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Μάρτιος - Απρίλιος 2009

[ περιεχόμενα ]
APΘPO ΠPOEΔPOY
Η βιομηχανία ξανά στο προσκήνιο

HMEPOΛOΓIO
Μάρτιος - Απρίλιος

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
• Κλειστή Συνεδρίαση
• Eκλογή Nέου Διοικητικού Συμβουλίου
• Ανοιχτή Συνεδρίαση
• Βραβεύσεις επιχειρήσεων
• Σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής

ΔPAΣTHPIOTHTA
• Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) Τρόπος απεικόνισης εκπτώσεων – κοστολογικά στοιχεία
• Σεμινάρια ΣΒΒΕ και Epsilon Business Training σε Εργατικά και Ασφαλιστικά ζητήματα
• Νέες Ευκαιρίες – Νέες Προοπτικές – Συνοριακή Ανάπτυξη
• Κορύφωση Παραγωγής Πετρελαίου
• Εικονική Επιχείρηση
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Η βιομηχανία ξανά στο προσκήνιο

Η νέα διοίκηση του ΣΒΒΕ
και ο γενικότερος σχεδιασμός της παρεμβατικής
του δράσης, θα έχει ολοένα και περισσότερο στο
επίκεντρό του τα μέλη μας.
Γιατί φιλοδοξούμε ο ΣΒΒΕ,
να συνεχίσει το έργο της
απερχόμενης διοίκησης
και:
1. να συμβάλλει μέσα από
συγκεκριμένο διεκδικηΝικόλαος Πέντζος
τικό πλαίσιο ολοένα και
Πρόεδρος
περισσότερο στην ανάπτυξη της περιφέρειας, για να υπάρχει έτσι αναπτυξιακή προοπτική και για τα μέλη του,
2. να παρακολουθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο
παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, για να μπορεί να υποστηρίζει τις στρατηγικές επιλογές των
μελών του, και,
3. να εργάζεται διαρκώς και με όλες του τις δυνάμεις
για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου
των μελών του.
Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πέντε είναι οι άξονες πάνω
στους οποίους θα εδράζεται η στρατηγική του ΣΒΒΕ
στο επόμενο χρονικό διάστημα:
1. Διεύρυνση της εμβέλειας του ΣΒΒΕ, συμμετοχή
σε φορείς λήψης αποφάσεων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί).
2. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των
επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας – επίλυση καθημερινών προβλημάτων μελών.
3. Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ΣΒΒΕ στην
περιφέρεια και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.
4. Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του ΣΒΒΕ – ο ΣΒΒΕ
κοινωνικά υπεύθυνος φορέας
5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
Θεωρούμε ότι η στρατηγική του ΣΒΒΕ θα υλοποιηθεί με:
1. συλλογικότητα,
2. εξωστρέφεια, και,
3. σύνθεση των απόψεων.
Η κοινή συνισταμένη των παραπάνω είναι η «μεγαλύτερη προσοχή στα μέλη», ειδικά στην παρούσα
χρονική συγκυρία που είναι περίοδος οικονομικής
κρίσης.
Τώρα που τα μέλη μας έχουν πρόβλημα τώρα θα είμαστε περισσότερο από ποτέ κοντά τους, ούτως ώστε
αυτά να εξέλθουν από την οικονομική κρίση με τις λι-

γότερες δυνατές απώλειες. Είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε μιας και προβλέψεις για
τη λήξη της ύφεσης κανένας δεν μπορεί να κάνει.
Ειδικά στην Ελλάδα, η παγκόσμια οικονομική κρίση,
έχει αναδείξει τα προβλήματα του μεταποιητικού τομέα και, κυρίως, την απουσία άσκησης βιομηχανικής πολιτικής από την πολιτεία τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια. Είναι φανερό, και αυτό αποτελεί
κοινή διαπίστωση, ότι η βιομηχανική δραστηριότητα
δεν αποτελεί προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ενώ δεν απετέλεσε προτεραιότητα ούτε και των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει, στην παρούσα χρονική
συγκυρία, όλοι μαζί, να διεκδικήσουμε για τη βιομηχανία τη θέση που της ανήκει, αφού διαχρονικά εισέφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας, και ειδικά της Βορείου Ελλάδος. Η συσπείρωση όλων μας
και η ανάπτυξη προτάσεων για τη λήψη ρεαλιστικών
και άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων εξόδου από την κρίση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει το κράτος στη θεσμοθέτηση πολιτικών που θα αναδείξουν το ρόλο της
βιομηχανίας στην περιφερειακή ανάπτυξη και θα την
υποβοηθήσουν να επιβιώσει από τις επιπτώσεις της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις
προϋποθέσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, που
τόσο πολύ χρειάζεται η Βόρεια Ελλάδα.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να θωρακισθούμε ως οικονομία και ως επιχειρήσεις και να αποτρέψουμε
ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και τη συνεπαγόμενη αύξηση της
ανεργίας.
Γι΄ αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής πολιτικής – ενίσχυσης των δυναμικών και εφόσον αποδεικνύεται βιωσιμότητα των ευπαθών κλάδων
της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία
με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία («Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»), και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Είναι η ώρα η βιομηχανία να έρθει ξανά στο προσκήνιο, γι΄ αυτό προτείνουμε να αποτελέσει προτεραιότητα για τη χώρα.
Τέλος, από τη θέση αυτή, επιθυμώ να ευχαριστήσω
τις επιχειρήσεις – μέλη μας που με εμπιστεύθηκαν
να εκπροσωπήσω τη βιομηχανία τα επόμενα δυο χρόνια. Ελπίζω να τους δικαιώσω και να συμβάλλω κι
εγώ στο να επανέλθει η βιομηχανία στο προσκήνιο
της αναπτυξιακής πολιτικής.
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Industry centre stage again
Both the Federation of Industries of Northern Greece’s new management
team and its new focus on interventionist steps will increasingly place the
Federation's members in a central role.
That is because our aim is for the Federation to continue the work of the
outgoing management team and:
1. to increasingly contribute to development of the region by pursuing
specific objectives, in order to provide prospects for growth to its members;
2. to monitor developments in the global business environment to be able
to support its members’ strategic choices, and
3. to work constantly and to the maximum of its ability to promote its
members’ interests overall.
That is why we consider the Federation's strategy should focus on five
priorities over the following period:
1. Expanding the Federation's range and its involvement in decision-making
bodies (ministries, regions, development organisations);
2. Improving the business environment in which businesses in northern
Greece operate and resolving the day-to-day problems faced by members;
3. Further strengthening the Federation’s presence in the region and
promoting regional development;
4. Reinforcing the social role of the Federation as a socially responsible
body; and
5. Helping businesses to take a more outward-looking, international
approach.
We believe the Federation's strategy can be implemented by:
1. taking collective action,
2. having an outward-looking approach and
3. bringing together various views.
The common denominator in the above is more focus on members, especially
during the current period of economic crisis.
At a time when our members have problems, we will be closer to them
than ever so that they can get through the crisis with the fewest possible
losses. It is the very best we can do, given that no-one can predict when
the crisis will end.
In Greece in particular, the global economic crisis has highlighted problems
in the manufacturing sector and above all the lack of government policy
for industry for at least the last decade. It is now clear to all that industrial
activity is not a priority of the government's economic policy, and was not
a priority of past governments either.
Given the current crisis, all of us need to demand the position that industry
deserves since, over the years, it has made major contributions to the
development of Greece, and especially northern Greece. If we all rally
together and put forward proposals about realistic measures in order to
take us out the crisis, and ones that can be immediately implemented, we
can be sure that this will lead the State to adopt policies to emphasise the
role of industry in regional development and will assist it to overcome the
impact of the global economic crisis.
Only thus will we be able to lay the foundations for regional development
which northern Greece so badly needs.
Only thus will we be able to safeguard the economy and businesses and
prevent adverse situations such as the closure of many businesses and
the consequent rise in unemployment.
That is why the Federation is proposing an indirect sectoral policy to support
dynamic manufacturing sectors and, if feasible, vulnerable sectors too
(such as agricultural products) while at the same time emphasising the
comparative advantages of various areas and regions of Greece - as is the
case with such policies in many other European countries like France
(Industrial Competitiveness Poles) - and financing Greece's production
base in sectors where financial support is really needed.
It is time to put industry centre stage again and that is why we propose it
should be given priority in Greece.
As Chairman, I would like to thank the businesses which are members of
the Federation that have placed their trust in me as the representative of
industry for the next two years. I hope to vindicate them and to contribute
towards making industry the centre of focus in development policy once
more.

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

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

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

-

06-07.03.09
 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αγρο-Τροφίμων με θέμα «Προβολή και
Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας» που διοργανώθηκε από
την Ε.Ε. και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
DETROP. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
07.03.09
 Ημερίδα με θέμα «Το μέλλον της Βιολογικής Γεωργίας: καλές πρακτικές από την Ευρώπη και την Ελλάδα», που διοργάνωσε το Δίκτυο
Βιολογικών Προϊόντων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης DETROP. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α.
Λαδένης.
09.03.09
 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Απονομή Βραβείων Gourmet, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε για την απονομή βραβείου ο κ. Γ. Σταύρου.
10.03.09
 Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και
η κα. Σ. Πολίτου.
11.03.09
 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
 Συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του κ. Σπ. Ευσταθόπουλου,
Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
 Σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα Εργατικά Θέματα: Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου & όλων των διατάξεων των τελευταίων εργατικών αλλαγών», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ με την Epsilon Business Training και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της
Epsilon Business Training. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ.
Πολίτου.
 Επίσημο Δείπνο προς τιμήν των Εμπορικών και Οικονομικών Ακολούθων ξένων Πρεσβειών που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Limnaion Resort στην Καστοριά. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
12.03.09
 Σύσκεψη φορέων και Εμπορικών και Οικονομικών Ακολούθων ξένων Πρεσβειών, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής επίσκεψής τους
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που συνδιοργάνωσαν το
ΕΛΚΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Limnaion Resort στην Καστοριά. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
13.03.09
 Γεύμα εργασίας, που διοργάνωσε ο Βρετανός Πρέσβης, Dr D. Landsman OBE και πραγματοποιήθηκε στο Εστιατόριο Βυζαντινό. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση με τη συμμετοχή του κ. J. Jammar, εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων
Ευκαιριών της Ε.Ε. σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη ενόψει του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης (09.05.09),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε.
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
 Δείπνο με επίσημη ομιλήτρια την Υπουργό Εξωτερικών κα. Ντ. Μπακογιάννη, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel
Palace. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

Α π ρ ί λ ι ο ς

2 0 0 9

16.03.09
 Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των
ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και δημιουργία ευκαιριών διείσδυσης σε νέες αγορές» που υλοποιείται από τον ΟΠΕ στο
πλαίσιο του Interreg III, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκδήλωση με θέμα «Κορύφωση παραγωγής πετρελαίου – η εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και οι επιπτώσεις που δημιουργούνται», που συνδιοργάνωσαν το Auto Business Review και η
Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού υπό την αιγίδα του
ΣΒΒΕ, και πραγματοποιήθηκε στο Κολέγιο Anatolia. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε χαιρετισμό ο Οικονομικός Επόπτης του Συνδέσμου
κ. Ν. Πέντζος και συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ. Πολίτου.
17.03.09
 Τηλεοπτική δήλωση του κ. Προέδρου στην τηλεόραση του ΣKAΪ,
στις ειδήσεις με θέμα την οικονομική κρίση.
 Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην τηλεόραση του
ΑΝΤΕΝΝΑ, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στο Δημοσιογράφο κ. Γ. Παπαδάκη, με θέμα την οικονομική κρίση.
 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.
 128η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Έδεσσας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
18.03.09
 Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην τηλεόραση του ALPHA, στην εκπομπή «Καλημέρα σας» και στο Δημοσιογράφο κ. Γ.
Αυτιά, με θέμα την οικονομική κρίση.
 Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην τηλεόραση της ΝΕΤ,
στην εκπομπή «Συμβαίνει Τώρα» και στη Δημοσιογράφο κα. Π. Τσαπανίδου, με θέμα την οικονομική κρίση.
 Τακτική Γενική Συνέλευση της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης Α.Ε.», που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα Ασφαλιστικά Θέματα: Ενημέρωση &
Ανάλυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της νέας
Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ με
την Epsilon Business Training και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Epsilon Business Training. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

19.03.09


Προσυνεδριακή ενημερωτική εκδήλωση ενόψει του 10ου Διεθνούς
Venture Capital Forum, που διοργάνωσαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το ΕΛΚΕ
και το ΤΑΝΕΟ, και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου, Μ. Νάζη και Ε. Καράμπαλη.

20.03.09
 Συνέντευξη τύπου του ΟΠΕ με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των
ειδικών επιχειρηματικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και δημιουργία ευκαιριών διείσδυσης σε νέες αγορές» που υλοποιείται
από τον ΟΠΕ στο πλαίσιο του Interreg III, και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Δάιος. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκδήλωση με θέμα: «Women in Business – Leaders of the New
Economy», που διοργανώθηκε από την εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Μ. Νάζη.
23.03.09
 Εξειδικευμένο Σεμινάριο με θέμα: «Προστασία προϊόντων από την
αντιγραφή - Προστασία στην Ελλάδα και στην Κίνα», που συνδιοργάνωσαν ο ΟΒΙ, το ΕΚΤ και το ΕΕΝ Hellas, και πραγματοποιήθηκε
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής της Μονάδας Οργάνω-
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σης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ με θέμα τις θέσεις του ΙΟΒΕ για την οικονομική κρίση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 4η Συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τη διευκόλυνση και απλούστευση των διαδικασιών του διεθνούς εμπορίου (HTPRO), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Βεργίνης.
26.03.09
 Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας
(ΠΠΚΚΜ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.



08.04.09
 Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Τροφίμων,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ. Πολίτου.

09.04.09
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνέντευξη τύπου για τον Πόλο Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ) που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση για την υπογραφή κοινής επιστολής των ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ,
ΣΕΒΕ και ΠΕΕΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

27.03.09
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Ημερίδα με θέματα: «Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών
συναλλαγών (Transfer Pricing) – Τρόπος απεικόνισης εκπτώσεων
– κοστολογικά στοιχεία», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ με την ERNST
& YOUNG και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο Οικονομικός Επόπτης του Συνδέσμου κ. Ν. Πέντζος και συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ.
Πολίτου.

13.04.09
 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
 Συνεδρίαση της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Κεντρικής
Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΕΕΚ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

28.03.09
 Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Διεθνής οικονομικής κρίση. Αίτια –
Επιπτώσεις – Αντίδοτα», που διοργάνωσε το Δημοσιογραφικό Συγκρότημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με την υποστήριξη του ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Ν. Πέντζος, Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

22.04.09
 Συνάντηση με την Ένωση Λογιστών, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Θ. Γεωργιάδης και η κα. Σ. Πολίτου.
 Συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΠΕ, στα γραφεία του ΣΒΒΕ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

30.03.09
 14η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Παρουσίαση του βιβλίου του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Μ. Σχοινά
με θέμα «Θεσσαλονίκη Ατζέντα 2012: από τα 100 χρόνια μοναξιάς
στη νέα ευρωπαϊκή προοπτική». Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.
 Δείπνο με επίσημο προσκεκλημένο τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Στ. Καλαφάτη, με θέμα «Προοπτικές Μετατροπής της Κρίσης σε Ευκαιρίες στη Βόρεια Ελλάδα», που διοργάνωσαν τα 5 διμερή Επιμελητήρια με την υποστήριξη του ΣΒΒΕ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Μυλωνάς και Γ. Σταύρου.
31.03.09
 Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΤΑ Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε
στα Ιωάννινα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Αλεξανδρίδης.
01.04.09
 Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας
(ΠΠΚΚΜ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
02.04.09
 Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.
03.04.09
 Τελικός έλεγχος του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ) από αξιολογητές της ΓΓΕΤ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής
Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
 Ημερίδα με θέμα: «Κρίσιμοι παράγοντες για την πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας» που διοργάνωσε η εταιρία ΕΞΥΠΠ
Σαμαράς και Συνεργάτες ΕΠΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε χαιρετισμό ο
Οικονομικός Επόπτης του Συνδέσμου κ. Ν. Πέντζος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
06.04.09
 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.

15.04.09
 Επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Α. Παπαληγούρα στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.
 129η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

24.04.09
 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία
και την Περιφερειακή Ανάπτυξη – ICEIRD 2009, που συνδιοργάνωσαν το SEERC και το CITY COLLEGE σε συνεργασία με το ΣΒΒΕ.
Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων του Χρηματιστηριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.
 Δείπνο εργασίας με θέμα: «Η χρηματοπιστωτική κρίση ως ευκαιρία
αναβάθμισης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας στην επιχειρηματική πρακτική», με ομιλητή τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ.
Σάλλα, που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
27.04.09
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνεδρίαση της Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Κεντρικής
Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΕΕΚ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
 Συνάντηση για την παρουσίαση του Συνδέσμου στα πρωτοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου.
28.04.09
 Εκδήλωση – ενημέρωση με θέμα: «Αυτοδιοίκηση και επενδύσεις
στην Κεντρική Μακεδονία» που συνδιοργάνωσαν το ΕΛΚΕ με την
ΠΚΜ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
30.04.09
 Έκθεση με θέμα: «Εικονική Επιχείρηση» που συνδιοργάνωσαν ο
ΣΒΒΕ, το Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Α. Λαδένης και συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
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[ Γενική Συνελεύση ]

Eτήσια Tακτική Γενική Συνέλευση των Mελών του ΣBBE
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του
ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Απριλίου
2009, με αντικείμενο τη λογοδοσία και την έγκριση
των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και
την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ ολοκληρώθηκαν και φέτος σε δύο
μέρη: την κλειστή συνεδρίαση, στην οποία δικαίωμα
συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Συνδέσμου και
στην ανοικτή συνεδρίαση, με τη συμμετοχή των μελών αλλά και των προσκεκλημένων του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης, ομιλία

απηύθυνε ο κ. Ι. Μαγκριώτης, ως εκπρόσωπος του
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου. Στη συνέχεια
έγινε η παρουσίαση του απολογισμού των δραστηριοτήτων και η αποτίμηση του έργου του ΣΒΒΕ για τη χρονιά που πέρασε, ενώ ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τις εργασίες της ανοικτής συνεδρίασης, άνοιξε με
χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κ. Δ. Δασκαλόπουλος. Ακολούθησαν οι ομιλίες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου και του
Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνά.

Μέγας Χορηγός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η:

Χορηγοί οι:

και υποστηρικτές οι:
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[ Γενική Συνελεύση ]

Kλειστή Συνεδρίαση
Ο κ. Ι. Μαγκριώτης ως εκπρόσωπος του Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου και παρουσίασε
τις εκτιμήσεις του ΠΑΣΟΚ για τα αίτια της οικονομικής κρίσης και τις προτάσεις διεξόδου.
«Η Κυβέρνηση στα πέντε χρόνια της εξουσίας της
αποδυνάμωσε τα αναπτυξιακά αποθέματα της χώρας
με την δραστική μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Αθροιστικά, ουσιαστικά υπεξαιρέθηκαν από την οικονομία 15,5 δις € αναπτυξιακών πόρων. Γι’ αυτό έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις
και απώλειες και στις απορροφήσεις από το Γ΄ ΚΠΣ.
Γι’ αυτό ακόμη δεν έχει ξεκινήσει το ΕΣΠΑ από το
οποίο οι απώλειες κοινοτικών πόρων θα είναι ακόμη πιο μεγάλες.
Οι επιπτώσεις από αυτή την πολιτική στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερες. Παράλληλα η κυβέρνηση με
τη φορολογική και εισοδηματική της πολιτική, αλλά
και την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, μείωσε την
αγοραστική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των
πολιτών. Γι’ αυτό η οικονομία μας και η ελληνική κοινωνία, παρ’ ότι δεν έχει το πρωτογενές πρόβλημα των
τοξικών ομολόγων που έχουν άλλες οικονομίες, θα
περάσει την περίοδο της διεθνούς οικονομικής
κρίσης περισσότερο επώδυνα.
Οι πολιτικές που εφαρμόζει και σήμερα η κυβέρνηση, είναι οι ίδιες που δημιούργησαν την κρίση. Μάλιστα γύρω από αυτές ζητά και συναίνεση, από την
κοινωνία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι προοπτικές, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες. Αυτό το ξέρουν τόσο οι ξένοι πιστωτές της χώρας μας, όσο και η Ε.Ε. Γνωρίζουν πως η
κυβέρνηση είναι απολύτως αναξιόπιστη και δεν την
πιστεύουν. Μετά τις ευρωεκλογές, όπως παραδέχθηκε και ο κ. Παπαθανασίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζητά ακόμη πιο επώδυνα μέτρα για την οικονομία και
τους πολίτες. Και στο τελευταίο ECOFIN το μόνο που
διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση ήταν να της επιτρέψουν τα μέτρα αυτά να τα λάβει μετά τις ευρωεκλογές. Δεν την ενδιαφέρει το περιεχόμενο των πολιτικών, την ενδιαφέρει η ημερομηνία των αποφάσεων.
Όπως το καλοκαίρι του 2007 πήγε την χώρα σε πρόωρες εκλογές για να κρύψει τον προϋπολογισμό του
2008, το ίδιο κάνει και τώρα. Πώς να την εμπιστευτούν οι διεθνείς οργανισμοί, οι εταίροι μας στην Ε.Ε
και οι έλληνες πολίτες, όταν μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2009, έχει πραγματοποιήσει το 82% του προγραμματισμένο δημόσιου δανεισμού.»
Ο κ. Μαγκριώτης τόνισε πως η έξοδο από την κρίση
απαιτεί συγκεκριμένες επιλογές και στον κατάλληλο
χρόνο. Γι’ αυτό εδώ και μήνες το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα βραχυχρόνιο σχέδιο ενίσχυσης κρίσιμων
τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο Τουρισμός, η Ιδιωτική Κατοικία και τα συναφή επαγγέλ-

κ. Ι. Μαγκριώτης

κ. Γ. Μυλωνάς

κ. Γ. Σταύρου
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ματα, τα μεγάλα και μεσαία Δημόσια Έργα και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. «Με
αυτές τις πολιτικές μπορούμε να σταματήσουμε
τον οικονομικό κατήφορο» υπογράμμισε ο κ. Μαγκριώτης.
Παράλληλα ανέφερε ότι ξεκινά ένα μεσοχρόνιο πρόγραμμα με 5 τομές, που θα οδηγήσει στην ανάταση
της οικονομίας και οι οποίες είναι:

κ. Ν. Πέντζος

κ. Μ. Πρώϊος

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ.
Ν. Πέτνζος, Γ. Σταύρου, Γ. Μυλωνάς
και Δ. Συμεωνίδης

❏ Η Αλλαγή του Διοικητικού και Αναπτυξιακού
μοντέλου, που θα εστιάζεται στην περιφερειακή
ανάπτυξη, τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη.
❏ Η Γενναία αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
❏ Ο επανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στην πράσινη οικονομία, τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και στην περιφερειακή
ανάπτυξη.
❏ Ένας νέος αναπτυξιακός νόμος με στοχευμένα
γεωγραφικά και κλαδικά κίνητρα.
❏ Ένα ισχυρό, παραγωγικό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος.
Αμέσως μετά παρουσιάστηκε ο Απολογισμός των
Δραστηριοτήτων της Διοίκησης, από τον Πρόεδρο κ.
Γ. Μυλωνά και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Γ.
Σταύρου, ο Οικονομικός Απολογισμός 2008 και Οικονομικός Προϋπολογισμός 2009, από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Ν. Πέντζο και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από τον κ. Μ. Πρώϊο.
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Ολοκλήρωση Kλειστής Συνεδρίασης
Eκλογή Nέου Διοικητικού Συμβουλίου
Το κλειστό μέρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την έγκριση των
πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ για τα έτη 2009 – 2011.
Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, επί συνόλου 249 ψηφισάντων, εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας:

Τακτικά Μέλη

Συνδεδεμένα Μέλη

Ονοματεπώνυμο

Ψήφοι

Ονοματεπώνυμο

Ψήφοι

ΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αδόλφου – Πέτρου

173

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Γαρύφαλου (Λάκη)

108

ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου

153

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, του Γεωργίου

93

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Κωνσταντίνου

147

ΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου

86

ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΛΑΖΑΡΟΣ, του Αθανασίου

131

ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΡΗΓΑΣ, του Δημητρίου

84

ΜΑΚΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, του Ευστράτιου

128

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, του Αποστόλου

82

ΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Χρήστου

115

ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, του Στεργίου

80

ΛΑΚΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Νικολάου

114

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, του Θεοδώρου

76

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, του Νικολάου

110

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, του Νικολάου

65

ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Νικολάου

108

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Δημητρίου

59

ΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου

98

ΝΑΪΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, του Ιωσήφ

41

ΠΑΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Νικολάου

95

ΤΡΥΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Ιακώβου

93

ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του Ευθυμίου

89

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Παντελή

84

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Σταύρου

84

ΔΟΥΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, του Ιωάννη

80

ΠΟΛΑΤ ΜΙΧΑΗΛ, του Κωνσταντίνου

79

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ιωάννη

79

ΡΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Κωνσταντίνου

77

Ονοματεπώνυμο

Ψήφοι

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, του Νικολάου

74

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Νικολάου

48

ΚΟΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Στυλιανού

73

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, του Γεωργίου

41

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, του Κωνσταντίνου

72

ΚΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Ιωάννη

33

ΝΕΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Σταύρου

71

ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Γεωργίου

29

ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Γεωργίου

71

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, του Ιωάννου

70

ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Γεωργίου

67

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Κωνσταντίνου

66

Ως αναπληρωματικοί

ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Ορέστη

66

ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, του Ανδρόνικου

63

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, του Ευαγγέλλου

60

ΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Ιωσήφ

60

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, του Αναστασίου

53

Ονοματεπώνυμο

Ψήφοι

ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Ματθαίου

53

ΠΡΩΪΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, του Πέτρου

122

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, του Ιωάννου

51

ΒΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Χρήστου

84

ΚΟΥΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Λεωνίδα

50

ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, του Αποστόλου

64

Για την εξελεγκτική επιτροπή
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Ανοιχτή Συνεδρίαση

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ κ. Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τις εργασίες του ανοιχτού μέρους της Γενικής Συνέλευσης άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κ. Δ.
Δασκαλόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι απαιτείται ξεκάθαρη βούληση και τόλμη για την αντιμετώπιση της κρίσης η οποία πλήττει τη Βόρεια Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της χώρας.
«Κατεπείγουσα πρόκληση είναι η αντιμετώπιση της κρίσης, ενωμένα και
συλλογικά», σημείωσε ο κ. Δασκαλόπουλος, κλείνοντας τον χαιρετισμό του.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
«»»»»»... Ο κόσμος μας βιώνει σήμερα μια οικονομική κρίση, η οποία δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη μεταπολεμική εποχή. Μια κρίση την οποία ελάχιστοι είδαν να έρχεται. Ακόμη λιγότεροι ήταν αυτοί που προέβλεψαν την ένταση
και το εύρος της. Και κανείς σήμερα δεν μπορεί να προβλέψει το πότε και πως θα τελειώσει. Τα δεδομένα διαρκώς αλλάζουν και οι εκτιμήσεις ανατρέπονται.
Όλα αυτά τα πρωτόγνωρα φαινόμενα, που για τον υπόλοιπο
κόσμο αποτελούν πραγματικότητα εδώ και αρκετούς μήνες,
στην Ελλάδα δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με την ίδια ένταση. Τα δύσκολα όμως είναι μπροστά μας.
Με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω
σήμερα ότι η κατάσταση στην
ελληνική οικονομία είναι ελεγχόμενη. Με την ίδια ειλικρίνεια
όμως σας λέω ότι δεν παύει να
είναι δύσκολη. Και όπως είπα,
τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
Αυτό, όμως, είναι διαφορετικό
από το κλίμα καταστροφολογίας
για την οικονομία που καλλιεργείται από ορισμένες πλευρές.
Και όπως εσείς γνωρίζετε, το κλίμα είναι ο σημαντικότερος
παράγοντας για τη λειτουργία της αγοράς. Και το κλίμα καταστροφολογίας κάνει τελικά μεγαλύτερη ζημιά από την ίδια την
κρίση. Διότι δημιουργεί αδικαιολόγητη ανησυχία σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Οι περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, που είχαν μεριμνήσει να υλοποιήσουν βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στις δεκαετίες του ‘80 και ‘90 και συνεπώς αντιμετωπίζουν σήμερα την
κρίση με χαμηλό δημόσιο χρέος και υψηλή ανταγωνιστικό-

τητα, σχεδιάζουν τις πολιτικές τους με τρεις βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον η αναθέρμανση της οικονομίας. Δεύτερον η
στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Και τρίτον, όταν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η εκ νέου δημοσιονομική προσαρμογή.
Η Ελλάδα αντιθέτως, επειδή ακριβώς δεν τόλμησε να υλοποιήσει βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στις δεκαετίες του ‘80 και
‘90, αντιμετωπίζει τη σημερινή κρίση με υψηλό δημόσιο χρέος και με μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης δεν της
επιτρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της δημοσιονομικής
προσαρμογής και του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο. Είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα άμεσα, αν θέλει να βγει πιο ισχυρή από την κρίση που μαστίζει την παγκόσμια οικονομία.
Το σχέδιο που συνεπώς εφαρμόζουμε στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
➲ στη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων κάτω από το 3%
ως το 2010 και ο περιορισμός του δημοσίου χρέους.
➲ στη στήριξη της ανάπτυξης.
➲ στη στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών και τη
θωράκιση της απασχόλησης.
Ειδικά με τα μέτρα για τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε το στόχο της μείωσης του
δημοσίου ελλείμματος κάτω του 3% ως το 2010. Από την τελική επεξεργασία των στοιχείων που έγινε τον Μάρτιο προκύπτει ότι το έλλειμμα του 2008 θα είναι μεγαλύτερο απ’ ότι είχαμε προβλέψει στις αρχές του 2009, διότι το πλεόνασμα
των Δημοσίων Οργανισμών είναι μικρότερο. Και υπάρχει μία
διαφορά που οφείλεται στην είσπραξη κονδυλίων από την Ε.Ε.,
που ενώ ήταν να γίνει το 2008, θα γίνει τελικά το 2009. Αυτό
μπορεί να δημιουργεί ένα επιπλέον έλλειμμα για το 2008, κατά μισή περίπου μονάδα, αλλά μειώνει αντίστοιχα το έλλειμμα για το 2009. Εμμένουμε στον στόχο που έχουμε θέσει για
το 2009 και παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις. Με τη
μείωση του ελλείμματος, θα αποκομίσουμε μόνιμο δημοσιονομικό όφελος για την ελληνική οικονομία. ...»»»»»»»»
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Ομιλία Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
κ. Γιώργου Μυλωνά

Αγαπητοί φίλοι,
Τον Ιούνιο πέρσι, μετά το τέλος της περιπέτειάς μου, είχα
δηλώσει ότι επιθυμώ να αποχωρήσω από την προεδρία του
ΣΒΒΕ. Το καταστατικό του Συνδέσμου όμως δεν προβλέπει
σύγκλιση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης μετά τον Ιούνιο, και
σεβόμενος την ιστορία του συνδέσμου, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε κενό εξουσίας, καθώς και ορισμένα πρακτικά,
αλλά κρίσιμα θέματα του Συνδέσμου, που δεν μπορούσαν να
αντιμετωπισθούν νωρίτερα, φθάσαμε στη σημερινή Γενική
Συνέλευση, όπου ψηφίσθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
και θα αναδείξει το νέο Πρόεδρο.
Ως Πρόεδρο, πρότεινα στα μέλη μας, να αναδείξουν το Νίκο
Πέντζο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΖΑΝΑΕ, μιας παραδοσιακής βιομηχανίας στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αλλά κυρίως ένα νέο άνθρωπο, με υψηλό ήθος, όρεξη για δουλειά και προσφορά, χαμογελαστό, με θετική αύρα,
γνώστη των προβλημάτων της βιομηχανίας και έμπειρο στα
θέματα του συνδέσμου, καθόσον τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος της διοικητικής επιτροπής. Μια πνοή φρεσκάδας στη νοσηρή οικονομική πραγματικότητα.
Αγαπητοί φίλοι,
Η Αμερική βρίσκεται σε κρίση από τους τελευταίους μήνες
του 2007. Ο κόσμος βρίσκεται σε κρίση από το τέλος του 2007.
Η Ελλάδα βιώνει την παγκόσμια κρίση από το τέλος του 2007.
Άσχετα αν εμείς την ανακαλύψαμε το 2009.
Δεν είμαι ο ειδικός που θα αναλύσει τους λόγους και την εξέλιξη της κρίσης, ούτε αυτός που θα πει εξυπνάδες για την έξοδο από την κρίση.
Είμαι όμως εξοργισμένος με τις ανοησίες που ακούω, με τον
ψεύτικο ξύλινο λόγο, με τον στρογγυλεμένο και «πολιτικά ορθό» λόγο, με τον στρουθοκαμηλισμό μπροστά στα κολοσσιαία
προβλήματα, με τα συνθήματα χωρίς ουσία, με την άγρια εκμετάλλευση της κοινωνικής αγωνίας προς προσπορισμό ποταπών συμφερόντων, με τον καιροσκοπισμό ταγών, ομάδων
και κομμάτων.
Είμαι εξοργισμένος που όλοι είναι εναντίον όλων, άνευ λόγου
και αιτίας, με τα μαχαίρια βγαλμένα, διψασμένοι για πάλη και
αίμα, μεθυσμένοι από το κακό που θα μπορούσαν να κάνουν.
Για να κερδίσουν τι; Για να προσφέρουν στην κοινωνία τι;
Κρίση, κύριοι, σημαίνει ανατροπή. Κρίση σημαίνει ότι ζεις σε
θάλαμο επειγόντων περιστατικών. Κρίση σημαίνει ότι πρέπει να
κάνεις reset. Επανεκκίνηση σε όλα, από όλους. Επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός στόχων. Για άτομα, επιχειρήσεις,
οργανισμούς και κυβερνήσεις. Κρίση σημαίνει αδρεναλίνη και
όχι μούδιασμα.
Για μένα επιπλέον, κρίση σημαίνει αναβολή στο όνειρο.
Και να μην ξεχνάμε: μετά την κρίση ποτέ δεν προσγειωνόμαστε εκεί από όπου ξεκινήσαμε.
Και μέσα σ’ αυτή την κρίση η βιομηχανία έχει στοχοποιηθεί.

Ο ΣΒΒΕ έχει στοχοποιηθεί. Η ΑΛΟΥΜΥΛ έχει στοχοποιηθεί.
Εγώ έχω στοχοποιηθεί. Και όλα αυτά γιατί; Για τα συμφέροντα τίνος;
Έχει στοχοποιηθεί γιατί έχει κοινή λογική, που λείπει από πολλούς; Γιατί ακολουθεί τη λογική του καλού νοικοκύρη; Γιατί
ξέρει καλά την παραβολή με τις μωρές παρθένες;
Η Ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, εξαιτίας επιχειρηματικών λαθών, κυβερνητικής απαξιωτικής θεώρησής της, και κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης.
Αλλά και ποιος να θέλει να γίνει βιομήχανος, σε μια χώρα, που
μόνο οι τομείς παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το μέλλον της χώρας; Ή όταν ξέρει ότι θα είναι ο υπ’
αριθμόν ένας εχθρός της ακατανόητα πανίσχυρης και απυρόβλητης αριστεράς, ή και όποιου άλλου δυσαρεστημένου-διαμαρτυρομένου, που εκεί προσωποποιεί τις όποιες του ιδεολογικές και μη αντιδράσεις, δίκαιες ή άδικες;
Αλλά για τι μεγέθους Ελληνική βιομηχανία μιλάμε; Για τη GENERAL MOTORS, τη SONY, τη FIAT; Ποιο είναι το μέγεθος και τα
χαρακτηριστικά της ελληνικής βιομηχανίας που όλοι πυροβολούν; Για ποιους κολοσσούς και ποια μονοπώλια μιλάνε; Η Ελληνική βιομηχανία είναι μικρομεσαία και δεν είναι απρόσωπη.
Όποια όμως και να είναι η ελληνική βιομηχανία είναι από τα
πρώτα θύματα της κρίσης. Ιδίως αυτή που είναι εξωστρεφής.
Αυτή που είδε τις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας
μαζί με το κόστος μεταφοράς να τινάζονται στα ύψη. Αυτή που
είδε τα επιτόκια να εκτινάζονται πριν το ξεκίνημα της κρίσης.
Και που στη συνέχεια είδε αγορές όπως η Αγγλία και η Ισπανία να σταματούν να παραγγέλνουν, άλλες να αναστέλλουν τις
παραγγελίες τους, άλλες να υποτιμούν τα νομίσματά τους από
20 έως 50%, άλλες να μην πληρώνουν, ενώ ο παγκόσμιος ανταγωνισμός συμπίεζε τη χαμηλή ελληνική παραγωγικότητα, και
το υπερβολικό κόστος που δημιουργεί το κράτος στη λειτουρ-
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γία τους. Αυτή που εκλιπαρεί να της επιστραφεί ο ΦΠΑ που
της χρωστάει το κράτος, να καταστούν υποχρεωτικές οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προστατευθούν
από εξωτερικό αθέμιτο ανταγωνισμό.
Αυτή που στη στρεβλή ελληνική αγορά παίζει το ρόλο τραπεζίτη, χρηματοδοτώντας με μεγάλες πιστώσεις το εμπόριο, το
οποίο, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, της μεταβιβάζει
όλα του τα προβλήματα.
Σίγουρα η ελληνική βιομηχανία δεν φταίει για την κρίση. Είναι
και αυτή θύμα που πασχίζει μόνη της, χωρίς να κατεβάζει τρακτέρ στους δρόμους, και χωρίς να της παρέχονται ειδικές εκπτώσεις ή ενισχύσεις, να προβλέψει και να σχεδιάσει το μέλλον της, να λάβει τα μέτρα της, για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της την επόμενη μέρα, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της προς όλους του τρίτους και να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να εξαπλώνεται στον κόσμο.
Σίγουρα δεν είναι αυτή από την οποία ζήτησε ο πρόεδρος της
δημοκρατίας να πληρώσει για την κρίση που δημιούργησε. Και
σίγουρα δεν φταίνε και οι εργαζόμενοι σε αυτήν για την κρίση.
Σίγουρα δεν είναι αυτή την οποία η κυβέρνηση σπεύδει
πρωτίστως να στηρίξει, όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις σε
όλο τον κόσμο.
Και όμως όλοι ζητάνε από τη βιομηχανία να κάνει μαγικά τρικ
ή θαύματα για να βγει από την κρίση. Γιατί λένε είχε κέρδη!
Που τα έβαζε σε ένα σεντούκι και τα κρατούσε ζεστά για κάτι τέτοιες στιγμές, που συμβαίνουν συχνά! Και δεν τα χρησιμοποιούσε για επενδύσεις μαζί με άλλα δανειακά κεφάλαια!
Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι!
Όμως κάποιοι καιροσκόποι, που εκπροσωπούν μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, με απίστευτο μίσος για κάθε
τι δημιουργικό ή οτιδήποτε παράγει πλούτο, με πλήρη αδιαφορία για το ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα, με κυνισμό για το τι ξημερώνει την επόμενη μέρα, με χαρά για την
προοπτική διάλυσης οποιασδήποτε βιομηχανίας, και εξ αυτού αύξηση της ανεργίας, μιας και έτσι θα αυξηθεί η πολιτική της πελατεία, έχουν επιδοθεί σε πογκρόμ με τα φασιστικά τους όργανα, εναντίον της ελληνικής βιομηχανίας, που έχει
προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια στην
ελληνική κοινωνία.
Στην Ελλάδα όμως μας έχουν ευνουχίσει! Έχουμε χάσει αυτό
που κατεξοχήν χαρακτηρίζει τους επιχειρηματίες. Το θάρρος και την παρρησία λόγων και πράξεων. Σκύβουμε το κεφάλι λες και ντρεπόμαστε που είμαστε παθιασμένα δημιουργικοί, ακούραστοι στη δουλειά μας, παράγουμε πλούτο, δημιουργούμε ευημερία, εκπαιδεύουμε στελέχη, φέρνουμε συνάλλαγμα. Ανεχόμαστε μεσαιωνικές πρακτικές, με την Ιερά Εξέταση απέναντί μας, να βιάζει τη δημιουργικότητά μας.
Μας έχει στοχοποιήσει όλος ο πολιτικός κόσμος, κρύβοντας
την αλήθεια του τι πραγματικά σημαίνει έλληνας βιομήχανος
ή επιχειρηματίας σε ένα οπισθοδρομικό και μη δημιουργικά
υποβοηθητικό περιβάλλον. Στην μοναδική χώρα του κόσμου
όπου το κέρδος είναι αμαρτία! ‘Ίσως μαζί με την Κούβα!
Μας έχουν αναγκάσει να ζούμε με προστασία, ή φοβικά, σε
μια πατρίδα που τη λατρεύουμε και δεν μας αφήνουν να τη
βλέπουμε να μεγαλουργεί, με πολίτες που ευημερούν και είναι περήφανοι που είναι έλληνες.
Σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν, δημόσια δήλωσα τόσο την
πίστη μου στην μεγάλη αξία των εθνικών συλλογικών συμβάσεων, ως ελάχιστη ασφάλεια των εργαζομένων, στο σεβασμό

των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως και ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία έχουν κοινό συμφέρον με την ίδια την επιχείρηση να προσπαθήσουν από κοινού για το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί είναι στην ίδια βάρκα, με κοινή μοίρα. Σε κάποιους όμως δεν αρέσει η κοινή προσπάθεια, η συναίνεση.
Εξανίσταμαι όταν ακούω κάποιους να απορούν, που σε πολλές βιομηχανίες, διοίκηση και εργαζόμενοι συμφωνούν στα
μέτρα που πρέπει να πάρει κάποια βιομηχανία για να ξεπεράσει την κρίση, που έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη σε αυτούς
που τους διοικούν και τους εμπιστεύονται το μέλλον τους. Κανένας αυτόκλητος σωτήρας δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει, ακόμη χειρότερα δε και με ψυχολογική βία, σε ένα εργαζόμενο ποιο είναι το συμφέρον του και ποιο όχι. Ιδίως δε σε
περιπτώσεις απόλυτης νομιμότητας, τα όρια της οποίας τα καθορίζει η βουλή των ελλήνων, και όχι όποια μειοψηφία φωνάζει περισσότερο.
Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν εργοδότες που θα καταστρατηγήσουν το εργατικό δίκαιο και θα παραβιάσουν νόμους και
αποφάσεις. Αυτούς δεν τους υπερασπίζομαι. Αντιθέτως τους
καταδικάζω και τους κατηγορώ γιατί συκοφαντούν την υγιή
επιχειρηματικότητα. Αυτοί όμως δεν είναι ο κανόνας και δεν
νομιμοποιούν κανένα να αμαυρώνει την εικόνα της ελληνικής
βιομηχανίας.
Η λύση για την κρίση είναι μία.
Κύριοι της κυβέρνησης,
Κύριοι της αντιπολίτευσης,
Κύριοι της αριστεράς,
Κύριοι πανεπιστημιακοί,
Κύριοι των ΜΜΕ,
Κύριοι της διανόησης,
Κύριε Πρωθυπουργέ,
βγείτε και πείτε την αλήθεια στους πολίτες.
Όχι αυτή που σας βολεύει,
όχι για αυτά που σας βολεύουν, αλλά για όλα.
Την ωμή πικρή αλήθεια.
Και αν έχετε πρόταση για την πορεία προς το άμεσο μέλλον, αν
έχετε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, πείτε το καθαρά και ξάστερα. Όσο και αν δεν θα μας αρέσει, να είστε σίγουροι ότι θα
συνταχθούμε να δώσουμε τη μάχη. Να μας πείσετε όμως ότι
μας λέτε όλη την αλήθεια.
Για το απώτερο μέλλον ενώστε τις φωνές σας και τους προβληματισμούς σας με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να αποφασίσουμε σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε. Μην μιλάτε όμως γι’
αυτό, ως υπεκφυγή, επειδή δεν έχετε πρόταση για το άμεσο.
Αγαπητοί φίλοι,
Ήταν μεγάλη μου τιμή να εμπιστευθεί ο ΣΒΒΕ την εκπροσώπησή του στο πρόσωπό μου. Ίσως δεν τον δικαίωσα, αλλά σίγουρα τον τίμησα, και υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα του όποτε με χρειαστεί.
Και τώρα φεύγω να ασχοληθώ με όλες μου τις δυνάμεις, για
την τήρηση της υπόσχεσης, που έδωσα στους εργαζόμενους
της ΑΛΟΥΜΥΛ, ότι μετά την κρίση θα είναι το ίδιο περήφανοι,
όπως και πριν, για την εταιρία, που βοήθησαν να φθάσει τόσο
ψηλά, και για το οποίο τους ευχαριστώ.
Και εσείς οι βιομήχανοι να είστε περήφανοι για τη δημιουργικότητά σας και την προσφορά σας στην κοινωνία.
Να είστε πάντα καλά.
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Βραβεύσεις επιχειρήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος θέλοντας να εκφράσει τις βαθιές και ειλικρινείς
του ευχαριστίες για τη σημαντική χορηγική υποστήριξη στο έργο του Συνδέσμου τα τελευταία χρόνια, απένειμε τιμητική διάκριση σε επτά επιχειρήσεις.
Η επιτυχής πορεία του Συνδέσμου επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη συμβολή των επιχειρήσεων αυτών και ως ελάχιστη
αναγνώριση της προσφοράς τους το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ τίμησε τις παρακάτω επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της
Γενικής Συνέλευσης: AEGEAN AIRLINES A.E., ISOMAT ΑΒΕΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.

1

5

2

6

3

7

4

1. Ευτ. Βασιλάκης, AEGEAN AIRLINES A.E., Β. Τακάς Πρόεδρος επί
Τιμή ΣΒΒΕ, 2. Στ. Τζιρίτης, ISOMAT ΑΒΕΕ, Π. Κωνσταντινίδης Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ, 3. Γ. Μυλωνάς, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε., Ν.
Ευθυμιάδης, Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ, 4. Α. Μπούσης ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ. Συμεωνίδης, Πρώην Πρόεδρος ΣΒΒΕ, 5. Κ.
Κιρπουϊκης, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., Α. Μπακατσέλος, Πρόεδρος
επί Τιμή ΣΒΒΕ, 6. Β. Καραγιάννη ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK A.E., Β.
Πανούτσος, Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ, 7. Χρ. Αντωνιάδης, ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., Δ. Συμεωνίδης, Πρώην Πρόεδρος ΣΒΒΕ

13

DELTIO T2 GIA SITE.qxd:neo deltio.qxd

14

12-06-09

11:05

Page 14

[ Γενική Συνελεύση ]

Σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου 2009, μετά τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Απριλίου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε
η εκλογή της νέας Διοικητικής Επιτροπής. Τα μέλη της νέας Διοικητικής Επιτροπής που εξελέγησαν με μυστική ψηφοφορία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Πέντζος

A’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Σταύρου

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέφανος – Λάζαρος
Τζιρίτης

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτρης Αμπατζής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
Αθανάσιος Σαββάκης

ΕΦΟΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Χαρίλαος Αλεξόπουλος Ευθύμιος Ευθυμιάδης

ΜΕΛΟΣ
Θρασύβουλος Μακιός

Ακολούθησε η εκλογή των κατωτέρω δέκα Αριστίνδην Μελών :
Κωνσταντίνος Αποστόλου, Ελευθέριος Καλταπανίδης, Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, Λιβέριος Μητακάκης, Ιωάννης Μιχαηλίδης, Χαράλαμπος Μπουντουρίδης, Γεώργιος Νικολαϊδης, Βασίλειος Σκαρλάτος, Αθανάσιος Τζεβελέκης, Αναστάσιος Τζήκας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλογή δέκα Γ’ Αντιπροέδρων που μαζί με τους τρεις Αντιπροέδρους της
Διοικητικής Επιτροπής συγκροτούν το Συμβούλιο των Αντιπροέδρων, ως εξής :
➲ Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. «Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος»
➲ Ελευθέριος Καλταπανίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
➲ Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος
➲ Λιβέριος Μητακάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Φλώρινας
➲ Ιωάννης Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Έβρου
➲ Χαράλαμπος Μπουντουρίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών Επιχειρηματιών Χαλκιδικής
➲ Γεώργιος Νικολαϊδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης
➲ Βασίλειος Σκαρλάτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Ν. Ξάνθης «Δημόκριτος»
➲ Αθανάσιος Τζεβελέκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Κιλκίς
➲ Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ
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Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
(Transfer Pricing) - Τρόπος απεικόνισης εκπτώσεων –
κοστολογικά στοιχεία
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και την ERNST & YOUNG,
την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009.
Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Δ. Σκιαδάς και ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ, κ. Ν. Πέντζος.
Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας
ο κ. Σκιαδάς αναφέρθηκε στην Αγορανομική Διάταξη 7/2008 για τον τρόπο απεικόνισης εκπτώσεων στις
πωλήσεις όλων των μη ελεγχομένων ειδών με τελικό προορισμό το λιανικό εμπόριο και στην Αγορανομική Διάταξη 1/2009 για τα κοστολογικά στοιχεία.
Στη δεύτερη ενότητα με εισηγήσεις τους οι κ.κ. Θ.
Λιανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ernst & Young
Ελλάδος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος,
Τ. Αναστασιάδης, Partner, Φορολογικό Τμήμα Ernst
& Young και Στ. Κυριακίδης, Senior Manager, Φορολογικό Τμήμα Ernst & Young ανέπτυξαν αντίστοιχα τα θέματα: Tο νέο Νομοθετικό πλαίσιο Τεκμηρίωσης Τιμών στην Ελλάδα (Ν. 3728/2008 & Υ.Α.), Μέ-

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Θ. Λιανόπουλος, Δ. Σκιαδάς, Ν. Πέντζος και
Γ. Σταύρου.

θοδοι Transfer Pricing: παραδείγματα πρακτικών
εφαρμογών και Μεθοδολογία σύνταξης Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών.

Σεμινάρια ΣΒΒΕ και Epsilon Business Training σε Εργατικά
και Ασφαλιστικά ζητήματα
Με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα
εργατικών και ασφαλιστικών ζητημάτων που έχουν
προκύψει από το N. 3655/2008 και τις ερμηνευτικές
αποφάσεις που ακολούθησαν, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε σεμινάρια σε
συνεργασία με την Epsilon Business Training.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό
κέντρο Epsilon Business Training, την Τετάρτη 11
και Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 στα Εργατικά Θέματα
και την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009 στα
Ασφαλιστικά Θέματα.
Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Ευάγγελος Πάντζος, Οικονομολόγος και Προϊστάμενος Σ.ΕΠ.Ε., στα εργατικά θέματα και Ιωάννης Σωπασής, τ. Διευθυντής Ι.Κ.Α.
και Γιώργος Τσαχιρίδης, Προϊστάμενος Ι.Κ.Α., στα
ασφαλιστικά θέματα. Οι εισηγητές, με την εμπειρία
και τις γνώσεις τους έδωσαν απαντήσεις σε ένα πλήθος ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις.
Η θεματολογία των σεμιναρίων που απευθύνονταν σε
Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστηρίου
Επιχειρήσεων, Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές
– Φοροτεχνικούς, Δικηγόρους που ασχολούνται με θέ-

ματα Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, στα Εργατικά Θέματα περιελάμβανε την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των διατάξεων των τελευταίων εργατικών αλλαγών ενώ στα Ασφαλιστικά Θέματα αναφέρονταν στην ενημέρωση και ανάλυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αλλά και της
νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

15
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Νέες Ευκαιρίες – Νέες Προοπτικές – Συνοριακή Ανάπτυξη

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Π. Παπασταύρου, Πρόεδρος Ο.Π.Ε.,
Σ. Μαγόπουλος, Πρόεδρος Β.Ε.Θ. και Γ. Μυλωνάς, Πρόεδρος Σ.Β.Β.Ε.

Η ειδική εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας διοργανώθηκε, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009, από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Στόχος εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του έργου «Ανάπτυξη εξωστρέφειας των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και δημιουργία ευκαιριών διείσδυσης σε νέες αγορές» Interreg III, ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων
για τις αγορές της Ιταλίας, της Κίνας, της Λιβύης, της Ρωσίας,
της Γερμανίας και της Αιγύπτου.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυ-

λωνάς, τόνισε ότι η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία,
όχι μόνον διότι πραγματοποιείται σε μια κατεξοχήν εξωστρεφή περιοχή της χώρας μας, αλλά διότι πραγματοποιείται σε
περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Το 2009 η ελληνική οικονομία ύστερα από χρόνια ψηλών ρυθμών ανάπτυξης καλείται να προσαρμοσθεί σε περιβάλλον παγκόσμιας ύφεσης και πολυεπίπεδης αβεβαιότητας. Η ήδη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας κινδυνεύει να πληγεί περαιτέρω από την επικρατούσα αβεβαιότητα σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.
Ειδικότερα επεσήμανε, ότι όσον αφορά το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, και κατά συνέπεια τη μείωσή του σε σχέση με
τις χώρες που είναι οι βασικοί μας ανταγωνιστές, μπορεί να
μειωθεί εφόσον ως χώρα εκμεταλλευθούμε σωστά την ευκαιρία που μας δίνεται μέσω του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς». (ΕΣΠΑ)
Για την ανάπτυξη των εξαγωγών και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας χρειάζεται, υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, πέρα από τα προγράμματα, η ανάπτυξη συνεργιών. “Αυτό κάναμε ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με
τον ΟΠΕ και γι΄ αυτό μαζί μπορέσαμε να πετύχουμε μέχρι σήμερα πάρα πολλά, υποβοηθώντας σημαντικά την εξωστρέφεια
πολλών επιχειρήσεων – μελών μας.
Αυτή η συνεργασία είναι που μας κάνει να αισιοδοξούμε και
να πιστεύουμε ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από το παρελθόν.”

Κορύφωση Παραγωγής Πετρελαίου

Φ. Γιαννοπούλου, Γ. Σταύρου, Ν. Πέντζος, Ρ. Μωυσής και Σ. Κάλφας

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΒΒΕ,
διοργανώθηκε από το περιοδικό Auto Business Review και
την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Στην έναρξη της εκδήλωσης που είχε ως στόχο τη σφαιρική
διερεύνηση του θέματος και των επιπτώσεων για τον καταναλωτή, τη βιομηχανία και τον τομέα των μεταφορών αλλά και
την εξέταση των προοπτικών των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ
κ. Ν. Πέντζος.
Ο κ. Πέντζος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο καθώς,

αφενός, τα αποθέματα πετρελαίου δεν αποτελούν ανεξάντλητο ενεργειακό πόρο, αφετέρου, προς το παρόν οι εναλλακτικές
μορφές ενέργειας δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
Θα πρέπει να αποτελέσει, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, αφορμή
για ένα γενικότερο προβληματισμό στα θέματα περιβάλλοντος,
τα οποία για το Σύνδεσμο αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση των κοινωνιών στο άμεσο μέλλον και για τη βιομηχανία εκφράζονται με την έννοια της πράσινης επιχειρηματικότητας.
Για το ΣΒΒΕ, εδώ και πολλά χρόνια, έχει πάψει πια η εποχή
κατά την οποία οι έννοιες της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος ήταν ανταγωνιστικές.
Σήμερα θα πρέπει να διακρίνονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται στους τομείς του περιβάλλοντος
γιατί από τη μια υπάρχει η κοινωνική πίεση, που απαιτεί με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο προστασία του περιβάλλοντος, και
από την άλλη προκύπτουν κάθε μέρα οι νομικές δεσμεύσεις
των κρατών του αναπτυγμένου κόσμου για περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό είναι φανερό ότι η προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται ευθέως με την οικονομική ανάπτυξη,
αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπάρχουσα, αλλά και
τη δυνητική ζήτηση για νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένα.
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Εικονική Επιχείρηση
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, η έκθεση «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που διοργάνωσαν το Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων (Σ.Ε.Ν.), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ
(Κ.Δ.Ε.Μ.Τ.).
Η έκθεση «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποτέλεσε την ολοκλήρωση του αντίστοιχου προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν
σχολεία από διάφορα μέρη της Ελλάδας, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις που αφορούν στον κόσμο των επιχειρήσεων, δημιουργώντας τη δική τους «επιχείρηση».
Η συμμετοχή του ΣΒΒΕ στη δράση αυτή αποδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που δίνει η διοίκηση του Συνδέσμου στην προώθηση και ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς μέσω του προγράμματος και της έκθεσης «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» δίνεται η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν εφόδια με πολλαπλά οφέλη στην επαγγελματική τους πορεία.
Η παρουσία των μαθητών της Α’ λυκείου και τα έργα τους άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις σε όλους όσους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις δημιουργίες αυτών
των παιδιών. Οι μαθητές, καθηγητές και τα στελέχη των επιχειρήσεων που πρωταγωνίστησαν στην πρωτοβουλία αυτή αξίζουν πολλά συγχαρητήρια καθώς έβαλαν τις βάσεις για τη συνέχεια της προσπάθειας και στην επόμενη σχολική χρονιά.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθηναν οι εκπρόσωποι των

Οι συντελεστές της εταιρείας ECOSEEDS SA, που κέρδισε το 1ο Βραβείο

διοργανωτών κ. Α. Λαδένης, Σ.Β.Β.Ε, κα Γ. Χατζή, Σ.Ε.Ν. και
κ. Ι. Αντωνόπουλος, ΝΟΗΣΙΣ.
Τα τρία βραβεία της έκθεσης «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» έλαβαν σχολεία από τη Βόρεια Ελλάδα:
❏ 1ο Βραβείο «Η Καλύτερη Εταιρεία»: ECOSEEDS SA, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη,
❏ 2ο Βραβείο «Το Καλύτερο Περίπτερο»: «ΛΕΩΝ ΑΕ», Γενικό Λύκειο Μαυροθάλασσας Σερρών, και,
❏ 3ο Βραβείο «Το πιο Καινοτόμο Προϊόν»: ΜΑΜ-ies, Λύκειο
Αργους Ορεστικού, Καστοριά
Η εταιρεία ECOSEEDS SA με συνεργάτη τον κ. Γ. Γαβριηλίδη,
εκπρόσωπο της Ελληνικής Υφαντουργίας ΑΕ, που κέρδισε το
1ο Βραβείο εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 - 11 Μαΐου 2009 στην πόλη Μπόντο (Bodo) της Νορβηγίας.

Ακολουθούν τα σχολεία και οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έκθεση:

Σχολείο

Εταιρεία

Ελληνογαλλική Σχολή
Καλαμαρί, Θεσ/νίκη

Εταιρεία EcoSeeds με αντικείμενο την κατασκευή και
πώληση κοσμημάτων από φυσικούς σπόρους

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη,
Θεσ/νίκη

Εταιρεία Design o’clock με αντικείμενο την κατασκευή και
πώληση ρολογιών από ανακυκλούμενα υλικά

Λύκειο Αργους Ορεστικού,
Καστοριά

Εταιρεία ΜΑΜ-ies με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση
παιδικής σαλιάρας, υγιεινής και απορροφητικής, μιας χρήσης

Γενικό Λύκειο
Μαυροθάλασσας, Σέρρες

Εταιρεία Λέων ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση
παραδοσιακών σαπουνιών

Τρίτο Λύκειο Ευόσμου,
Θεσ/νίκη

Εταιρεία Ecostyle με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στην
προώθηση προϊόντων

Αριστοτέλειο Κολλέγιο,
Θεσ/νίκη

Εταιρεία Εκπαιδευτική Εμπειρία με αντικείμενο την
κατασκευή και πώληση ανθοκομικών προϊόντων

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για μαθητές
με ειδικές ανάγκες, Νάουσα

Εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση
ειδών κηροπλαστικής

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας,
Νάουσα

Εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση ειδικής
θήκης για την εύχρηστη φύλαξη καλτσών

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Νεάπολη, Θεσ/νίκη

Εταιρεία Πειραματική Πρακτική με αντικείμενο την
κατασκευή και πώληση κάδων ανακύκλωσης Mr. RecyBin

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Νεάπολη, Θεσ/νίκη

Εταιρεία Experimental Businessmen με αντικείμενο την κατασκευή
και πώληση ειδικών ξύλινων κουτιών που περιέχουν συνταγές για
ένα καλό υγιεινό κολατσιό

ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου,
Σέρρες

Εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή και πώληση Ταξιδιωτικών
Οδηγών με αρχή το Σιδηρόκαστρο

Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Πλάτων
Κατερίνη

Εταιρεία Suez με αντικείμενο την παραγωγή και πώληση χειροποίητων
επιτραπέζιων παιχνιδιών γνώσης και ψυχαγωγίας
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H AEGEAN AIRLINES νέο μέλος της μεγαλύτερης και
ισχυρότερης αεροπορικής συμμαχίας STAR ALLIANCE
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Star Alliance έκανε δεκτή
την αίτηση μέλους της Aegean Airlines, όπως ανακοινώθηκε σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα.
Ο Jaan Albrecht, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance,
δήλωσε: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά την Aegean Airlines
στο δίκτυο της Star Alliance. H ελληνική αγορά έχει στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, αφού είναι η κύρια νότια-ανατολική πύλη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του δικτύου της Aegean Airlines,
οι επιβάτες μας θα έχουν στο μέλλον πρόσβαση σε πολλούς
προορισμούς της Ελλάδας ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν
περισσότερες επιλογές για δρομολόγια στην Ευρώπη».
Η εισηγμένη Aegean Airlines ξεκίνησε τη λειτουργία της
πριν από 10 χρόνια ακριβώς και σήμερα, με στόλο 31 αεροσκαφών, καλύπτει 47 εσωτερικά και διεθνή δρομολόγια με
200 πτήσεις την ημέρα. Το 2008 μέσω της σταδιακής εξάπλωσης του διεθνούς της δικτύου αλλά και της διαρκούς προσφοράς υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, η AEGEAN έγινε η μεγαλύτερη σε επιβατική κίνηση αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα μεταφέροντας 6 εκατομμύρια επιβάτες.
O κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος της Aegean Airlines, δήλωσε: «Η είσοδός μας στην Star Alliance, στη μεγαλύτερη και ισχυρότερη αεροπορική συμμαχία, αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και σημαντική ευκαιρία για την εταιρεία μας. Στο μέλλον οι επιβάτες μας θα
έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το δίκτυο, τα προνόμια και τα οφέλη που προσφέρει στους πιστούς της πελάτες η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρισμένη αεροπορική συμμαχία του κόσμου».
Ως μέλος της Star Alliance, η Aegean θα αποκτήσει πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές όπου υπάρχει σημαντική παρουσία της ελληνικής ομογένειας, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βόρειος Αφρική και οι ΗΠΑ. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες που διαμένουν στην Ελλάδα θα
μπορούν στο μέλλον να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η Star Alliance, παγκόσμια πρόσβαση μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, άνετα ταξίδια και αναγνώριση από τα προγράμματα πιστότητας επιβατών.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Star Alliance θα αποτελείται από 26 συνολικά αερομεταφορείς προσφέροντας επιλογές σε πάνω από
1.000 προορισμούς και 176 χώρες οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω 21.000 καθημερινών πτήσεων.

Νέο προϊόν από την EPSILON NET
PYLON HRM Superior Solution: Μεγάλες Δυνατότητες για Μεγάλες επιχειρήσεις!
Η Epsilon Software, επιχειρηματική μονάδα του Ομίλου Epsilon
Net, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της αγοράς για δημιουργία λογισμικού το οποίο θα απαντά στις
ειδικευμένες απαιτήσεις Payroll
& HRM των μεγάλων επιχειρήσεων, εισήγαγε στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού το πληρέστερο παραθυρικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
H πλατφόρμα λογισμικού PYLON HRM Superior Solution είναι η
πλέον ολοκληρωμένη λύση υψηλής τεχνολογίας σε παραθυρικό περιβάλλον, για μεγάλες επιχειρήσεις, ομίλους εταιριών και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Διακρίνεται για την
παροχή λύσεων σε πολλαπλά και πολύπλοκα θέματα προσωπικού,
ενώ η απόλυτη παραμετροποίηση στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αναγάγουν την εφαρμογή σε απαραίτητο εργαλείο
Payroll και HRM των μεγάλων επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα οι δυνατότητές της PYLON HRM κατατάσσονται σε
δύο κατηγορίες:
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δυναμική Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Πλήρης
Κάλυψης κάθε είδους Απασχόλησης - Ειδικές Κατηγορίες, Υπολογισμός Μισθοδοσίας με δύο τρόπους, Μαζικός Υπολογισμός Μι-

σθοδοσίας, Πληρότητα Εκτυπώσεων – Σύγχρονα Εργαλεία Σχεδίασης & Παραμετροποίησης, Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες – Υποβολές μέσω Internet, Πλήρης Κοστολογική Ανάλυση Δεδομένων Σύστημα ομάδας 9 ΕΓΛΣ, Time Management, Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ HRM
Επεξεργασία και παρακολούθηση ανθρώπινου δυναμικού, Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανταμοιβών, Δυναμική διαχείριση –
Πολιτική Αδειών, Εκπαίδευση – Κατάρτιση εργαζομένων, Δυναμική διαχείριση ταξιδίων, Διαχείριση στόλου οχημάτων, Mobile
Management, Γέφυρα HR – Payroll, Οικονομική - Επιχειρηματική παρακολούθηση. Διαχείριση & Επεξεργασία Οργανογράμματος,
Payroll CRM - Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αναγκών επιχειρήσεων που εντάσσονται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων. Αναλυτικότερα, καλύπτονται οι τομείς Ξενοδοχειακών, Ναυτιλιακών και Τεχνικών Επιχειρήσεων, καθώς και
των Εκπαιδευτηρίων.
Η Epsilon Net έχει ταυτίσει το όνομα της με την πιο έγκυρη και αξιόπιστη υποστήριξη των οικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων, σε
επίπεδο λογισμικού.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Δημήτρης Ευταξίας, Σύμβουλος Πωλήσεων
Λύσεων Μισθοδοσίας / HRM
Τηλ.: 2310 981700 (1914), e-mail: d.eftaxias@epsilonnet.gr
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EPSILON NET ΑΕ & PALAPLAST ΑΕ βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό της Ernst & Young
‘‘ Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς’’ 2008

Ο. Κυριακόπουλος, Γ. Μίχος

Δ. Κεφαλάκος, Κ. Παλατιανάς, Π. Παλατιανάς και
Αν. Παλατιανάς

Σημαντική διάκριση για τον κ. Ιωάννη Μίχο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Epsilon Net ΑΕ στον τομέα της Καινοτομίας, και για τον κ. Κωνσταντίνο
Παλατιανά Πρόεδρο της Palaplast A.E. ως αυτοδημιούργητο επιχειρηματία, αποτέλεσε η βράβευσή τους στο διαγωνισμό ‘‘Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς
2008’’ που διοργάνωσε η Ernst & Young, την Τρίτη 8 Απριλίου 2009.
Η συγκεκριμένη βράβευση του κ. Ιωάννη Μίχου ως ο ‘‘Καινοτόμος Επιχειρηματίας της Χρονιάς’’ αποτελεί συνέχεια των σημαντικών διακρίσεων της Epsilon
Net, μεταξύ των οποίων κυριαρχεί η ένταξή της για τέσσερα χρόνια ανάμεσα στις
500 πιο δυναμικές επιχειρήσεις της Ευρώπης (σύμφωνα με την κατάταξη “Europe’s
Growth Plus Top 500’’).
Στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Παλατιανά ως ο «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας» βραβεύτηκαν οι Αδελφοί Παλατιανά. Το βραβείο ήρθε μέσα από
σκληρή δουλειά και θυσίες των αδελφών Παλατιανά (Κωνσταντίνο Παλατιανά,
Πρόεδρο, Αντώνη Παλατιανά, Αντιπρόεδρο, Παρασκευά Παλατιανά, Διευθύνοντα Σύμβουλο) οι οποίοι ξεκινώντας από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση,
κατάφεραν μέσα από μια άψογη συνεργασία πολλών χρόνων να δομήσουν μια
καλά οργανωμένη εταιρία η οποία έχει καταφέρει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του κλάδου των πλαστικών.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ συνεχάρη με επιστολές, τόσο τον κ. Ι. Μίχο όσο και τον
κ. Κ. Παλατιανά για την επιτυχία τους και ευχήθηκε, σε αυτούς και τους συνεργάτες τους, υγεία και δύναμη για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και κάθε καλό στην προσπάθειά τους για την επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών τους.
Υπογράμμισε ότι η βράβευσή τους για το επιχειρηματικό πνεύμα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την καινοτόμο σκέψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους, αποτελεί εξαιρετικά σημαντική διάκριση συνολικά για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βορείου Ελλάδος.

Η NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Η
NOISIS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. είναι μία
από τις μεγαλύτερες εταιρίες συμβούλων στην Ελλάδα, γεγονός που
τεκμιριώνεται τόσο από το πελατολόγιό της, όσο και από τον αριθμό των εγκεκριμένων επενδυτικών
σχεδίων που διαχειρίζεται. Η εταιρία διαθέτει τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό και σημαντική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης, ανάπτυξης και διαχείρισης έργων.
Στους στόχους της NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της,
καθώς και η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών
στους πελάτες της.
Η τοποθέτηση της εταιρείας προσδοκά να δώσει υψηλή αξία και
επιτάχυνση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι στρατηγικά
επιθυμούν από την μία πλευρά την διαφοροποίηση και από την άλλη πλευρά την ανάπτυξη μέσω της εκμετάλλευσης των νέων χρηματοδοτικών μέσων όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Ειδικότερα:
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
Επιδότηση έως 60% για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους
τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της χώρας από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης
Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού
Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
Ενίσχυση Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Επιδότηση επενδύσεων έως 200.000 € σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που υποβάλλονται από νέους
18 – 39 ετών και γυναίκες από 18 έως 55 ετών.
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού, Παροχής Υπηρεσιών (διάδοχος της δράσης Εμπόριο – Υπηρεσίες)
Επιδότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 50
εργαζόμενους με συνολικό προϋπολογισμό επενδυτικής πρότασης
που δεν υπερβαίνει τις 300.000 €
Ενίσχυση Ελευθέρων Επαγγελματιών
Επιχορήγηση ελεύθερων επαγγελματιών (μηχανικοί, λογιστές, γιατροί, δικηγόροι) για την απόκτηση εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές - plotter, ιατρικά μηχανήματα, εξειδικευμένα
προγράμματα software κ.λ.π).
Αθήνα: Μαιάνδρου 19, τ.κ. 115 28 Ιλίσια
Τηλ. Κέντρο: 210 7250800, Fax: 210 7250812
e-mail: infoathens@noisisdev.gr
Θεσσαλονίκη: Ιωάννη Τσαλουχίδη 4, τ.κ. 542 48, Κηφισιά
Τηλ. Κέντρο: 2310 455299, Fax: 2310 434130
e-mail: info@noisisdev.gr
Δυτική Μακεδονία: Αθ. Διάκου 38 & Γραβιάς, τ.κ. 521 00 Καστοριά
Τηλ. Κέντρο: 24670 22906, Fax: 24670 24956
e- mail: infokastoria@noisisdev.gr, www.noisis.com.gr
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Περιβαλλοντική πολιτική της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Ανεξάρτητα από την κρίση που περνούν οι διεθνείς αγορές μετάλλων, η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει και το 2009 την επενδυτική της
δραστηριότητα στον τομέα του περιβάλλοντος με τους ίδιους ρυθμούς και αμείωτο ενδιαφέρον. Άμεση προτεραιότητα έχει η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής των Μεταλλείων
Κασσάνδρας, η οποία έχει υποστεί στο παρελθόν μεγάλη επιβάρυνση λόγω έλλειψης σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Μέχρι σήμερα
έχουν αγοραστεί και τεθεί σε λειτουργία δύο φιλτρόπρεσσες – για
την βελτίωση της διαχείρισης τελμάτων – και έχει κατασκευαστεί
μία καινούργια μονάδα νερού για τη μείωση του φαινομένου της όξινης απορροής στην περιοχή του μεταλλείου «Μαύρες Πέτρες». Επίσης, συνεχίζεται το γέμισμα των στοών (λιθογόμωση) του παλιού
μεταλλείου «Μάντεμ Λάκκος».
Νέα διαχείριση τελμάτων και νερών
Με τη χρήση των φιλτροπρεσσών έχει αλλάξει ριζικά η συνολική
διαχείριση των τελμάτων. Στο παρελθόν τα λεπτομερή τέλματα, τα
οποία περιέχουν νερό σε ποσοστό πάνω από 90%, αποθέτονταν σε
ειδικά στεγανοποιημένες λίμνες. Με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας των φιλτροπρεσσών αφαιρείται όλη η υγρασία με αποτέλεσμα να μειώνεται ο όγκος στο εν δέκατο. Τα τέλματα αποτίθενται
πλέον σε ξηρή μορφή και έχει μειωθεί σημαντικά η επιφανειακή
κατάληψη χώρου. Η νέα μονάδα νερού προβλέπεται να τεθεί σε

λειτουργία το καλοκαίρι του 2009. Μέχρι σήμερα τα όξινα νερά από
τα μεταλλεία «Μάντεμ Λάκκος» και «Μαύρες Πέτρες» καταλήγουν
– μέσω ενός συστήματος ειδικών αγωγών μήκους 4 χιλιομέτρων –
στη μονάδα εξουδετέρωσης στο Στρατώνι. Με τη νέα μονάδα στην
περιοχή των μεταλλείων το πρόβλημα μετατίθεται στην πηγή του
και μειώνεται ο κίνδυνος μίας ενδεχόμενης διαρροής στο δίκτυο
ή μίας υπερχείλισης όξινων νερών σε περίπτωση έντονων καιρικών
φαινομένων, όπως συνέβη το χειμώνα του 2002/2003.
Ορατά αποτελέσματα
Οι πρώτοι καρποί των επενδύσεων είναι ήδη ορατοί. Συγκεκριμένα, με την βοήθεια των δύο νέων φιλτροπρεσσών, μειώθηκε ο όγκος
των τελμάτων κατά 90%. Ταυτόχρονα μειώθηκε και το συνολικό κόστος παραγωγής κατά 3 € τον τόνο εξορυσσόμενου μεταλλεύματος
και η κατανάλωση ενέργειας. Ως συνέπεια της λιθογόμωσης των
παλαιών στοών του Μάντεμ Λάκκου, έχει βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα των αντλούμενων νερών και έχει μειωθεί σημαντικά η ποσότητά τους. Το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικός Χρυσός για το περιβάλλον προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 25 εκ.
Ευρώ. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει δαπανήσει 10 εκ. €. Στα
μελλοντικά σχέδια της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιβαλλοντική αποκατάσταση της παραλίας του Στρατωνίου, η συγκέντρωση όλων των παλαιών τελμάτων, που βρίσκονται
διάσπαρτα στο Στρατώνι, σε έναν ενιαίο χώρο απόθεσης και απομάκρυνση της λίμνης τελμάτων της Ολυμπιάδας.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ απασχολεί συνολικά 375 εργαζόμενους στις
μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου/Στρατονίκης. Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών και η ίδρυση μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή του Μάντεμ Λάκκου. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου η
εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει 800 εκ. Ευρώ. Σε πλήρη ανάπτυξη
του επενδυτικού σχεδίου θα απασχολούνται συνολικά 1500 εργαζόμενοι. Υπολογίζεται ότι άλλες 5.000 θέσεις θα δημιουργηθούν
στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας (εργολαβίες,
υπεργολαβίες, μεταφορές, προμήθειες κ.α.).

ΕΥΑΘ Α.Ε.: Eπιχειρηματικότητα και κοινωνικό μέρισμα
Διαρκής διεύρυνση πελατολογίου, αύξηση τζίρου και κερδών με μείωση κόστους παραγωγής από το 2005 κι εξής
Όραμα, ανθρώπινοι πόροι, πληροφορία, καινοτομία, αποφασιστικότητα κι αποτελεσματικότητα είναι η «συνταγή» της σύγχρονης ευρωπαϊκής επιχείρησης. Η επιχειρηματικότητα, κατά την ευρωπαϊκή αντίληψη, συνδυάζει
επιχειρηματική δράση και παραγωγή οικονομικής υπεραξίας, που συνιστά επί της ουσίας
κοινωνικό μέρισμα. Σε αυτό το δίπολο επιχειρηματικότητα - κοινωνικό αντίκρισμα «επενδύουμε» τα τελευταία χρόνια στην ΕΥΑΘ Α.Ε.
Στο πλαίσιο λοιπόν της επιχειρηματικής της ανάπτυξης, η ΕΥΑΘ Α.Ε.
«ανοίγεται» σε νέους τομείς δραστηριότητας επιχειρώντας να αναδειχθεί σε κρίσιμο πόλο της ελληνικής επιχειρηματικότητας με την
προσέλκυση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ειδικά το ενεργειακό κομμάτι αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, λυματολάσπη), αλλά και στην
εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες δραστηριότητες της εταιρίας. Το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το 2011
και ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.
Στην κατεύθυνση αυτήν δημιουργήσαμε και τη θυγατρική εταιρία
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στους νέους τομείς υπηρεσιών, αλλά συμβάλλει και στην καθετοποίηση της παραγωγικής βάσης της εταιρείας.
Στην ΕΥΑΘ φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τον πλέον αξιόπιστο φο-

ρέα διαχείρισης του νερού, κι έξω ακόμη από τα στενά όρια του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, παρέχοντας κυρίως
υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας για την ποιότητα του νερού, τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών κ.λπ. Ήδη, με την ένταξη του
δήμου Εχεδώρου στα δίκτυα της ΕΥΑΘ ολοκληρώνεται η πρώτη φάση επέκτασης της εταιρείας για την περίοδο 2007-2011 (περιλαμβάνει επίσης το Ωραιόκαστρο, την Πυλαία, τα Πεύκα, τη Νικόπολη και
τους Ανθόκηπους), ενώ εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται
να υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΑΘ και της
Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).
Παράλληλα, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος η ΕΥΑΘ έχει αναλάβει σειρά δράσεων για το περιβάλλον και την ορθολογική χρήση του
νερού. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία πρωτοπορεί προωθώντας επεξεργασμένα λύματα από το βιολογικό σε καλλιέργειες της Χαλάστρας και του Καλοχωρίου, επιχειρεί τον τεχνητό εμπλουτισμό του
υδροφόρου ορίζοντα της ΒΙΠΕΘ με ανακτημένο απόβλητο και προωθεί συστηματική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την εξοικονόμηση νερού.
Κυρίως όμως οι υψηλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με τη συνεχή αύξηση τζίρου και κερδών από το 2005 και εξής,
είναι αυτές ακριβώς που επέτρεψαν στη διοίκησή της να «παγώσει» τα οικιακά τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2009
επιδεικνύοντας ισχυρά κοινωνικά «αντανακλαστικά» σε μια περίοδο διεθνούς κρίσης.

