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό

Υψηλό κόστος για τη μεταφορά &
την ασφάλιση των προϊόντων

Διαδικαστικά Προσκόμματα

Δυσκολία τόσο για τη σύναψη
συμφωνιών όσο και για την επίλυση
διαφωνιών

Δυσκολία τόσο για τη σύναψη
συμφωνιών όσο και για την επίλυση
διαφωνιών

Προσκόμματα από το
Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Οι ξένες επιχειρηματικές πρακτικές δεν
είναι οικείες για τις επιχειρήσεις

Διαφορετικές κοινωνικές & οικονομικές
συνήθειες/ ιδιαιτερότητες

Δασμολογικά και μη
Δασμολογικά Προσκόμματα

Υψηλά έξοδα για τη διεκπεραίωση
τελωνειακών διαδικασιών

Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά
- στόχο

Ε. Προτάσεις για Βελτίωση
της Διεθνοποίησης
Τέλος, οι βασικοί άξονες των προτάσεων των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της διεθνοποίησής τους και
οι οποίες δηλώθηκαν στην έρευνα, ήταν:
• η πληροφόρηση για τις ξένες αγορές,

• η προβολή και την πρόσβαση στις ξένες αγορές,
• η βελτίωση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και
• οι διάφορες ενισχύσεις (φορολογικές, επιδοτήσεις,
επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις)
ειδικά για τις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις.

19

PANTONE FINAL DELTIO T2.qxd:neo deltio.qxd

20

04-07-08

10:57

Page 20

[ νέα μελών ]

INTERKLARK

Η εταιρεία INTERKLARK εμπορεύεται ανταλλακτικά περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων (κλαρκ). Αυτή τη στιγμή διαθέτει μία
από τις μεγαλύτερες αποθήκες των συγκεκριμένων ανταλλακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, με χιλιάδες ενεργούς κωδικούς, διαχειρίζεται τις παραγγελίες και ελέγχει την αποθήκη με σύγχρονα
συστήματα πληροφορικής και εξαπλώνει τις δραστηριότητές της
και στο εξωτερικό. Η στρατηγική της εταιρείας είναι να προσφέρει μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών, άμεσα παραδοτέων σε καλή
ποιότητα και πολύ ανταγωνιστική τιμή κάτι που επιτυγχάνεται με
συνεχή έλεγχο και τροφοδοσία των αποθεμάτων της και συνεχή
έρευνα της παγκόσμιας αγοράς για εξεύρεση πηγών.

Παράλληλα ένα κύριο μέλημα της INTERKLARK είναι η συνεχής
παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων της αγοράς των περονοφόρων ανυψωτικών, ώστε να μπορεί να προσφέρει ανταλλακτικά για νέα μοντέλα στο μικρότερο δυνατό χρόνο από την εμφάνισή τους στην αγορά.
Το ελληνικό πελατολόγιο περιλαμβάνει μια ευρύτατη γκάμα επαγγελματιών που ασχολούνται με τη συντήρηση των οχημάτων καθώς και εταιρείες που εμπορεύονται ανταλλακτικά. Πελάτες του
εξωτερικού αντιθέτως δεν είναι μικροί επαγγελματίες αλλά βασικά εταιρείες εμπορίας ανταλλακτικών.
Βασικός συντελεστής της επιτυχίας της INTERKLARK μέχρι τώρα είναι ο συνδυασμός του προσωπικού και των νέων μεθόδων
και τεχνολογικών μέσων που επιβάλλει ο διεθνής ανταγωνισμός.
Το προσωπικό της Interklark είναι από τα πλέον εξειδικευμένα
με γνώσεις τόσο σε αυτά καθαυτά τα προϊόντα που διακινεί όσο
και στη διαχείρισή τους με σύγχρονα εργαλεία logistics.
Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας είναι η περαιτέρω ενίσχυση
των υποδομών με νέα επέκταση των αποθηκευτικών χώρων, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η συνεχής αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να μπορέσει η
εταιρεία να ανταποκριθεί και στις διεθνείς υποχρεώσεις της με
την ίδια επιτυχία που επιδεικνύει και στην Ελληνική αγορά, καθώς και η αύξηση των συμμετοχών της σε εκθέσεις του εξωτερικού. Και ο βασικός στόχος είναι και θα παραμείνει αυτός που
ήταν από την ίδρυση ακόμα της εταιρείας: να μπορεί να προσφέρει το κατάλληλο είδος, άμεσα, στην καλύτερη τιμή.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝO OTE TALK
ΓΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ
Από τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008, ο ΟΤΕ
προσφέρει για τους οικιακούς πελάτες αναβαθμισμένο τo δημοφιλές πρόγραμμα ΟΤΕ talk, με απεριόριστες
αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς
όλα τα σταθερά δίκτυα, δηλ. και προς
το δίκτυο του ΟΤΕ αλλά και προς τα δίκτυα όλων των άλλων παρόχων.
Τα αναβαθμισμένα προγράμματα ΟΤΕ talk είναι:
• OTE talk 24/7: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα
μόνο με 16,90 ευρώ το μήνα
• ΟΤΕ talk Βράδυ & Σαββατοκύριακο: Καθημερινές βράδυ
(20:00-08:00) και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο μόνο με 7,80
ευρώ το μήνα.

Επίσης, για τους οικιακούς πελάτες που επιθυμούν να μιλάνε προς
επιλεγμένους αριθμούς συνεχίζεται η διάθεση του ΟΤΕ talk 1.2.3
για κλήσεις, προς 1, 2 ή 3 επιλεγμένους αριθμούς εντός δικτύου
ΟΤΕ μόνο με 3 ευρώ ανά αριθμό το μήνα.
Με τα παραπάνω προγράμματα, ο ΟΤΕ δίνει τη δυνατότητα σε όσους
επιθυμούν να μειώσουν το συνολικό λογαριασμό τους, επιλέγοντας εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στις τηλεπικοινωνιακές
τους ανάγκες.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν και να εγγραφούν σε
οποιοδήποτε από τα παραπάνω προγράμματα είτε με μια επίσκεψη στο εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου ΟΤΕ
(OTESHOP - COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ), στα Συνεργαζόμενα Δίκτυα
Πωλήσεων (ΠΛΑΙΣΙΟ, MULTIRAMA, Info-Quest:καταστήματα U),
είτε με ένα τηλεφώνημα στο 134 είτε on-line μέσω του
www.oteshop.gr.

