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Προτάσεις για την ανάπτυξη

Είναι παραδεκτό απ΄
όλους ότι βρισκόμαστε
σε ένα οριακό σημείο
για την οικονομία και
τη χώρα μας, τέτοιο που
δεν έχει προηγούμενο.
Γι’ αυτό και έχουμε εναποθέσει όλες τις ελπίδες μας στην ανάπτυξη,
παράλληλα βέβαια με τη
δημοσιονομική προσαρμογή και τη συνέχιση των
διαρθρωτικών αλλαγών
για να βγούμε από το
τέλμα.
Νικόλαος Πέντζος
Όμως ανάπτυξη δεν βλέΠρόεδρος
πουμε.
Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι
αν δεν υπάρξουν νέες συγκεκριμένες συμπληρωματικές πολιτικές, με αυτές που μέχρι σήμερα έχει
θεσμοθετήσει η κυβέρνηση, θα χάσουμε το τραίνο
της  ανάπτυξης και ανάπτυξη θα δούμε μόνο κάτω
από ασκήσεις επί χάρτου.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό
της χώρας υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Πολύ συνοπτικά οι προτάσεις μας είναι:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ προτείνει:
• την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος,
• την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
• τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραμμα
στήριξης των τραπεζών, για την ευνοϊκή δανειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, και,
• την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των
εξαγωγών με την παροχή εγγυήσεων ή την προεξόφληση απαιτήσεων.
2. Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας:  
να ληφθεί απόφαση ούτως ώστε να έχει ισχύ από
1ης Ιανουαρίου 2011 η μείωση των εργοδοτικών
εισφορών των επιχειρήσεων κατά 25%, και όχι
να γίνει σταδιακά. Επίσης, ο ΣΒΒΕ επικροτεί τα
προγράμματα που επιδοτεί ο ΟΑΕΔ για το 100%
των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων.
Ακόμη, ζητά τη συνέχιση των προγραμμάτων με
στόχευση και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου μοντέλου
ανάπτυξης:
• επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά 30% για τα επόμενα πέντε
(5) χρόνια
• άμεση επιστροφή ΦΠΑ εξαγωγικών επιχειρήσεων
• επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του ΟΠΕ και
του Invest in Greece, με ενέργειες που θα έχουν
στόχο στην αύξηση της κατανάλωσης, άρα και την
ελληνικής παραγωγής. Παράλληλα να υπάρξει
έμπρακτη αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις
ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό.
4. Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών – Μεταχρονολογημένες επιταγές: θέσπιση συγκεκριμένων
κανόνων με στόχο την εξυγίανση της αγοράς και
τον εξορθολογισμό της συγκεκριμένης πρακτικής,
σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Να προσδιορισθεί νομοθετικά το ανώτερο όριο ημερών πληρωμής.
5. Επίσπευση του νομοσχεδίου αδειοδότησης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων και αναμόρφωση
της βιομηχανικής νομοθεσίας, με έμφαση στη
μείωση των καθυστερήσεων και στον περιορισμό
της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας.  
6. Αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και της
οικοδομής, μέσω της λήψης ειδικών μέτρων όπως η
μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 50%
και η πλήρης απαλλαγή από την πληρωμή του για τις
εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, ο συμψηφισμός
των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ των εταιρειών
δομικών υλικών, των τεχνικών εταιρειών κλπ με τις
βεβαιωμένες οφειλές τους κράτους προς αυτές, κλπ.
7. Μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας από φορέα εφαρμογής,
υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε
φορέα σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής και, παράλληλα
την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής
πολιτικής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών
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.
8. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ): επίσπευση των διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας,
ούτως ώστε να μπορέσει να δουλέψει τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού
– επενδυτικού νόμου.

Proposals for development

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

Everyone accepts that the economy and the country are at a turning
point, unlike any in the past.  That is why we have placed all our hopes
in development, in conjunction with fiscal consolidation and continuing
structural changes, in order to exit this quagmire.
However, we do not see development anywhere.
That is why we believe that if there are no new specific supplementary
policies different from those which have been adopted to date by the
government, we will miss the train of development, and development
will only be seen on paper.  
In light of this, the Federation of Industries of Northern Greece sent a
statement of its views and proposals to the Prime Minister of Greece on
how to boost the competitiveness of businesses.  In short, our proposals
are as follows:
1. Improving the liquidity of manufacturing companies.  The Federation
proposes:
• payment and/or offsetting the State’s debts to businesses against business
debts to the State.
• VAT rebates for exporting companies.
• the inclusion of mandatory clauses in the bank support scheme to ensure
more favourable lending terms for manufacturing companies and  
• the indirect support for financing exports by providing guarantees or
debt discounting.
2. Subsidising work and not unemployment: A decision should be taken so
that a 25% reduction in employer contributions payable by businesses
applies from 1 January 2011 rather than gradually. Moreover, the
Federation applauds the programmes whereby the Manpower Employment
Organisation (OAED) subsidises 100% of employer contributions payable
by businesses. Moreover, it requests a continuation of those programmes,
targeted at larger businesses.
3. Support for an outward-looking approach as a new model for development:
• 30% subsidising for employer contributions for exporting companies for
the next 5 years.
• direct VAT rebates for exporting companies.  
• a change in how the Hellenic Foreign Trade Board (HEPO) and Invest in
Greece Agency operate via measures which seek to increase consumption
and thereby stimulate Greek production. This should also be accompanied
by a practical upgrade in the role of the Economic and Commercial Affairs
Departments at Greek embassies abroad.
4. Reform of the payments system – post-dated cheques: Specific rules should
be adopted to reform the market and to rationalise this specific practice
so that it matches the rules which apply in other European countries. The
maximum limit on the credit period should be set by law.
5. Rapid introduction of a draft law on the licensing of processing businesses
and reform of industrial legislation, with emphasis on a reduction in delays
and a limitation of bureaucracy and the existence of an excessive number
of laws.  
6. Kick-starting the construction and building sectors by taking special
measures such as a reduction in property transfer tax by 50% and a full
exemption from payment of that tax for the economically disadvantaged,
offsetting liabilities from VAT, IKA Fund contributions, etc. for building
materials companies, construction firms, etc., with confirmed debts of
the State towards those companies, etc.
7. Transformation of the General Secretariat for Industry / Ministry of Regional
Development & Competitiveness, from a body that simply implements,
carries out and manages programmes into a body that designs, produces
and implements real industrial policy and at the same time implements
sectoral industrial policy and provides support for vulnerable and dynamic
processing sectors (e.g. agricultural produce) while at the same time
highlighting the comparative advantages of the various areas and regions of
Greece, on a par with the policies implemented in other European countries.
8. Development Business Unit (DBU): Accelerated procedures to staff this
unit and put it into operation so that it can start working over the months
to come, in the context of the new Development – Investment Law.

Γ’ Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

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



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Μ ά ρ τ ι ο ς

–

Α π ρ ί λ ι ο ς

01.03.11
• Εκδήλωση «Γυναικεία Ηγεσία: Επένδυση για το μέλλον» που
διοργάνωσε το ΙΑΓΜΕ της ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο The Met Hotel. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ.
Πολίτου.

02.03.11
• Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.

11.03.11
• Εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic Athens. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
• Τακτική Γενική Συνέλευση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ). Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
• Συνάντηση εκπροσώπων του Υφυπουργού Εξωτερικών και
εκπροσώπων φορέων σχετικά με τον προγραμματισμό του
Υπουργείου για την οικονομική διπλωματία για το 2011, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒΕ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.
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Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γεωργίου και η κα Β.
Παναγιώτου.
• Εκδήλωση με τη συμμετοχή του κ. Α. Φούρλα, Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και του κ. Α. Ανδρεόπουλου, πρώην Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Προτάσεις για την
απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης στη βιομηχανία»
που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε
χαιρετισμό ο κ. Πρόεδρος και παρουσίαση ο κ. Γ. Σταύρου.

22.03.011
• Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
• Παρουσίαση των προγραμμάτων δράσεων «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης Απασχόλησης, Κοινωνική Εργασία,
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του
Υπουργείου Εργασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης από την κα Λ. Κατσέλη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.

14.03.11
• Εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον κ. Αλ. Τουρκολιά, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, με
θέμα «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η διεύρυνση
του παραγωγικού τομέα: η μόνη απάντηση στην κρίση», που
διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Ακολούθησε επίσημο
δείπνο προς τιμήν του κ. Αλ. Τουρκολιά, που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

14 – 17.03.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

16.03.11
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας
που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

17.03.11
• 2η Συνάντηση Εργασίας – Forum Καινοτομίας Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο του έργου Asviloc, που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή
Εταιρία Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΕ και πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο Πανοράματος. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με
παρουσίαση ο κ. Κ. Στυλιαράς.

23 – 24.03.11
• Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Net4Biz που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο
Μιλάνο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.

29.03.11
• Εκδήλωση με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ της
Κεντρικής Μακεδονίας: ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
– μελέτες περίπτωσης» που συνδιοργάνωσαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «RIMED» και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Σίνδου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε με τοποθέτηση ο κ. Πρόεδρος.

30.03.11
• Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

31.03.11
• Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και εκδήλωση με θέμα την Ισότητα των
Γυναικών, που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Καρατζά, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

18.03.11
• Σεμινάριο Ελλήνων εταίρων σε εγκεκριμένα έργα της 1ης πρόσκλησης προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», που διοργάνωσε η Κοινή
Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος και πραγματοποιήθηκε
στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.  

01.04.11
• Σύσκεψη εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και του Δήμου
Θεσσαλονίκης με θέμα την εξεύρεση μέτρων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που έχουν πληγεί

και πλήττονται από την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης,
που διοργάνωσε η Αττικό Μετρό ΑΕ/Μετρό Θεσσαλονίκης και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας Αττικό Μετρό ΑΕ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
• Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Μεταρρυθμίσεις και
ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις», που συνδιοργάνωσαν
η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος με την Εταιρία Δικαίου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και πραγματοποιήθηκε
στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

04.04.11
• Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα», που διοργάνωσε το Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
• Συνάντηση με την κα Όλγα Καζιάνη εταίρο του προγράμματος
SBD Hellas του κέντρου Enterprise Europe Network Καβάλας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Β. Βλοτίδου.
• Διοικητική Επιτροπή, με τη συμμετοχή του κ. Στ. Καλαφάτη,
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη Ενέργειας της Ν.Δ.

06.04.2011
• Συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού
Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

6 – 7.04.2011
• Συνάντηση όλων των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα Specific Actions – Matchmaking events που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

6 – 13.04.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

Διαγωνισμό «Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας», που
συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ με την Eurobank και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.

12.04.11
• Εκδήλωση με τη συμμετοχή της κας Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την
παρουσίαση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

14.04.11
• Εκδήλωση με θέμα: «Thessaloniki Forward: Ψηφιακή Στρατηγική - Θεσσαλονίκη Τουριστική Πόλη», που διοργάνωσε η
Νέα Δημοκρατία και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The
Met Hotel. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.  
• Συνεδρίαση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 για
την Αξιολόγηση και Έγκριση Επενδυτικών Σχεδίων ΕΣΟΑΒ,
που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
• 9η Τελετή Απονομής Βραβείων Manager of the year, που
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων και
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

18.04.11
• 141η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή αρ.7 Ν.
3299/2004, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας.  Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

19.04.11
08.04.2011
• Ημερίδα με θέμα «Υγεία και ασφάλεια στις εργασίες συντήρησης» που διοργάνωσε η εταιρία ΕΞΥΠΠ Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met
Hotel. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Ημερίδα με θέμα «Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων: Στόχοι,
Προκλήσεις, Σχεδιασμός, Δράσεις», που διοργάνωσε το
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με εισήγηση ο κ. Χ. Γεωργίου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου,
με συντονιστή την κα Ε. Ασβεστά.  

20.04.11
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης

27.04.11
• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Κ. Κωνσταντινίδης.

28.04.11
11.04.11
• Εγκαίνια έκθεσης των συμμετοχών που διακρίθηκαν στο

• Έλεγχος Συστήματος για την πιστοποίηση του ΣΒΒΕ σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008
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Προτάσεις για την απλοποίηση του συστήματος
αδειοδότησης στη βιομηχανία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
στην προσπάθειά του να εισφέρει θετικά στην προσπάθεια της κυβέρνησης για βελτίωση του εγχώριου
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διοργάνωσε την
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, σε συνεργασία με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
(ΠΣΧΜ ΤΚΔΜ) εσπερίδα με αντικείμενο συζήτησης
την απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης στη
βιομηχανία.
Στο πλαίσιο της εσπερίδας συζητήθηκαν οι διαστάσεις
του προβλήματος και κυρίως οι προτάσεις για την άρση

των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά
τη διαδικασία αδειοδότησής τους, και συγκεκριμένα:
• οι συναρμοδιότητες υπουργείων και φορέων και οι
αλληλοεπικαλύψεις που αυτές συνεπάγονται,
• η έλλειψη συνεργασίας των κρατικών υπηρεσιών,
• οι χρονοβόρες διαδικασίες για τη λήψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και,
• τα προσκόμματα από τον υφιστάμενο χωροταξικό
σχεδιασμό.
Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας χαιρετισμό
απηύθυναν οι κ.κ. Ε. Φωτόπουλος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και Ν. Πέντζος, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ.
Ο κ. Πέντζος, τόνισε ότι ο ΣΒΒΕ έχει αναδείξει το
συγκεκριμένο θέμα τα δέκα (10) τουλάχιστον τελευταία
χρόνια και κάλεσε την πολιτική ηγεσία, να κινηθεί
ταχύτατα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των
απόψεων του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας στο
σχεδιασμό της επικείμενης νομοθετικής παρέμβασης.
Την «κυβερνητική» πρόταση για την αναμόρφωση του  
σχετικού θεσμικού πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις,
ανέπτυξε ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Α.
Φούρλας και ο τέως Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής καθ. Α. Ανδρεόπουλος, οι οποίοι
είναι και οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι εκπρόσωποι της πολιτείας για το θέμα της αδειοδότησης των βιομηχανιών.
Την άρση των εμποδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τις απαιτούμενες τομές για την υπερπήδησή τους, ανέπτυξε ο κ. Ν. Κάρναβος, Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, ενώ ο κ.
Δ. Σαμαράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Δ.
Σαμαράς και Συνεργάτες ΕΤΕ παρουσιάσε προτάσεις
σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό και την αδειοδότηση από την πολεοδομία. Τέλος, παρατηρήσεις και
προτάσεις στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες
ανέπτυξε ο κ. Ι. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
του ΣΒΒΕ.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ της Κεντρικής
Μακεδονίας: Ανταλλαγή
εμπειριών και τεχνογνωσίας
– Μελέτες περίπτωσης
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μεσογειακός
Χώρος 2007-2013 (PROGRAMME MED) και του έργου  
«RIMED – Υπεύθυνες Επιχειρήσεις της Μεσογείου», η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011, στο
Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου του Δήμου Δέλτα, εκδήλωση
με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ της
Κεντρικής Μακεδονίας: Ανταλλαγή Εμπειριών και Τεχνογνωσίας – Μελέτες Περίπτωσης».
Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς
και η οριοθέτηση πλαισίων για την ανάπτυξη περαιτέρω
δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Περιφέρεια. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των
φορέων ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΣΕΠΒΕ και ΒΕΘ, οι οποίοι
παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τις απόψεις των
φορέων τους σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη. Επίσης,
στην εκδήλωση συμμετείχε το Ελληνικό Δίκτυο για την
ΕΚΕ παρουσιάζοντας πως η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει  
εργαλείο ανταγωνιστικότητας. Τέλος, στην εκδήλωση
παρουσιάσθηκαν δύο επιτυχημένες μελέτες περίπτωσης εφαρμογής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από
δύο βιομηχανίες μέλη του ΣΒΒΕ, την Α.Ε. Τσιμέντων
ΤΙΤΑΝ (Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης) και την Coca Cola
- 3E A.E. (Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης).
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος κατά τη διάρκεια
της τοποθέτησης του μεταξύ άλλων ανέφερε:
Η ανάληψη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
γίνεται τα τελευταία χρόνια συνείδηση από ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Και γίνεται
συνείδηση αυτό που πάντα πιστεύαμε, η προσφορά της
επιχειρηματικής κοινότητας στο κοινό καλό.
Ο ΣΒΒΕ αντιλαμβανόμενος και ανταποκρινόμενος στις
ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, ίδρυσε
το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής»,
μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, χωρίς αυτοτελή
νομική προσωπικότητα, που λειτουργεί στο πλαίσιο
των υπηρεσιών του ΣΒΒΕ, διασφαλίζοντας έτσι την
αποτελεσματική, αυτόνομη και ταυτόχρονα  πολυσυμμετοχική υλοποίηση της αποστολής του δικτύου.
Αλλά ό,τι κάνουμε το κάνουμε με μεράκι, με διάθεση

ειλικρινούς προσφοράς και όχι διαφήμισης των επιχειρήσεών μας. Άλλωστε, στην ουσία τους, οι δράσεις
μας αυτές δεν δημοσιοποιούνται ευρέως. Μόνον οι
αποδέκτες τους μπορούν να γνωρίζουν γι΄ αυτές. Και
επιτρέψτε μου να σας πω, ότι οι δράσεις αυτές γίνονται
ταπεινά και χωρίς διάθεση υποκριτικής προβολής. Γιατί
είναι συνειδητή επιλογή μας και τίποτε περισσότερο.
Γι΄ αυτή μας την πρόθεση που γίνεται πράξη καθημερινά είμαστε περήφανοι, αφού το αποτέλεσμά της είναι η
λήψη της κοινωνικής αδειοδότησης. Είναι η αποδοχή
της κοινωνίας της δραστηριότητας και του τρόπου
με τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη
επιβράβευση για μας, αφού η κοινωνία, και ειδικότερα
ο στενός κοινωνικός περίγυρος των περιοχών που
δραστηριοποιούμαστε, έμπρακτα μας αναγνωρίζει την
προσφορά μας και εγκρίνει τη δράση μας.
Αυτό λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε, να προσφέρουμε,
άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο μερίδιο ανάλογα
με τις δυνατότητες του καθενός. Σ΄ αυτούς που πραγματικά μας χρειάζονται.  
Κι όλ΄ αυτά γιατί οραματιζόμαστε μια κοινωνία που θα
αισθάνεται ασφαλής και σίγουρη για το μέλλον της.
Μια κοινωνία που θα κάνει την αειφορία από στόχο
πράξη. Μια κοινωνία στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά
μας, και θα είναι καλύτερη από τη δική μας.
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Υγεία και ασφάλεια στις εργασίες συντήρησης
Η ημερίδα διοργανώθηκε από την ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, την Παρασκευή 8 Απριλίου στο
ξενοδοχείο «The Met Hotel»  με κύριο αντικείμενο την
παρουσίαση των πιο επίκαιρων εξελίξεων στο ζήτημα
της ασφαλούς συντήρησης.
Στην ημερίδα, χαιρετισμό απηύθηνε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Ν. Πέντζος, ενώ ομιλητές ήταν στελέχη του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΛΙΝΥΑΕ, εξειδικευμένοι
επιστήμονες και μηχανικοί μεγάλων βιομηχανιών.
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την πρωτοβουλία
της ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να διοργανώσει
την ημερίδα με θέμα:  Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης
οφέλη για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις»,
τόνισε ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος στην έναρξη της ομιλίας του.
Ο κ. Πέντζος, υπογράμμισε ότι για τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας είναι απαραίτητη
η απόλυτη και καθολική εφαρμογή καθώς επίσης και
δέσμευση όλων, επιχειρήσεων και εργαζομένων, στις
υποχρεώσεις που η νομοθεσία επιβάλλει.
Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί καθήκον όλων η εφαρμογή
του πλαισίου ασφάλειας και υγιεινής για την αποτροπή
ατυχημάτων τα οποία, σε κάθε περίπτωση, το λιγότερο
το οποίο κάνουν είναι να αναγκάζουν τον εργαζόμενο να
παραμείνει εκτός εργασίας για αρκετές ημέρες και τις
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις
χαμένες ώρες εργασίας και τη μείωση της παραγωγής
και της παραγωγικότητάς τους.
Συνεπώς το θέμα της σημερινής ημερίδας για ασφαλείς
εργασίες συντήρησης, και για τα οφέλη που προκύπτουν
για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, είναι απολύτως επίκαιρο, και θεωρούμε ότι μπορεί να αυξήσει
την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση  εργοδοτών και
εργαζομένων στα θέματα πρόληψης των κινδύνων που

είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά τη διαδικασία των εργασιών συντήρησης.
«Για το λόγο αυτό συγχαίρω ειλικρινά» συνέχισε ο κ. Πέντζος, «την   ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για
τη σημερινή της πρωτοβουλία, καθώς επίσης και τους
υποστηρικτές της σημερινής ημερίδας η πλειοψηφία των
οποίων είναι και μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, πιστεύουμε και υποστηρίζουμε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας
στην εργασία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και οι καλές επιχειρηματικές επιδόσεις ενισχύουν ή
πρέπει να ενισχύουν, τη ποιότητα και τους όρους υγείας
και ασφάλειας στην εργασία.
Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τα θέματα της υγιεινής
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι επαρκές και
εκτεταμένο και θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει
ως ένα από τα πλέον πλήρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ζητούμενο είναι η ουσιαστική εφαρμογή του. Προς
αυτή την κατεύθυνση ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος προσπαθεί να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις
μέλη του και να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους
για τη συνευθύνη τους στην εφαρμογή των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας.
Σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων είναι προς το συμφέρον
όλων. Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων βελτιώνει την παραγωγικότητα. Τέλος,
η βελτιωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων δημιουργεί ασφαλείς εργασιακές συνθήκες οι οποίες
με τη σειρά τους κάνουν τις επιχειρήσεις μας πιο
αποτελεσματικές.
Η υπόθεση της υγείας και της ασφάλειας μας αφορά όλους.
Την πολιτεία τους εργαζόμενους και τους εργοδότες».
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Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων: Στόχοι, Προκλήσεις,
Σχεδιασμός, Δράσεις
Στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, την
Παρασκευή 8 Απριλίου  2011, εκ μέρους του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συμμετείχε με εισήγηση
ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών, κ. Χ. Γεωργίου.
Ξεκινώντας την παρέμβασή του, ο κ. Γεωργίου, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του θέματος και τόνισε, ότι
«ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη δημιουργίας
του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων. Από την άλλη
μεριά καταλαβαίνουμε και τις δυσκολίες που αυτό
συνεπάγεται δοθέντος ότι η ίδια η προσαρμογή και
χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και η
προσαρμογή του στα εθνικά δεδομένα δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να είναι εύκολη προσπάθεια».
Για το λόγο αυτό, πρότεινε να επιλεγούν μαζί με τους όλους
τους κοινωνικούς εταίρους και το κράτος τα πλέον κρίσιμα
επαγγέλματα μιας βιομηχανίας και να δημιουργηθούν μελέτες περιπτώσεων για τα πραγματικά προσόντα της κάθε
ειδικότητας, μέσα από ειλικρινή διάλογο και συζήτηση.
Επιπλέον, ο κ. Γεωργίου πρότεινε τα ακόλουθα θέματα:
1. Είναι αναγκαία η δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, το οποίο πρέπει να είναι λειτουργικό
και να διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων
στη γνώση μέσα από τη δια βίου μάθηση,
2. Απαιτείται τριμερής συμμετοχή στην προσπάθεια
για την καθιέρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, και φυσικά στη συνέχεια στη λειτουργία
του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων,
και αναφέρομαι στην πολιτεία, δηλαδή το κράτος,
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Η τριμερής
συμμετοχή στην όλη προσπάθεια είναι η απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία της. Οι εξαιρέσεις

δεν βοηθούν ειδικά κατά την τρέχουσα χρονική
και οικονομική συγκυρία,
3. Τα μεσαία στελέχη διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο
στην προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Γι΄ αυτό προτείνουμε
τη δημιουργία διαφανούς και ξεκάθαρου Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων με τη συμμετοχή σ’ αυτό εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους,
4. Το βάρος να δοθεί στην τεχνική εκπαίδευση στη
χώρα, με την άρση της αντίληψης ότι οι απόφοιτοι
της αποτελούν εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας,
αλλά να αντιληφθούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες
μονάδες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία,
5. Η αντικειμενική και αμερόληπτη πιστοποίηση των
προσόντων των εργαζομένων αποτελεί βασική παράμετρο της αγοράς εργασίας και απόδειξη της εύρυθμης
λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, και,
6. Πρέπει να είμαστε σαφείς και ν’ αποφύγουμε την
υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας
μέσα από χρονοβόρες γραφειοκρατικές δραστηριότητες, που τελικά όχι μόνο δεν θα συμβάλλουν στην
εφαρμογή ενός πλαισίου, αλλά θα δημιουργήσουν
σύγχυση και απογοήτευση.
Τέλος, κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Γεωργίου
υπογράμμισε ότι ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι η εφαρμογή
υγιούς και διαφανούς Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων
επιχειρήσεων, στη διαρθρωτική τους προσαρμογή εντός της οικονομικής κρίσης και, τελικά, τουλάχιστον στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας.
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Πρωτοβουλία για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
επιχειρήσεων, φορέων και ερευνητικών ιδρυμάτων στην
Κεντρική Μακεδονία
Η ύπαρξη ισχυρής συνέργιας μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η υλοποίηση
σημαντικών παράλληλων πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης
της ενδογενούς ικανότητας ανάπτυξης γνώσης και
καινοτομίας έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη ενός
δημόσιου κριτικού διαλόγου που πραγματοποιείται με
τη μορφή ενός FORUM Καινοτομίας.
Η λειτουργία του FORUM στηρίζεται στην ισότιμη συμμετοχή όλων των παραγωγικών, ερευνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Περιφέρειας
σε συναντήσεις εργασίας. Η πρώτη συνάντηση, τον
Ιούνιο του 2010, είχε ως αντικείμενο την αναγνώριση
της υφιστάμενης κατάστασης και την κατάθεση σε
ένα κοινό τραπέζι των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών
στήριξης και προώθησης της καινοτομίας όλων των
φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Η δεύτερη συνάντηση, το Μάρτιο του 2011, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των θεσμικών εξελίξεων και των
πρόσφατων ερευνών για τις ανάγκες του συστήματος
καινοτομίας και έκανε μια προσπάθεια αξιολόγησης του
περιφερειακού δυναμικού με τη βοήθεια σύγχρονων
ευρωπαϊκών εργαλείων.
Οι δύο επόμενες συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2011, θα ολοκληρώσουν το
έργο του FORUM Καινοτομίας, το οποίο φιλοδοξεί να
υποστηρίξει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων

φορέων με στόχο ένα κοινό σχέδιο δράσης για την
καινοτομία με ορίζοντα το 2020.
Στις συναντήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επαγγελματικών
Συνδέσμων και Επιμελητηρίων, εκπαιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυμάτων και θερμοκοιτίδων, του ΟΡΘΕ
και άλλων φορέων.
Το FORUM Καινοτομίας υποστηρίζεται από την
Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». στο πλαίσιο του έργου
Agency Supporting Value of Innovation System
in Regional and Local Economies (AsviLocPlus)
(www.asvilocplus.eu) που με τη σειρά του συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας South – East Europe
(www.southeast-europe.net). Σκοπός του έργου
AsviLocPlus είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού
δικτύου καινοτομίας όπου η διάδραση μεταξύ της
ζήτησης καινοτόμων λύσεων και της παραγωγής
καινοτόμων ιδεών θα δημιουργεί το απαραίτητο δυναμικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
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Συμμετοχή ΣΒΒΕ στο Ευρωπαϊκό Έργο Cross–Inno–Cut
Ο ΣΒΒΕ θα υλοποιήσει το έργο «Cross Border
Implementation of innovative cost cutting
technologies, Cross–Inno–Cut»  σε συνεργασία με
την Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (URENIO) του ΑΠΘ, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
- Βιοτεχνιών Νομού Ροδόπης, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων
Βιοτεχνών Ξάνθης, και το Σύνδεσμο Βιοτεχνιών - Βιομηχανιών Έβρου. Επίσης από τη Βουλγαρία θα συμμετέχουν δύο περιφερειακοί Σύνδεσμοι Βιομηχανιών
και το Πανεπιστήμιο South-West Neofit Rilski, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007 – 2013.
Το έργο Cross–Inno–Cut ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των σύγχρονων επιχειρήσεων για την απόκτηση τοπικού
και διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω
του περιορισμού του λειτουργικού τους κόστους, με
παράλληλη διατήρηση και αναβάθμιση του επιπέδου
των παραγομένων προϊόντων και προσφερομένων
υπηρεσιών, με την εφαρμογή τεχνολογικών και μη
καινοτομιών.  
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
• διοργάνωση σειρά συναντήσεων εργασίας,
• δημιουργία σχετικού portal,
• πραγματοποίηση 100 διαγνωστικών ελέγχων σε
αντίστοιχες επιχειρήσεις, για τον προσδιορισμό της
δυνατότητας μείωσης του λειτουργικού κόστους
στους τομείς: α) διαχείρισης α’ υλών, β) διαχείρισης
προμηθειών, γ) αξιοποίησης πάγιων στοιχείων, δ)
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, ε) ενεργειακού
κόστος, και, στ) ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
• επιλογή 30 επιχειρήσεων από τις παραπάνω 100,

στις οποίες θα προταθούν συγκεκριμένα action
plans περιορισμού κόστους, αναλόγως του τομέα
παρέμβασης που έχει προκύψει ως τομέας παρέμβασης κατά το στάδιο των audits.
• επιλογή 10 επιχειρήσεων, στις οποίες θα γίνει
εφαρμογή από experts των action plans περιορισμού λειτουργικού κόστους. Κατά τη διαδικασία
εφαρμογής των παρεμβάσεων θα δοθεί έμφαση
στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη διατήρηση και αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας
των προϊόντων, στην ενίσχυση των προσόντων του
ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία ομάδων
εργασίας από στελέχη και εργαζόμενους μέσα στην
ίδια την επιχείρηση, που θα είναι ικανά μετά τη
λήξη του project να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα
αύξησης του λειτουργικού κόστους.
• Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο κατάρτισης των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσεων
ενδιαφέρον στα σχετικά πεδία.
Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία μίας Διασυνοριακής Κοινότητας
Ενδιαφέροντος (Community of Interest) με αντικείμενο την ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της
διασυνοριακής συνεργασίας και της περιφερειακής
ανάπτυξης στις έξι θεματικές περιοχές παρέμβασης
του προγράμματος.
Τέλος, από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να
προκύψουν προτάσεις πολιτικής τόσο για τη διασυνοριακή συνεργασία, όσο και για την ανάπτυξη των ίδιων
των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω του
περιορισμού του λειτουργικού τους κόστους.
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Βάση Δεδομένων Επιχειρηματικής Συνεργασίας –
Business Co-operation Database (BCD)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος επιθυμώντας να συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, διαχειρίζεται
καθημερινά τη Βάση Δεδομένων Επιχειρηματικής Συνεργασίας – Business Co-operation Database (BCD).
H συγκεκριμένη Βάση Δεδομένων Επιχειρηματικής
Συνεργασίας – Business Co-operation Database (BCD)
δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και
την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας σε
παγκόσμια κλίμακα.  
Η βάση βοηθά τις επιχειρήσεις στην εύρεση ενός ή
περισσοτέρων πιθανών συνεργατών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού οικονομικού
χώρου αλλά και σε τρίτες χώρες.
Η υπηρεσία αυτή διατίθεται δωρεάν και την παρέχει
στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος αποκλειστικά
και μόνο ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
ως μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου ολοκληρωμένης
υποστήριξης επιχειρήσεων της Ε.Ε. Enterprise Europe

Network, που αποτελείται από περισσότερους από
600 οργανισμούς και λειτουργεί σε περίπου 48 χώρες.
Η Βάση δεδομένων Επιχειρηματικής Συνεργασίας
απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη
δυνατότητα αναζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας
(εμπορική, τεχνολογική, οικονομική κλπ) μέσω της καταχώρισης του εταιρικού της προφίλ συμπληρώνοντας
απλώς μια τυποποιημένη αίτηση.
Η αίτηση, η οποία περιλαμβάνει το προφίλ της επιχείρησης καθώς και το είδος της συνεργασίας το οποίο η
επιχείρηση επιθυμεί να αναπτύξει, κωδικοποιείται και
καταχωρείται στη βάση δεδομένων επιχειρηματικής
συνεργασίας με στόχο την προώθηση της επιχείρησης
και των προϊόντων / υπηρεσιών της. Παράλληλα, τα
στελέχη του Enterprise Europe Network – Hellas του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, μπορούν
να διενεργήσουν έρευνα στη βάση για υφιστάμενα
επιχειρηματικά προφίλ που έχουν ήδη καταχωρηθεί
από τα υπόλοιπα μέλη / χώρες του δικτύου και που
ανταποκρίνονται στο είδος της συνεργασίας που αναζητά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
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Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια: 30 πεδία δράσης για τη
δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
στην προσπάθειά του να συμβάλλει έμπρακτα στην άρση
των προσκομμάτων δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στη χώρα μας, συνεργάσθηκε με τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς επίσης
και με τους υπόλοιπους περιφερειακούς συνδέσμους
στη χώρα, και κατέληξε στην καταγραφή:
•
•
•

30 ομάδων προσκομμάτων – εμποδίων στην επιχειρηματικότητα,
των επιπτώσεων που αυτά έχουν στην καθημερινή,
αλλά και στη γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, και,
(το σημαντικότερο) στη δημοσιοποίηση ρεαλιστικών και τεκμηριωμένων λύσεων για την άρση των
συγκεκριμένων εμποδίων.

Η εργασία του ΣΒΒΕ με τον ΣΕΒ και τους υπόλοιπους
Συνδέσμους Βιομηχανιών της χώρας, προέκυψε από
τη σχετική ρήτρα του επικαιροποιημένου Μνημονίου
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής στο
οποίο ρητά αναφέρεται ότι «… η Ελληνική Κυβέρνηση
θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για μια
επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα όπου θα παρουσιάζεται
ένα χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση 30 εκ των
σημαντικότερων περιορισμών που παραμένουν για την
επιχειρηματική δραστηριότητα, την επένδυση και την
καινοτομία …»
Ακολουθούν οι τριάντα (30) δέσμες εμποδίων και ενδεικτικά εμπόδια – θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται
σε καθεμία από αυτές. Το πλήρες κείμενο για την άρση
των εμποδίων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του ΣΒΒΕ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sbbe.gr/docs/xoris_embodia.pdf
1. Εγκατάσταση Επιχειρήσεων: χωροθέτηση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης,  οικοδομική άδεια, καθορισμός χρήσεων γης, ξαφνικές
αλλαγές χρήσεων γης.
2. Λειτουργία Επιχειρήσεων – Αδειοδοτήσεις: άδεια
λειτουργίας, αδυναμία εφαρμογής και ενεργοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),
διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων,
μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
ελλιπής στελέχωση επιθεώρησης μεταλλείων.
3. Παραγωγική διαδικασία: λεβητοστάσια, μηχανήματα
τεχνικών έργων (επίβλεψη – λειτουργία – συντήρηση), μηχανήματα έργων (έγκριση τύπου – επιβολή
τελών), ανυψωτικά μηχανήματα, απαίτηση πιστοποίησης προσόντων.

4. Επέκταση και εκσυγχρονισμός βιομηχανιών – αποθηκών: Εγκατάσταση – επέκταση – εκσυγχρονισμός βιομηχανιών και αποθηκών, διαχωρισμός
αποθηκών με κριτήριο τη βιομηχανική ή εμπορική
χρήση τους, σημαντικοί περιορισμοί στο ύψος των
αποθηκών.
5. Εισαγωγές: Επιβάρυνση με εισφορά 0,15%, κόστος
εκτελωνισμού, ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας των
τελωνείων, υποχρέωση για άμεση καταβολή του
αναλογούντος φόρου.
6. Εξαγωγές: υποχρέωση εγγραφή σε μητρώο εξαγωγέων, γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση
αδειών εξαγωγής, μη χορήγηση προσωρινών αδειών  
εξαγωγής δειγμάτων, έκδοση visa, δυσκολίες υποστήριξης από την ελληνική διπλωματία, καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ, διπλή φορολογία
επιχειρήσεων.
7. Συναλλαγές με το δημόσιο: πολύπλοκη και γραφειοκρατική διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς του δημοσίου, δυσανάλογα μεγάλο
διάστημα από την προκήρυξη έως την εκτέλεση και
αποπληρωμή σύμβασης κρατικών προμηθειών, καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές.
8. Μεταφορές: περιορισμοί στην απόκτηση Φ.Ι.Χ.,
περιορισμοί στην απόκτηση άδειας βυτιοφόρων
ιδιωτικής χρήσης (Β.Ι.Χ.) των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, περιορισμοί στη μεταφορά άδειων
εμπορευματοκιβωτίων (containers).
9. Λειτουργία αγορών: σημαντική χρονική υστέρηση στην εφαρμογή της οδηγίας 123/2006 για τις
υπηρεσίες, ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, κωδικοποίηση της εθνικής νομοθεσίας
για τρόφιμα.
10. Ανταγωνισμός & Καταναλωτής: υποχρέωση γνωστοποίησης συγκεντρώσεων, καθυστέρηση εκδίκασης
αποφάσεων, στο Ν.703/1977 δεν ρυθμίζεται το
ζήτημα της παραγραφής του δικαιώματος επιβολής διοικητικής κύρωσης, διοικητική αναφορά
στην πολιτική ηγεσία της επιτροπής ανταγωνισμού,
ταύτιση της αποφασιστικής και της διερευνητικής
αρμοδιότητας της επιτροπής ανταγωνισμού, διατήρηση σημαντικών διαφοροποιήσεων της εθνικής
νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή,
11. Χρηματοοικονομικά: οικονομικές συνέπειες του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), επιβάρυνση των δανειακών συμβάσεων με εισφορά
0,6%, χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων.
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12. Έρευνα – Καινοτομία: έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (ΕΤΕ), διαδικασία
κατοχύρωσης και προστασίας καινοτομιών, απουσία
ευελιξίας εργασιακών σχέσεων.
13. Φορολογικά: κώδικας βιβλίων και στοιχείων, εκπιπτόμενες δαπάνες, κόστος προσημείωσης ομολογιακού δανείου, έκδοση τιμολογίων και δελτίων
αποστολής για όλα τα αγροτικά προϊόντα
14. Τελωνειακά: κόστος εκτελωνισμού, τελωνειακές διαδικασίες για καύσιμα και πετρελαιοειδή,
καταβολή φόρων προς το τελωνείο, τελωνειακές
εργασίες, ωράριο λειτουργίας των τελωνείων, μη
αποτελεσματικές και γραφειοκρατικές τελωνειακές
διαδικασίες.
15. Φορολογία κεφαλαίου: ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, υψηλή επιβάρυνση μεταβιβάσεων ακινήτων,
πολύπλοκη διαδικασία και υψηλό κόστος μεταβίβασης, δυσκολίες στην αγορά ακινήτων και τη
μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.
16. Μη ανταποδοτικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων:  Εισφορά – Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή
και μεταμόρφωση αγαθών και καυσίμων, ειδική
ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) σε ποσοστό 3%
για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό
0,5% για τα προϊόντα ζωικής  προέλευσης, πλήθος
χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα 75
άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931(ΦΕΚ
Α 239), μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ
ταμείων προνοίας για πολιτικές και διοικητικές
δικαστικές υποθέσεις, κλπ.
17. Τέλη και πρόστιμα ΟΤΑ: δημοτικά τέλη σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιβολή τέλους (2%) επί
της διαφημιστικής δαπάνης, αυθαίρετες αυξήσεις
τελών και προστίμων, εισφορά υπέρ οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, εισφορά – δικαίωμα ΟΤΑ
που επιβαρύνει την εμφιάλωση αναψυκτικών και
νερών.
18. Διοικητικοί και αγορανομικοί έλεγχοι: διπλό επικαλυπτόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ελεγκτικό και
κυρωτικό σύστημα για τα τρόφιμα, υποχρέωση προαναγγελίας μεταβολών τιμών, υποχρέωση κατάθεσης συμφωνιών μεταξύ παραγωγών – προμηθευτών
και λιανεμπορίου, πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων
υπουργείων, περιορισμοί στον τρόπο διενέργειας
των προωθητικών ενεργειών, ρυθμιστικός παρεμβατισμός του κράτους, έλεγχοι επιχειρήσεων από
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
19. Αμοιβές και τιμές καθοριζόμενες από το κράτος:
αμοιβές δικαστικών υπαλλήλων, ελάχιστες αμοιβές
δικηγόρων, ελάχιστες αμοιβές επαγγελμάτων που
αναγνωρίζονται από το ΤΕΕ, ελάχιστες αμοιβές
συμβολαιογράφων, τιμολόγια ΕΥΑΘ, τιμολόγια ΔΕΗ.
20. Υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων επιχειρή-

σεων: υποχρεωτική δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων, δημοσίευση στο ΦΕΚ ανακοίνωσης
περί καταχώρισης στο ΜΑΕ.
21. Διαφήμιση: επιβολή αγγελιόσημου ύψους 20%,
ο νόμος 2328/95 άρθρο 12 αποτελεί διοικητική
παρέμβαση, υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου,
επιβολή τέλους (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης.
22. Διοίκηση προσωπικού: επανάληψη ενημέρωσης
δημόσιων υπηρεσιών, προνομιακά δικαιώματα
συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, υπερωρίες, 6η ημέρα απασχόλησης, περιορισμοί στην εκ
περιτροπής εργασία, αναγκαστικές τοποθετήσεις,
πληθώρα αριθμών μητρώου, πολύπλοκη διαδικασία
πρόσληψης υπαλλήλου.
23. Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές: βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθυστέρηση στη
διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής εισφορών από
τα ασφαλιστικά ταμεία, 0,45% επί των εισφορών για
την χρηματοδότηση του ΛΑΕΚ, ενημέρωση επιχειρήσεων, επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών
με 1%, μη ύπαρξης αυτασφάλισης.
24. Ενέργεια: υψηλά τιμολόγια ρεύματος
25. ΕΣΠΑ: βραδεία απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ,
καθυστερήσεις στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων,
αποκλεισμός ιδιωτών από προγράμματα ανάπτυξης.
26. Επιχειρηματικότητα – Ανάπτυξη: έλλειψη οράματος ανάπτυξης, έλλειψη συνολικού επενδυτικού πλαισίου, αναποτελεσματική λειτουργία του
Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΑΑ),
πολυνομία, αντικρουόμενες διατάξεις, ανασφάλεια
δικαίου, μη εφαρμογή της πρακτικής υπολογισμού
επιπτώσεων ρυθμίσεων, έλλειψη επιχειρηματικής
παιδείας, αρνητική προβολή των επιχειρηματιών
και της επιχειρηματικότητας, προβολή κατηγοριών για παραβάσεων επιχειρήσεων, υπερβολικές
καθυστερήσεις.
27. Απονομή δικαιοσύνης: σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, περιορισμός της
δικαστικής προστασίας του φορολογουμένου, διαδικασίες ενστάσεων.
28. Παραγωγικότητα προσωπικού: ασφαλιστικές εισφορές επί των διανεμόμενων αυτών κερδών, μη
αναπροσαρμογή της δυνατότητας προσφοράς ομαδικών συμβολαίων ασφάλισης, καταβολή φόρου
εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών για τις
διατακτικές γευμάτων άνω των 6 ευρώ.
29. Συγχωνεύσεις – Ενδοομιλικές συναλλαγές: Μη
αναγνώριση της ζημιάς της απορροφώσας, διπλό
επικαλυπτόμενο νομοθετικό πλαίσιο.
30. Λύση – Εκκαθάριση: οι διαδικασίες για τη συνέχεια
της επιχείρησης, χρονοβόρα διαδικασία εκκαθάρισης μιας εταιρείας.
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Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει
της «Αναμόρφωσης της βιομηχανικής νομοθεσίας»
(Ν.3325/2005)

Γενική αξιολόγηση του νέου νομοθετικού πλαισίου
Στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνονται τόσο θετικά σημεία, όσο και αβεβαιότητες εφαρμογής.
Στα θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονται:
• Η δραστική απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν τη χαμηλή όχληση κατηγοριών Ι και ΙΙ, αφού με
τον νέο νόμο καθιερώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση και ο
εκ των υστέρων έλεγχος, ενώ θεσπίζεται η εγγυητική
επιστολή για την κατηγορία ΙΙΙ της μέσης όχλησης.
• Η συγχώνευση των κατηγοριών Β3 και Β4 σε μια
κατηγορία Β.  Στην κατηγορία Β καταργούνται οι
περιβαλλοντικές εκθέσεις και η Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων και θεσπίζονται τυποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι κατά κλάδο και τόπο
εγκατάστασης.
• Στην κατηγορία Α προβλέπεται κατάργηση των μελετών επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών και στερών
αποβλήτων και ενσωμάτωσή τους στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Συμπεριλαμβάνεται νέα διατύπωση προθεσμιών, και
συγκεκριμένα: α) 10 ημέρες, που αφορούν την τυπική
πληρότητα της αίτησης, β) 30 ημέρες, που συνιστούν
προθεσμία στους φορείς γνωμοδότησης, διαφορετικά
τεκμαίρεται η γνωμοδότησή τους ως θετική, και, γ) 60
ημέρες, μέχρι την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, αλλιώς η έγκριση θεωρείται
σύμφωνη με τους όρους που τίθενται στην αίτηση.
Όμως, τα ερωτήματα που τίθενται, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, είναι: α) υπάρχει η
δυνατότητα των υπηρεσιών αδειοδότησης να ανταποκριθούν στις προθεσμίες; β) τι προβλέπεται για
την περίπτωση που δεν εφαρμόζονται στην πράξη; γ)
τι γίνεται στην περίπτωση εκ των υστέρων αρνητικής
γνωμοδότησης ενός εκ των εμπλεκομένων φορέων
στη διαδικασία;
• Η καθιέρωση Ειδικού Πρωτοκόλλου για τις άδειες
οικοδομής: αλλά, πως θα εφαρμοστεί από τις Υπηρεσίες της Πολεοδομίας, όταν υπάρχουν τμήματα
ελέγχου αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών,
τοπογραφικών, που γνωμοδοτούν σταδιακά;

• Η άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα του υπαλλήλου, γεγονός
ίσως μοναδικό στα χρονικά της δημόσιας διοίκησης.  
Παρότι και σήμερα αυτό προβλέπεται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, πόσες φορές μέχρι σήμερα
έχουν εφαρμοσθεί σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες;
Από την άλλη μεριά υπάρχουν αρκετές αβεβαιότητες
στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, οι οποίες
συνίστανται στα ακόλουθα:
• Ο νέος νόμος προβλέπει για την εφαρμογή του σημαντικό αριθμό εφαρμοστικών αποφάσεων, και συγκεκριμένα: 12 ΚΥΑ, 2 Προεδρικά Διατάγματα και 3
Υπουργικές Αποφάσεις.  Η αβεβαιότητα προκύπτει
από την εύλογη απορία αν θα ακολουθηθεί το πνεύμα
του Νόμου και πως εξασφαλίζεται αυτό;  Η μέχρι
σήμερα εμπειρία μας καταδεικνύει ότι πολλές φορές
έχουν υπάρξει ανατροπές ανάμεσα στο πνεύμα του
νόμου και στις διατάξεις εφαρμογής του.
• Στο κείμενο που δόθηκε προς διαβούλευση διαπιστώθηκε αυξημένος βαθμός διοικητικής περιπλοκότητας.  
Για παράδειγμα υπάρχει πρόβλεψη για «Διαπιστευμένους Επιθεωρητές»: πως ακριβώς λειτουργούν,
ποιος τους εντέλει; τι ακριβώς εκδίδουν, πως συνεργάζονται με τις Αρχές Αδειοδότησης;  Προφανώς,
είναι ζητήματα τα οποία θα διευκρινισθούν με την
έκδοση της ΚΥΑ κλπ. Το γεγονός αυτό από μόνο του
συνιστά επιπλέον καθυστέρηση στην εφαρμογή του
νέου νομοθετικού πλαισίου.
• Ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο θα έπρεπε να κινηθεί
στην κατεύθυνση της απλοποίησης και μείωσης των
βημάτων απόκτησης της άδειας λειτουργίας, εντούτοις προβλέπει πολλαπλά Σημεία Αδειοδότησης,
και συγκεκριμένα αυτοτελή τμήματα Αδειοδότησης
Περιφέρειας, ΤΕΕ, Επιμελητήρια και ενώσεις αυτών.
Κατά συνέπεια ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας
αναρωτιέται αν θα δημιουργηθεί άμιλλα ή, τελικά,
σύγχυση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών. Διότι είναι
βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ασυμβατότητες μεταξύ
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τους, ενώ ταυτόχρονα θα επιτύχει αύξηση των δημόσιων
δαπανών και διεύρυνση του Δημόσιου Τομέα, σε μια
εποχή που ζητούμενα από το σύνολο της κοινωνίας
είναι τα ακριβώς αντίθετα.
Οργάνωση, επάρκεια και ποιότητα στελέχωσης των
Υπηρεσιών: δεν είναι σαφές, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, με τη θεσμοθέτηση του «Καλλικράτη» και τη
δημιουργία τμήματος πολεοδομίας στους Δήμους. Η
οικοδομική άδεια θα εκδίδεται από υπηρεσία μιας
στάσης (one stop shop); Έχουν τη δυνατότητα αυτή οι
«Καλλικρατικοί» δήμοι; Σε κάθε περίπτωση, κεντρικό
ζητούμενο είναι η απλοποίηση του συστήματος.  Για το
λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πραγματικό one stop
shop, με τη δημιουργία τμήματος βιομηχανικής οικοδομικής άδειας, στα αυτοτελή τμήματα αδειοδότησης.
Ειδικά προβλήματα για Επιμελητήρια και ΤΕΕ: η στελέχωση των Επιμελητηρίων και του ΤΕΕ γίνεται με
διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι οποίες διαρκούν έως και τρία
χρόνια.  Τα ερωτήματα που τίθενται είναι δύο: α) πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τη στελέχωση αυτών των
υπηρεσιών, αφού είναι αποδεκτό απ’ όλους ότι θα
απαιτηθεί η πρόσληψη εξειδικευμένων ατόμων για
να λειτουργήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο, και, β) για τις
δυο μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ποια από
τα Επιμελητήρια θα εμπλακούν στην όλη διαδικασία:
• Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνολικός
σχεδιασμός και αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου, τη στιγμή που αυτό διέπεται από:

• 47 νόμους
• 11 Προεδρικά Διατάγματα
• 19 Υπουργικές Αποφάσεις
• 24 Κοινές Υπουργικές αποφάσεις
• 14 Βασιλικά, Πολεοδομικά και Υγειονομικά Διατάγματα
• Συνολικά, 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος που
διέπουν την αδειοδότηση.

Προτάσεις και θέσεις για την αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
λαμβάνοντας υπόψη των προβλεπομένων στο νέο σχέδιο νόμου
1.Πρόταση δημιουργίας Μητρώου ή Σώματος Πιστοποιημένων Φορέων – Ελεγκτών από τον ιδιωτικό
τομέα για την υποστήριξη των Αδειοδοτικών Αρχών
Προτείνουμε να ανατεθεί ο έλεγχος της τήρησης
αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε
πιστοποιημένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορείς (Μητρώο ή Σώμα Διαπιστευμένων Φορέων), ανάλογα με την κατηγορία της ΕΠΟ,
και να καθοριστεί σύστημα επανελέγχου τους.
Αυτό διότι λόγω συνεχούς εμπλουτισμού της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος με νέες
διατάξεις και καθορισμού εξειδικευμένων περιβαλλοντικών όρων, απαιτείται ο έλεγχος της τήρησης των
όρων αυτών να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα
(Μητρώο ή Σώμα Διαπιστευμένων Φορέων).
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή:
• θα επιτρέψει την αποσυμφόρηση εκατοντάδων
μελετών από τις υπηρεσίες των Περιφερειών (πρώ-

ην Νομαρχιών), που σήμερα είναι εξαιρετικά υπόστελεχωμένες και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν
να διαχειριστούν τόσο μεγάλους όγκους μελετών,
• θα επιτρέψει τη μελέτη και τον έλεγχο ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες
γνώσεις που δεν διαθέτουν οι υπηρεσίες και για τις
οποίες σήμερα αυτές απευθύνονται σε Πανεπιστημιακούς φορείς ή τρίτους,
• υποβοηθά σημαντικά, κυρίως τις επιχειρήσεις που
έχουν έδρα στην Ελληνική περιφέρεια και αποτελεί
ουσιαστικό μέτρο αποκέντρωσης.
Εν τούτοις βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30, του
νέου σχεδίου νόμου, οι αρμοδιότητες των διαπιστευμένων επιθεωρητών περιορίζονται στις περιοδικές
επιθεωρήσεις και καταγγελίες.  Κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους και κατά
το στάδιο έκδοσης της άδειας εγκατάστασης και
άδειας λειτουργίας σε αντιδιαστολή με την παρ.1 του
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παραπάνω άρθρου, όπου ορίζεται ότι η διαδικασία
ελέγχου και αδειοδότησης παραμένει μόνο στην
αδειοδοτούσα αρχή.
2. Η κατηγορία Α1 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
να υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδότησης της
Περιφέρειας
Το νέο σχέδιο νόμου μιλά για εμβάθυνση της αποκέντρωσης. Δεν είναι κατανοητό γιατί η κατηγορία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α1 δεν μπορεί να
αδειοδοτείται από την Περιφέρεια. Θα μπορούσαν
να εξαιρούνται οι βιομηχανίες που εμπίπτουν στην
οδηγία IPPC, οι οποίες να συνεχίσουν να αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Προτάσεις βελτίωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Να υπάρξει κωδικοποίηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
• Να επιβληθεί η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο των τυποποιημένων περιβαλλοντικών όρων.
• Να συνταχθούν τεχνικές οδηγίες για τις μεθοδολογίες
υπολογισμού και εκτίμησης των εκπομπών από τις
διάφορες δραστηριότητες (κατά τα πρότυπα της ΕΡΑ).
• Να υπάρξει εκσυγχρονισμός του περιεχομένου
των ΜΠΕ.
• Να θεσμοθετηθεί η δημιουργία ενός διοικητικού
δικαστικού τμήματος (Περιβαλλοντικό δικαστήριο),
στο οποίο θα γίνεται ο τελικός έλεγχος των αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη συμμετοχή
και ενημέρωση του κοινού, με βάση τη συμφωνία
του Aarhous, και, τέλος,
• Να υπάρξει θεσμοθέτηση της ευθύνης του υπογράφοντος τις μελέτες και η επιβολή σχετικών κυρώσεων
4. Εκδοση οικοδομικής άδειας
• Σήμερα διαπιστώνονται αδικαιολόγητες απαιτήσεις
των επιτροπών αρχιτεκτονικού ελέγχου: προτείνουμε την κατάργηση της διαδικασίας ελέγχου από
τις αρμόδιες Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(ΕΠ.Α.Ε.), εκτός από τις περιπτώσεις ακινήτων που
έχουν πρόσωπο επί εθνικής οδού.
• Σε κάθε περίπτωση, για κτίσματα ή κατασκευές
γενικότερα εντός των βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων τα οποία χρησιμοποιούνται για στέγαση εξοπλισμού και των οποίων η μορφή καθορίζεται από τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία του, να μην
απαιτείται έγκριση από ΕΠ.Α.Ε. κατά τη διαδικασία
έκδοσης οικοδομικής άδειας.
• Βάσει του άρθρου 21 §4 του σχεδίου νόμου επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός, νόμιμα υφιστάμενων δραστηριοτήτων, σε όμορο αγροτεμάχιο,
ακόμα και αν έχουν θεσπισθεί μη συμβατές χρήσεις
γης, μόνο μετά από έκδοση υπουργικής απόφασης.

Η εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε
να είναι δυνατή η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός
μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη.
• Διαπιστώνεται ασυμβατότητα των άρθρων 23 και
71 σχετικά με τις παρεκκλίσεις. Ειδικότερα, στο
άρθρο 23 γίνεται αναφορά στο καθεστώς των παρεκκλίσεων, ενώ στο άρθρο 71 §2γ καταργούνται οι
παρεκκλίσεις, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 4
του Π.Δ. 24/31.05.1985 (ΦΕΚ 270Δ/85). Προτείνουμε
την απαλοιφή της παρ.2γ του άρθρου 71, διότι αν
αυτό διατηρηθεί σε ισχύ ουσιαστικά απαγορεύεται
η επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης
των λειτουργούντων δραστηριοτήτων .
• Προτείνουμε την επέκταση του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να περιληφθεί σχετική διάταξη για
την τακτοποίηση υφιστάμενων αυθαιρέτων επεκτάσεων σε βιομηχανικά κτίρια, εντός και εκτός νομίμου
περιγράμματος, εφόσον δεν είναι δυνατή η νομιμοποίηση τους λόγω υπέρβασης των όρων δόμησης,
κατά το πρότυπο του νόμου για την τακτοποίηση των
ημιυπαίθριων.
• Προτείνουμε την παράταση διάρκειας ισχύος των
οικοδομικών αδειών από τα 4 στα 6 χρόνια ανεξαρτήτως του μεγέθους του κτιρίου.
• Επίσης, προτείνουμε τη μείωση του ύψους των
προστίμων αυθαιρέτων για την κατηγορία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι τα πρόστιμα
που επιβάλλονται στις βιομηχανίες είναι σημαντικά
αυξημένα λόγω των μεγάλων επιφανειών των κτιρίων.
• Για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης,
σήμερα υπάρχουν υπερβολικοί περιορισμοί που
πρέπει να τηρούνται με αποτέλεσμα ελάχιστα ακίνητα
να ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
σύνδεσής τους με τα οδικά δίκτυα. Να περιοριστεί
η υποχρέωση εφοδιασμού έγκρισης Κυκλοφοριακής
Σύνδεσης μόνο σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων επί
Εθνικών Οδών. Προτείνουμε την κατάργηση της
κυκλοφοριακής σύνδεσης ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας εγκαταστάσεων που έχουν πρόσωπο σε επαρχιακή οδό
ή παράπλευρη εθνική οδό και η αντικατάστασή της
από έγκριση εισόδου – εξόδου.
5. Θέματα χωροταξίας
• Στις περιοχές στις οποίες έχουν θεσμοθετηθεί
χρήσεις γης κατά την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι απαιτούμενες αποστάσεις από τους πλησιέστερους
οικισμούς αλλά και οι αποστάσεις που πρέπει να
τηρούνται για τις επεκτάσεις των οικισμών όπως
αυτές ορίζονται από την οδηγία SEVESO.   
• Η εκπόνηση και η έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων είναι σημαντικά χρονοβόρα διαδικασία
με αποτέλεσμα τη δημιουργία νομοθετικού κενού και
περαιτέρω καθυστέρησης για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης
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για το τι ισχύει και τι όχι.
• Κατά τη σύνταξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων δεν λαμβάνονται υπόψη στον επιθυμητό βαθμό
τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά μιας περιοχής με
αποτέλεσμα οι εκτάσεις στις οποίες προβλέπεται η
εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή αντίστοιχα Οργανωμένων Υποδοχέων να είναι σημαντικά
περιορισμένες και να μην προβλέπονται περιοχές
εγκατάστασης δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης.
• Στα περισσότερα των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων δεν ορίζονται Μεταβατικές
διατάξεις για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη στα υπό
εκπόνηση Σχέδια.
6. Επιπλέον προτάσεις
• Να δημιουργηθεί σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής
των αιτήσεων.
• Η ανανέωση των αδειών, όταν δεν υφίσταται μεταβολή δραστηριότητας, εξοπλισμού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να εκδίδεται με υπεύθυνη δήλωση
του υπευθύνου της επιχείρησης για τα ανωτέρω.
• Να περιορισθούν οι αρμόδιες αρχές που εξετάζουν
τις Μελέτες Ασφάλειας (οδηγία SEVESO) για την
πληρότητά τους στις απολύτως απαραίτητες. Προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα να εξαιρεθούν
τα Υπουργεία Απασχόλησης και Υγείας, τα οποία
έχουν αποστολή κυρίως την τήρηση των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους
σε καθημερινή βάση.

• Η νομοθεσία που αφορά στους ατμολέβητες θα
πρέπει να εκσυγχρονιστεί.   Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ατμολεβητών διέπεται από τις διατάξεις
του υπ’ αριθμ. 277/ΦΕΚ65Α/22.05.1963 Βασιλικού
Διατάγματος.  Προτείνεται η πιστοποίηση, καθώς
και η επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση αυτών να
γίνεται από διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς
και το σχετικό πιστοποιητικό να προσκομίζεται στην
αδειοδοτούσα αρχή.
• Να τροποποιηθεί το άρθρο 17 παρ. 9 του σχεδίου
νόμου ώστε οι αρμόδιες ΔΟΥ να χορηγούν βεβαίωση
έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη
δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν βεβαίωση της Αδειοδοτούσας
Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη της
δραστηριότητας, σε όλες τις περιπτώσεις.  

Άμεση απόσυρση της διάταξης για τη δημοτική ενημερότητα
Με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να περιληφθεί διάταξη στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο στο οποίο θα προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε
συναλλαγή με το δημόσιο, εκτός από τη φορολογική
ενημερότητα, θα πρέπει να προσκομίζεται και δημοτική ενημερότητα, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε την
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011, επιστολή προς τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ζητώντας την
απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης για τη δημοτική
ενημερότητα.  
Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο, όπου οι επιχειρήσεις δίνουν τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης, κύριο μέλημα της πολιτείας
θα έπρεπε να είναι η μείωση των γραφειοκρατικών
αγκυλώσεων που αποτελούν την μεγαλύτερη τροχοπέδη
στην ανάπτυξη της χώρας και όχι η αύξησή τους με την
θέσπιση νέων διοικητικών διαδικασιών.
Επιπρόσθετα επισημάνθηκε ότι διαχρονικά η τοπική
αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το ύψος των δημοτικών

τελών καθαριότητας και φωτισμού με τρόπο που
δεν λαμβάνει υπόψη της, τη βασική προϋπόθεση
της αρχής της ανταποδοτικότητας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι παρεχόμενες από τους δήμους
προς τις επιχειρήσεις υπηρεσίες, είναι σημαντικά
δυσανάλογης αξίας σε σχέση με τα απαιτούμενα
τέλη, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ανύπαρκτης αξίας.
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η δημοτική ενημερότητα θα εντείνει το μέγεθος του προβλήματος, που
επί σειρά ετών υφίστανται οι επιχειρήσεις, με σοβαρές
συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά τους, σε μια δύσκολη
περίοδο για την ελληνική οικονομία. Για άλλη μια φορά
τόνισε η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, η πολιτεία όχι μόνο δεν
μπόρεσε να ανταποκριθεί στο πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για εξορθολογισμό του ύψους
των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού,
αλλά επιδεινώνει την κατάσταση, δημιουργώντας νέα
γραφειοκρατικά εμπόδια.
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AS Company S.A
Η AS Company S.A ιδρύθηκε στις 18 Νοεμβρίου
του 1990 με συνιδρυτές
τον κο. Ευστράτιο Ανδρεάδη & την κα. Αναστασία Ανδρεάδου. Η κύρια
δραστηριότητα της περιστρέφεται γύρω από την
εισαγωγή, διανομή, ανάπτυξη και το marketing
για Παιχνίδια, Ρούχα,
Διακόσμηση Σπιτιού,
Accessories, Δώρα και
Light Furniture.
Κατά τα πρώτα 10 χρόνια
η εταιρεία αναπτύσσεται
ταχύτατα με αποκλειστικές εθνικές συμβάσεις
διανομής – Bandai,
Smoby, Clementoni, και
πολλές άλλες.

Το 2000 η AS Company γίνεται μέλος του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (Bloomberg symbol:ASCO, Reuters symbol :ASCr.at).
Με απαιτητικά σχέδια ανάπτυξης στον ορίζοντα κατά τη διάρκεια
του 2003 ολοκλήρωσε την ανέγερση του νέου κέντρου διανομής
και των γραφείων της έδρας  με σκοπό να ενδυναμωθεί το
κέντρο ελέγχου των επιχειρήσεων.
Το 2004 ή AS Company υπογράφει το πρώτο Πανευρωπαϊκό
συμβόλαιο με την διεθνή εταιρεία Warner Bros. Από το 2006,
το licensing portfolio της αποτελείται από 18 licensing συμβόλαια με εταιρείες όπως: The Walt Disney Company, Warner
Bros., Nickelodeon, Marvel και άλλες. Αυτές οι συμφωνίες
licensing ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη δικών της ιδεών
και δικών της προϊόντων που αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα
του AS brand.
Το 2007 ή AS Company υπογράφει με την εταιρεία παιδικών
ενδυμάτων “IDEXE” και ξεκινά την επέκτασή της στον τομέα
λιανικής πώλησης σε εθνικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια του 2009-2010 καθώς συνεχίζει  να επεκτείνει
τα καταστήματα λιανικής πώλησης της που αποτελούνται από
15 σημεία πώλησης  σε εθνικό επίπεδο συνεχίζει  την ανάπτυξη  
και την  επένδυση της σε  licensed προϊόντα  που προσφέρουν
αύξηση των πωλήσεων στον τομέα των εξαγωγών.

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.

Η  εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. εδώ και 20 χρόνια, δημιουργεί κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης και σφολιάτας. Στο διάστημα αυτό κατόρθωσε να καταστήσει το όνομα της συνώνυμο
με τη ποιότητα και την αξιοπιστία, στην παραγωγή και στην
εμπορία προϊόντων.
Η ΙΩΝΙΚΗ  είναι πλέον η πρωταρχική επιλογή των αλυσίδων
Super Market στην Ελλάδα για τα προϊόντα ιδιωτικής τους
ετικέτας, PL. Η μεγάλη δυνατότητα παραγωγής της και η αυστηρή πολιτική συνέπειας που ακολουθείται, εγγυάται ότι οι
πελάτες λαμβάνουν τις καλύτερες προσωποποιημένες λύσεις,
ακριβώς στους χρόνους που έχουν υποδείξει.

Έμπνευση, καινοτομία και δέσμευση. Αυτά είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά των ανθρώπων για να πετύχουν την ανάπτυξη
της εταιρίας σε μια εξαιρετικά δυναμική αγορά. Κινητοποιημένοι από τις συνεχόμενες εργασιακές προκλήσεις και το κλίμα
υπευθυνότητας, οι εργαζόμενοι της ανεβάζουν συνεχώς τον
πήχη στο εργασιακό πεδίο.
Στόχος της ΙΩΝΙΚΗΣ είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών
της, η συνεχής εξέλιξη, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων,
η βελτίωση στις ήδη υπάρχουσες ιδέες και η πρωτοπορία
σε νέα προϊόντα. Απόδειξη αυτών, είναι η ενδυνάμωση του
branding της, δίνοντας ένα πιο εκσυγχρονισμένο ύφος στης
εταιρική της ταυτότητα, η ανανέωση και η αύξηση των νέων
προϊόντων στον τιμοκατάλογο της εταιρίας, η επιτυχημένη
παρουσία της στην Έκθεση ARTOZA καθώς και η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικού Newsletter που απολαμβάνουν πελάτες
και προμηθευτές.
Η ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ευαισθητοποιείται και σε προβλήματα
που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έχοντας ως
στόχο λοιπόν την λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία,
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), στηρίζει τη Τράπεζα Τροφίμων,
είναι στο πλευρό του Κέντρου Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π),
είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, Ιδρυμάτων, καθώς και σε άλλες μη Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις.
Είμαστε συνεπείς στην εταιρική αειφόρο ανάπτυξη και δεσμευόμαστε για ακόμα πιο μεγαλόπνοα σχέδια.

  [ νέα μελών  ]
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ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.

Η ΜΕΤΡΟΝ δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού
και κατασκευής των ανελκυστήρων από το 1995 και αποτελεί
θυγατρική του ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται
στην Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, ενώ διαθέτει υποκαταστήματα και showrooms στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Η ΜΕΤΡΟΝ μέσα από τη δυναμική πορεία της έχει αναδεχθεί
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μια από τις κορυφαίες
εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα τη στιγμή που η παρουσία
της  είναι σημαντική και στη διεθνή αγορά με εξαγωγές σε
τουλάχιστον 23 χώρες.
Η ΜΕΤΡΟΝ διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που ξεπερνούν
τα 18.000m2 και τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό,
τον κορυφαίο του κλάδου στην Ελλάδα και έναν από τους
κορυφαίους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διοίκηση της εταιρίας

έχει θέσει ως αποστολή και στόχο της τη διασφάλιση της
απόλυτης ικανοποίησης των αναγκών των πελατών της.  Με
γνώμονα το στόχο αυτό, η ΜΕΤΡΟΝ σχεδιάζει και παράγει
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και design και προσφέρει
λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών
της. Η πιστοποίηση ISO και CE που διαθέτει για όλα της τα
προϊόντα αποτελεί απόδειξη για τη διασφάλιση της ποιότητας
που διέπει τη φιλοσοφία της ΜΕΤΡΟΝ.
Με τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, ένα ισχυρό τμήμα Έρευνας
& Ανάπτυξης, η ΜΕΤΡΟΝ διαθέτει στην αγορά ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων που διακρίνονται για την
υψηλή τεχνολογία, το design και την κορυφαία σε αξιοπιστία
λειτουργία τους. H γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, λύσεις ανακαίνισης ανελκυστήρων, κορυφαίας
ποιότητας πόρτες ανελκυστήρων, ενώ οι θάλαμοι της ΜΕΤΡΟΝ
χαίρουν απαράμιλλης αισθητικής. Ο συνδυασμός όλων των
παραπάνω ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της με την πλήρη
υποστήριξη μετά την πώληση, έχουν καταστήσει τη Μetron
μια από τις εταιρείες που αυξάνουν διαρκώς την πελατειακή
τους βάση σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν το ισχυρό
θεμέλιο της επιτυχημένης πορείας της.
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών – 62100 Σέρρες –
Τηλ. 23210 99200 – Fax: 23210 99201  
info@metronsa.gr – www.metronsa.gr

Βράβευση της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ για την κατασκευή
συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για το CERN

Σε εκδήλωση με θέμα: «Εξερευνούμε το παρελθόν για να
αντιμετωπίσουμε το μέλλον», που πραγματοποίησε ο Σύν-

δεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Β. Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), τη
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011, η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά
ΑΒΕΕ βραβεύτηκε από το ΣΕΠΒΕ για τη συμμετοχή της από
το 2005 στην κατασκευή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για
το CERN. Το βραβείο παρέλαβε από τον τ. Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Σταύρο Καλαφάτη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας κ. Γεώργιος Γιορδαμλής.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια εσπερίδας, με το
ίδιο θέμα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, με την ευκαιρία επίσκεψης
στελεχών του CERN στην Αλεξανδρούπολη για συνεργασία με
την Πρίσμα Ηλεκτρονικά.
Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είναι επίσημος κατασκευαστής
ηλεκτρονικών του CERN και η μόνη ελληνική εταιρεία με
διάκριση χρυσού βραβείου βιομηχανίας από το CERN.

