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Η συνέχιση της κρίσης οδηγεί με βεβαιότητα στον
πολλαπλασιασμό των λουκέτων

Η αποφασιστικότητα στη
λήψη μέτρων και μεταρρυθμιστικών αποφάσεων, που όμως δεν θα
υπολογίζουν το πολιτικό
κόστος, αλλά θα εξυπηρετούν το συμφέρον των
πολιτών και της επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας πραγματικές, αλλά, σε κάθε περίπτωση,
μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, είναι για τον ΣΒΒΕ τα κύρια
Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος
ζητούμενα από την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Δυστυχώς, ο ιδιωτικός τομέας έχει αφεθεί στο
έλεος του θεού, κανείς δε μιλάει για τους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τις δουλειές τους
στον ιδιωτικό τομέα, ούτε για τις επιχειρήσεις που
κλείνουν η μία μετά την άλλη.
Για την αντιστροφή αυτού του κλίματος θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του τόπου να προχωρήσει
στην ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με μέτρα που θα
έχουν άμεσα θετικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.
Επιτέλους, η Ελλάδα πρέπει να δουλέψει παραγωγικά. Άλλος δρόμος για την έξοδο από την κρίση δεν υπάρχει.
Γι’ αυτό, αναμένουμε η μεταποίηση ν’ αποτελέσει έναν απ΄ τους κύριους πυλώνες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ούτως ώστε να μπει
η Ελλάδα σε φάση αναγέννησης και πραγματικής
ανάπτυξης.
Θεωρούμε ότι ένα νέο ανάχωμα στο να μην κλείσουν κι άλλες επιχειρήσεις και αυξηθεί και άλλο
η ανεργία ώστε να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη, είναι να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις μας να
παράγουν με ένα κόστος τέτοιο που να μπορούν
στη συνέχεια να πουλήσουν με κέρδος τα προϊόντα τους. Πως όμως αυτό μπορεί να γίνει, όταν
όλα τα κόστη αυξάνονται για τις επιχειρήσεις;
π.χ. ενέργεια, χρηματοοικονομικό κόστος, α’ και
β’ ύλες και υλικά συσκευασίας;
Εκείνο λοιπόν που απαιτείται είναι να υπάρξουν
πραγματικά μέτρα που θα βοηθήσουν την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Μέτρα που θα

αλλάξουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα το
κάνουν φιλικότερο, και με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σίγουρα θα πρέπει να συνοδεύουν αυτά τα μέτρα, ευελπιστούμε ότι θα δοθούν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που
θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας που τόσο τις έχει ανάγκη η χώρα. Επίσης, θα πρέπει με
συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις να εμπεδωθεί
κλίμα ασφάλειας στον πολίτη και στον επιχειρηματία, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη.
Τα προβλήματα δυστυχώς είναι πολλά, και οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη εφαρμογή λανθασμένης πολιτικής προφανείς: χρεοκοπία της Ελλάδας, έξοδος από το ευρώ και οικονομική καταστροφή για
όλους μας. Γι’ αυτό επιβάλλεται, στις πραγματικά δύσκολες στιγμές για τη χώρα και τους πολίτες της, να υπάρξουν συμφωνίες και συνεργασίες
μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την
αποτροπή του κινδύνου της εθνικής καταστροφής.
Ας πρυτανεύσει επιτέλους η ψυχραιμία και η κοινή λογική και ας μπει το συμφέρον της χώρας μας
πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες προσώπων,
έστω και για μια φορά στην ιστορία της Ελλάδας.
Θα είναι για το συμφέρον όλων μας.
Η οικονομία και ο ιδιωτικός τομέας δεν αντέχουν
άλλο τους ακροβατισμούς, τα πειράματα και την
αναβλητικότητα. Παράταση της κρίσης θα οδηγήσει
με βεβαιότητα στον πολλαπλασιασμό των λουκέτων και σε πλήρη κατάρρευση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας.
Είναι η ώρα που θα πρέπει να επιδειχθεί έμπρακτα η ευθύνη του πολιτικού κόσμου απέναντι στη
χώρα και στους πολίτες της. Είναι η ώρα που θα
πρέπει να ειπωθεί επιτέλους η αλήθεια στον Ελληνικό λαό.
Είναι η ώρα που θα πρέπει άμεσα να προστατευθεί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος
ήταν, είναι, και θέλουμε να παραμείνει, η ατμομηχανή της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.
Και για να τα επιτύχουμε όλα αυτά, πρέπει να δείξουμε πολιτική ωριμότητα, αποφεύγοντας τη συζήτηση ανεδαφικών προτάσεων, και υιοθετώντας
την οδό της διάσωσης της χώρας μέσω ρεαλιστικών προτάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα και γρήγορα.

Continuation of the crisis will most
certainly lead to an increasing
number of closed businesses
For the Federation, the key issues for the country’s political leadership
are the need to be decisive in taking measures and implementing
reforms that do not take into account the political cost, but which
are in the interest of citizens and businesses, and which in all events
create real, medium-term prospects for development and growth.
Unfortunately, the private sector has been left at God’s mercy, and
no-one is talking about our fellow citizens who have lost their jobs
in the private sector or about the businesses that one after the other
are shutting up shop.
In order to reverse that climate, Greece’s political leadership means
to bolster liquidity and improve the competitiveness of businesses
by taking measures that will have direct positive impact on the real
economy.
At long last Greece needs to work in a productive way. There is no
other way out of the crisis.
That is why we expect manufacturing to be one of the key pillars in
Greece’s development policy so that Greece can regenerate and enter
into a phase of real development and growth.
We consider that a new factor which will prevent other businesses
from closing and unemployment from increasing further so that muchsought after development occurs, is that our businesses are in a
position to produce at a cost that allows them to sell their products
at a profit. How can that be achieved when costs are constantly rising
for businesses such as energy, financial costs, direct and indirect raw
materials, and packaging?
Real measures are needed in order to help kick-start the Greek
economy; measures that will revive the business environment, making
it friendlier and, with the structural reforms that will accompany those
measures, we hope that new business opportunities will emerge that
will create new jobs that the country is so in need of. Moreover, by
adopting specific measures and taking specific actions we need to
create a climate of trust among citizens and businessmen, which is
a key factor for development.
Unfortunately, the problems are many and the risks of implementing
erroneous policies are clear: bankruptcy for Greece, exiting the euro
and financial ruin for all of us. That is why, in these truly difficult
times for Greece and its citizens, what is needed are agreements and
partnerships between the parliamentary parties to prevent the risk
of national disaster.
Let a level head and common sense prevail once and for all, and let
the country’s interests take precedence over the personal ambitions
of individuals, even just once in the history of Greece. It will be in
everyone’s interests.
The economy and the private sector can no longer stand acrobatics,
experiments and procrastination. Prolonging the crisis will most
certainly lead to an increase in the number of businesses closing
and to the utter collapse of private sector business, with a massive
increase in unemployment.
It is time that politicians showed, in practical terms, that they are
responsible to the country and its citizens. It is time that the truth
was told to the Greek people.
It is time that the private sector of the economy was protected, a sector
which was, is and wants to remain the engine driving the development
of the Greek economy.
In order to achieve all that, we need to show political maturity, by
avoiding discussion of groundless proposals, and by adopting the
path towards saving the country through realistic proposals that can
be easily and quickly implemented.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2 0 11- 2 0 1 3
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β’ Αντιπρόεδροι
		
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
Δημήτριος Λακασάς
Λιβέριος Μητακάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Αθανάσιος Σαββάκης
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Ιωάννης Ακκάς
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Ιωάννης Βένος
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Γιάννης Δούφος
Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Αθανάσιος Ζαφειρίδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Χρήστος Καλλίας
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Ευγένιος Κυρίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Νικόλαος Λέστος
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Θεοφάνης Ουγρίνης
Δημήτριος Παζάρας
Αχιλλέας Παπακώστας
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Αναστάσιος Πιστιόλας
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Στέφανος Στεφάνου
Παναγιώτης Τσινάβος
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Σίλια Χριστοφιλοπούλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

–

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

01.03.12
•
Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Μ. Πρώιο.
•

Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Cross – Inno –
Cut, που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου και Ε. Κοψαχείλης.

01- 02. 03. 12
•
Συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου Inno - Food SEΕ,
πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
06.03.12
•
Συνάντηση εργασίας για διαβούλευση για τη νέα δράση ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που διοργάνωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Φωτόπουλος και πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
•

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του κλάδου Ξύλου στο
πλαίσιο της μελέτης: «Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών», που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

07.03.12
•
Διοικητικό Συμβούλιο με τον Αντιπρόεδρο της Εμπορικής
Τράπεζας, κ. Alain Strub.
08.03.12
•
Εκδήλωση για την παρουσίαση του brand που θα αναδείξει
την νέα τουριστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
08-09.03.12
•
Ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
PRAXΙ/HELP-FORWARD στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
09 – 10.03.12
•
2η Συνάντηση των Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών
& Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με θέμα: «Ανάπτυξη
Στρατηγικής Σκέψης», που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Les Lazaristes. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Χρ. Γεωργίου και η κα
Κ. Τζιτζινού.
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13-15.03.12
•
Συνεδρίαση της Επιτροπής του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
14.03.12
•
Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον Brand Strategist κ. Peter
Economides, που διοργανώθηκε από την MDA Ελλάς σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από
το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
15.03.12
•
Συνάντηση για θέματα των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΒ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Κ. Μαζαράκη.
•

Εσπερίδα με τίτλο: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα», διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, και
πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρό του. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χ. Αλεξόπουλος.

16.03.12
•
Επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του
ΣΒΒΕ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.
17.03.12
•
Τηλεοπτική δήλωση του κ. Χρ. Γεωργίου, στον τηλεοπτικό
σταθμό ΑΝT1, και στo δημοσιογράφο κ. Γ. Γρηγοριάδη, για
το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με θέμα: «Διασυνοριακή Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», Cross – Inno – Cut, στο πλαίσιο του
προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.
19.03.12
•
Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη του Καναδά, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
•

2η Συνάντηση για την ανάπτυξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ Επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές για την επιχειρηματικότητα
στον Έβρο», που οργάνωσε η Πολιτεία Θράκης στο ξενοδοχείο Classical Egnatia Grand, Αλεξανδρούπολη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χρ. Γεωργίου.

19-20.03.12
•
1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Clusters» που διοργάνωσε το «Executive Agency for Competitiveness and
Innovation (EACI)». Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.
Τζιτζινού.

12.03.12
•
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
•
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου

20.03.12
•
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

13. 03.12
•
8η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης Λιμένος Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΛΘ ΑΕ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

21.03.12
•
1η συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία τέθηκαν οι στόχοι για την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

•

Συνάντηση φορέων με σκοπό να συζητηθεί το θέμα της συγχώνευσης της Helexpo – ΔΕΘ, που διοργανώθηκε από το
Δήμο Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

•

Εκδήλωση, για την παρουσίαση του βιβλίου: “1960-1990. Η
χρυσή εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Αναμνήσεις Διευθυντικών Στελεχών”, που διοργανώ-

ων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, στα γραφεία της Ένωσης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με παρουσίαση του έργου
Cross – Inno – Cut, ο κ. Χρ. Γεωργίου.

θηκε από το Δίκτυο Ναβαρίνο και πραγματοποιήθηκε στο
ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και
Στ. Πολίτου.
22.03.12
•
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
26.03.12
•
Τελική συνάντηση για τη μελέτη: «Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
27.03.12
•
Συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας GASPROM, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
•

Εκδήλωση με θέμα: «Εξαγωγές με κέρδος», που οργάνωσε ο
ΣΕΒΕ και το ICBS, στο συνεδριακό κέντρο του ICBS στο Ωραιόκαστρο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

•

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise
Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

28.03.12
•
Συνάντηση με εκπροσώπους της TUSKON, που διοργανώθηκε από το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
•

Ημερίδα με θέμα: «Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας», που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο
αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χρ. Γεωργίου.

29.03.12
•
2η Συνάντηση του προγράμματος «OPTIMES», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Bulgarian Industrial Association
στη Σόφια, Βουλγαρία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.
Τζιτζινού.
03-05.04.12
•
Συνεδρίαση της Επιτροπής του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
04.04.12
•
Έλεγχος συστήματος κοινωνικής ευθύνης του ΣΒΒΕ σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008.
•

Ημερίδα με θέμα: «Διεθνοποίηση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο
αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χρ. Γεωργίου.

•

Παρουσίαση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Cardiff, που
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του κολεγίου CITY. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κ. Στυλιαρά.

06.04.12
•
Κοινή συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και του ΕΒΕΘ, με
τους κ.κ. Ι. Κουκιάδη και Κ. Μητρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων αντίστοιχα, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου, Α. Σαββάκης και
Χ. Αλεξόπουλος.
11.04.12
•
Συνάντηση εργασίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», οργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και η Ένωση Συντακτών Ημερησί-

19.04.12
•
Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise
Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΤ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Κ. Τζιτζινού.
•

Εκπαιδευτικό σεμινάριο - ανταλλαγή προσωπικού (Staff
Exchange - training) με εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου, τον κ. Μιχάλη Πρωτοπαπά και εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας,
τον κ. Σπύρο Κελλίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Μ. Νάζη.

20.04.12
•
Συνάντηση εκπροσώπων του δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas με τον Σύμβουλο Πολιτικής για ΜμΕ (SME
Policy Advisor) της Γ.Δ. Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων τον
κ.Christian Weinberger, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
20 – 21.04.12
•
3η Συνάντηση των Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών &
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με θέμα: «Το Marketing
απαντά στην κρίση: Ο (νέος) δεκάλογος για την εύρεση νέων
αγορών», που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Les Lazaristes. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Χρ. Γεωργίου και η κα Κ. Τζιτζινού.
24.04.12
•
Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
25.04.12
•
Συνάντηση Εργασίας για την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων που
θα εφαρμοστούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου: «Διασυνοριακή Εφαρμογή
Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», Cross – Inno – Cut, που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα σε αίθουσα του επιμελητηρίου Καβάλας. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Β. Κοψαχείλης.
26.04.12
•
Συνάντηση Εργασίας για την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων που
θα εφαρμοστούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στο πλαίσιο του έργου: «Διασυνοριακή Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»,
Cross – Inno – Cut, που πραγματοποιήθηκε στο Μπλαγκόεβραντ της Βουλγαρίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Β.
Κοψαχείλης.
27.04.12
•
Εκδήλωση, που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ, με θέμα: «“Περιβάλλον και Επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές» και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από το
Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
30.04.12
•
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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Διοικητικό Συμβούλιο με τον Αντιπρόεδρο της Εμπορικής
Τράπεζας, κ. Alain Strub

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή του
Αντιπροέδρου του Εμπορικής Τράπεζας, κ. Α. Strub και
του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής, Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Banking, κ. Γ. Κουτσουδάκη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012.
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ τέθηκε ως κύριο θέμα προς συζήτηση το θέμα της ενίσχυσης
της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και η
κατάσταση που επικρατεί στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Ο κ. Strub, ανέφερε ότι η Εμπορική Τράπεζα και ο μητρικός όμιλός της Credit Agricole, εξακολουθούν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία, παρέχοντας ανταγωνιστικά
προϊόντα που ανταποκρίνονται στις αποταμιευτικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τόνισε ο κ. Strub, παίζουν
σημαντικό ρόλο στον κλάδο που δραστηριοποιούνται και
αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Η ανάπτυξή τους εξαρτάται από την ορθότητα
των επιχειρηματικών τους αποφάσεων και την εξεύρεση
πόρων. Για την υλοποίηση των επενδυτικών τους στόχων
χρειάζονται την αποτελεσματική συμβολή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με κύρος, μακρόχρονη επιτυχημένη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση. Ο Όμιλος Εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας δίνει άμεσες λύσεις σε όλα
τα προβλήματα που απασχολούν επιχειρήσεις, μέσα από
υπηρεσίες ευέλικτες, αποδοτικές, ειδικά σχεδιασμένες
για τις ανάγκες τους καλύπτοντας άμεσα τις απαιτήσεις
κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Κοινή συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και του ΕΒΕΘ,
με τον Πρόεδρο, κ. Ι. Κουκιάδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
κ. Κ. Μητρόπουλο του ΤΑΙΠΕΔ
Την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση εργασίας των Διοικήσεων του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με τους κ.κ. Ι.
Κουκιάδη και Κ. Μητρόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο, αντίστοιχα, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) .
Σκοπός της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Ταμείου, ήταν η παρουσίαση του έργου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς επίσης και των επενδυτικών ευ-

καιριών που ανοίγονται από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Ο κ. Κουκιάδης, παρουσίασε το πρόγραμμα αξιοποίησης
των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών με έδρα τη
Θεσσαλονίκη που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
των εταιρειών προς αποκρατικοποίηση, ενημέρωσε για
τις λεπτομέρειες του προγράμματος αλλά και για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

[ δραστηριότητες ]

Περιβάλλον και Επιχείρηση
Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
πληρώνει» και των συνεπειών της στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, ενώ, η Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και
Εμπειρογνώμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος,
κ. Αγγελική Καλλία, ανέλυσε τις νομικές επενέργειες
στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας (οδηγία 2004/35/ΕΚ και π.δ. 148/2009).
Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από το νέο πλαίσιο αδειοδότησης ο Χημικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ.
Ευάγγελος Ευθυμιάδης, αναφέρθηκε στις τροποποιήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
(ν. 4014/2011) και ο Δικηγόρος της ΝΟΜΟS Δικηγορική Εταιρία, κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, μίλησε
για το ποινικό δίκαιο στην εξυπηρέτηση της προστασίας του περιβάλλοντος (ν. 4042/2012).
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές στη διαχείριση των επικίνδυνων και μη στερεών
βιομηχανικών αποβλήτων, από τους εκπροσώπους των
επιχειρήσεων ΤΟSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, ΙΝΤΕRGEO ΕΠΕ
και POLYECO AE.

Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012, ήταν η αποτύπωση
των πρόσφατων αλλαγών στην περιβαλλοντική νομοθεσία και η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου
για τις αλλαγές αυτές.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ.
Νικόλαος Πέντζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ευθύμιος
Φωτόπουλος, και, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελευθέρων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από την αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει», η
Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, ανέπτυξε το θέμα της πρακτικής εφαρμογής της αρχής «Ο ρυπαίνων

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Νικόλαος Πέντζος, στο χαιρετισμό του τόνισε ότι, διαχρονικά οι επιχειρήσεις της
Βορείου Ελλάδος ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες για το θέμα, αφού από τη δεκαετία κιόλας του ’90,
εφάρμοσαν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
και υλοποίησαν επενδύσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την εκπλήρωση των νομοθετικών απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Βεβαίως, το κύριο ζήτημα στην παρούσα χρονική περίοδο, υποστήριξε ο κ. Πρόεδρος, είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της υπάρχουσας παραγωγικής
βάσης της χώρας. Αν συμβεί αυτό τότε είναι βέβαιο
ότι θα δίνεται από τις επιχειρήσεις η δέουσα σημασία
και προσοχή στα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Γι’αυτό πρέπει επιτέλους, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία
να ακούσει τις προτάσεις των ανθρώπων τις αγοράς,
που στην πραγματικότητα είναι οι μόνοι που μπορούν
να εκτιμήσουν σε βάθος το τι πρέπει να γίνει, πότε και
πως πρέπει να γίνει για να υπάρξει άμεσα ανάκαμψη
της πραγματικής οικονομίας.

και υποστηρικτές οι εταιρείες
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2η Συνάντηση των Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών &
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με θέμα:
«Ανάπτυξη Στρατηγικής Σκέψης»

Η 2η συνάντηση των «Κύκλων Επιμόρφωσης», με εισηγητή τον καθηγητή κ. Β. Παπαδάκη (PhD από το
London Business School), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διοργανώθηκε την
Παρασκευή 9 Μαρτίου και το Σάββατο 10 Μαρτίου, στο
ξενοδοχείο Les Lazaristes, στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός της 2ης συνάντησης με θέμα: «Ανάπτυξη Στρατηγικής Σκέψης» ήταν να δώσει, στα στελέχη-μέλη του
ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas το πλαίσιο για να μπορούν να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχείρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό
προσέγγισε τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και
υλοποίησης της στρατηγικής τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και σε επίπεδο προσωπικών επιλογών στα
πλαίσια της εργασίας του κάθε στελέχους.
Το σεμινάριο της επιχειρησιακής στρατηγικής αναπτύχθηκε μέσα σε πέντε (5) ενότητες και εξελίχθηκε
μέσα από συζήτηση που βασίσθηκε τόσο σε τεχνικές
στρατηγικής ανάλυσης όσο και σε εξέταση μεμονωμένων μελετών περιπτώσεων (case studies) τόσο σε
ελληνικές, όσο και σε μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις
από διάφορους κλάδους.
Ενδεικτικά το σεμινάριο κάλυψε τα παρακάτω θέματα – προβλήματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση:
• Η σημασία του οράματος-αποστολής της επιχείρησης στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητας.

• Ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της
αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους.
• Η χάραξη στρατηγικών στόχων που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που ενδείκνυνται στην περίπτωση της
κάθε επιχείρησής.
• Οι ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; Τι θα πρέπει να προσέξει;
• Πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους
(ανθρώπινους και μη) και τις ικανότητες εκείνες που
απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά;
• Πως είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής;
• Τέλος, τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν μέσα στην επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί ένας υγιής στρατηγικός
διάλογος που θα συμβάλλει στην μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

[ δραστηριότητες ]

3η Συνάντηση των Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών &
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με θέμα:
«Το Marketing απαντά στην κρίση:
Ο (νέος) δεκάλογος για την εύρεση νέων αγορών»

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση του
1ου & του 2ου «Κύκλου Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων», με εισηγητές αντίστοιχα τους καθηγητές Δ. Μπουραντά και Β.
Παπαδάκη, και με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και
ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ,
ο Σύνδεσμος προχώρησε στη διοργάνωση του 3ου
«Κύκλου», την Παρασκευή 20 Απριλίου και το Σάββατο 21 Απριλίου 2012, στο ξενοδοχείο Les Lazaristes
στη Θεσσαλονίκη
Το θέμα της 3ης συνάντησης των «Κύκλων Επιμόρφωσης» ήταν: «Το marketing απαντά στην κρίση: ο (νέος)
δεκάλογος για την εύρεση νέων αγορών» με εισηγητή τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ
(The Athens Laboratory for Research in Marketing
- A.LA.R.M.) και Διευθυντή Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με
Νέες Τεχνολογίες» του ιδίου Τμήματος, Δρα Γιώργο Αυλωνίτη.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει, στα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΒΒΕ / Enterprise
Europe Network – Hellas μια ολοκληρωμένη, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση σχετικά με τη λειτουργία του Μάρκετινγκ και να καταδείξει ότι το Μάρκετινγκ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης συμβάλλοντας καταλυτι-

κά: α) στη σύνδεση της επιχείρησης με τους πελάτες
της, β) στο κτίσιμο και στη διατήρηση ισχυρών επωνυμιών (brands), και, γ) στην ικανότητα της επιχείρησης να εισάγει επιτυχημένες καινοτομίες στην αγορά.
Η θεματολογία του σεμιναρίου αναπτύχθηκε σε τέσσερις (4) ενότητες στις οποίες αναλύθηκαν, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν:
• Η σχέση Marketing και Ανταγωνιστικότητας σε Μικρο και σε Μακρο- Οικονομικό επίπεδο.
• Οι πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές και τακτικές Marketing σε περίοδο ύφεσης,
μέσα από ένα «Δεκάλογο Marketing».
• Οι διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων (καινοτομιών) και οι παράγοντες εκείνοι που συνδέονται
με την επιτυχημένη είσοδο νέων προϊόντων (καινοτομιών) στην αγορά, και τέλος,
• Πως κτίζονται και διατηρούνται ισχυρές επωνυμίες (brands).
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[ δραστηριότητες ]

Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού
Κόστους της Επιχείρησής σας, Cross – Inno – Cut

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, διοργανώθηκαν την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Απριλίου
2012, ημερίδες στην Καβάλα και στο Blagoevgrand
της Βουλγαρίας, αντίστοιχα.
Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Καβάλα ο ΣΒΒΕ
συνεργάσθηκε με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ για τη διοργάνωση στη
Βουλγαρία με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου SWU «Neofik Rilski».
Και οι δύο ημερίδες, αποτελούν συνέχεια άλλων έξι
(6) ημερίδων, που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές
του έτους και στις δύο πλευρές των συνόρων Ελλάδας
Βουλγαρίας, στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος το οποίο αφορά στην παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν ΔΩΡΕΑΝ σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.
Μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT θα εφαρμοστούν
καινοτόμες τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση του
κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι οποίες
αναπτύχθηκαν από την ερευνητική μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης URENIO. Η
υλοποίηση της εφαρμογής των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σε τρία στάδια:

• Καταρχήν θα εντοπιστούν δραστηριότητες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας σε εκατό (100) επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, μέσω επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν σ’αυτές εξειδικευμένοι επιστήμονες. Οι εκατό αυτές επιχειρήσεις
θα είναι οι εκατό πρώτες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
• Στη συνέχεια, θα επιλεχθούν τριάντα από τις εκατό
προηγούμενες επιχειρήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, το οποίο και θα τους
παραδοθεί.
• Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης θα επιλεχθούν δέκα επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο πλάνο εργασίας με τη βοήθεια experts.

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative
Cost Cutting Technologies (CROSS- INNO-CUT)” συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων
και Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία
2007-2013.

[ δραστηριότητες ]

Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον κ. Peter Economides

Ο διακεκριμένος brand strategist, κ. Peter
Economides, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, εκδήλωσης που διοργάνωσε, την Τετάρτη 14 Μαρτίου
2012, το μη κερδοσκοπικό Σωματείο MDA Ελλάς
για τη φροντίδα ατόμων με Νευρομυικές παθήσεις, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η οικονομική ενίσχυση της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» στη Θεσσαλονίκη.

Ο τίτλος της ομιλίας του κ. Peter Economides ήταν
«ΓΙΝΕΤΑΙ» διακριτικό που σημαίνει ότι κάποιος
ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται
την κοινή πίστη πως μπορούν να τα καταφέρουν.
Όπως και ο ίδιος πιστεύει, τώρα, η ομάδα αυτή
έχει ενδιαφέρον γιατί αποτελείται από άτομα που
όντως μπορούν να τα καταφέρουν.
Άτομα που έχουν την αυτοπεποίθηση, τη γνώση, την
εμπειρία, την εκπαίδευση και ό,τι άλλο είναι αυτό που χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να τα
καταφέρει. Αυτά είναι τα άτομα που είναι σε θέση
να φέρουν καινοτομία, νέες ιδέες, διαφορετικούς
τρόπους σκέψης. Αυτά είναι τα άτομα που γίνονται
περισσότερο ορατά εντός της κοινωνίας και οι άλλοι αρχίζουν να τους ακολουθούν.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν.
Πέντζος ευχαρίστησε θερμά το Σωματείο MDA Ελλάς και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του την κα. Β. Λαβίδα για τη συνεργασία στη διοργάνωση της εκδήλωσης υπογραμμίζοντας: «Η ευαισθησία σας είναι
πραγματικά συγκινητική και η προσφορά των εσόδων της εκδήλωσης στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ θεωρώ ότι είναι ανεκτίμητη στους δύσκολους καιρούς
που περνάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της
οικονομικής κρίσης, αλλά και γενικά για την κάθε
οικογένεια που πολλές φορές αδυνατεί να πληρώσει για την περίθαλψή της».
Ο ΣΒΒΕ, τόνισε ο κ. Πέντζος, δραστηριοποιείται
πολύ ενεργά στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πολύ σύντομα θα διοργανώσει αντίστοιχες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής», το
οποίο λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στον Σύνδεσμο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με αθόρυβο τρόπο, και μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει έντεκα (11) ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και
γενικά της Βόρειας Ελλάδας, παρέχοντας κατ΄ αρχήν τρόφιμα, και ακολούθως άλλα είδη που παράγονται και προσφέρονται από τα μέλη μας και τα
έχουν ανάγκη τα συγκεκριμένα ιδρύματα.
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής,
είναι μια μικρή απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται πραγματικά κοντά στην κοινωνία και κάνουν ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.
«Άλλωστε, υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος, κι εμείς
στο Σύνδεσμο, υποστηρίζουμε ό,τι υποστηρίζει και
ο εκλεκτός μας καλεσμένος κ. Peter Economides:
Ότι όντως, Γίνεται».
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[ δραστηριότητες ]

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
συμμετοχής σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.

Στο πλαίσιο της εσπερίδας με θέμα: «Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο, την Πέμπτη 15
Μαρτίου 2012, ο Έφορος του ΣΒΒΕ κ. Χ. Αλεξόπουλος, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, καταθέτοντας τις θέσεις του Συνδέσμου
για το θέμα.
Στην τοποθέτηση του, ο κ. Αλεξόπουλος μεταξύ
άλλων ανέφερε:
«….Για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη, στην οποία συμμετέχουν ταυτόχρονα και
ισότιμα, στόχοι για την οικονομική ευημερία, την
κοινωνική συνοχή και τη μέριμνα για το περιβάλλον. Πρόκειται για έννοια που έχει αναδυθεί από
τον «βυθό» των αναπτυξιακών στρατηγικών τα τελευταία χρόνια εξ΄ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Θέλουμε μάλιστα να πιστεύουμε ότι οι στόχοι της δεν είναι απλά επίκαιροι, αλλά μπορούν να
μας δώσουν κατευθύνσεις για την έξοδο από την
κρίση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης,
στο οποίο συμμετέχει η κοινωνία και το οποίο σέβεται απολύτως το περιβάλλον.
Ο ΣΒΒΕ έχει, εδώ και χρόνια, υιοθετήσει την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη επιχειρηματικότητα, όχι σαν «μόδα», αλλά ως μία ανάγκη για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της.
Ακόμη, ο ΣΒΒΕ προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τα μέλη του, μέσω αποστολής πληροφοριακού υλικού, διοργάνωσης ημερίδων, συζητήσεων,

Επίσης, προβάλλει τις θέσεις και
τις προτάσεις του προς όλους τους
αρμόδιους φορείς, συνεργάζεται
με αυτούς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των μέτρων, που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων των επιχειρήσεων – μελών του και, γενικά, προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια
θεωρεί προσφορότερη για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τέλος, ο ΣΒΒΕ έχει συστήσει, ήδη από τις αρχές του 2009, Ομάδα Εργασίας για το περιβάλλον,
με εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων – μελών
του, ενώ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, και όχι μόνο, συμμετέχουν άμεσα
ή έμμεσα στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι περιβαλλοντικές δράσεις εντάσσονται στη γενικότερη δραστηριοποίηση του Συνδέσμου τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό,
οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ προσπαθούν:
1.να σέβονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης
και να τις εντάσσουν στο κύκλωμα και τις διαδικασίες λήψης των εταιρικών τους αποφάσεων,
2.να προωθούν την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων
σχεδιασμού των δραστηριοτήτων τους,
3.να προσανατολίζονται προς την παραγωγή προϊόντων και προς την παροχή υπηρεσιών με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
4.να προωθούν την εφαρμογή διαδικασιών παραγωγής που δίνουν έμφαση στην ανακύκλωση,
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην
ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων,
και,
5.να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν κατάλληλα
το ανθρώπινο δυναμικό τους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Άρα, αφενός η προτροπή και αφετέρου η εφαρμογή των παραπάνω αρχών, προέκυψαν από την πίστη των επιχειρήσεων στα οφέλη, άμεσα και έμμεσα, για τις επιχειρήσεις…»

[ δραστηριότητες ]

Ανάπτυξη τώρα - Επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές για
την επιχειρηματικότητα στον Έβρο

Στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ενωση Πολιτών «Πολιτεία Θράκης», τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, στην
Αλεξανδρούπολη, από το Σύνδεσμο ομιλία με τίτλο
«Ανασύνταξη της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια», απηύθυνε ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, Δρ. Χ. Γεωργίου
Στην ομιλία του ο κ. Γεωργίου ανέλυσε τις προτάσεις
του ΣΒΒΕ, που αφορούν τις επιχειρήσεις ολόκληρης
της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνον της Θράκης, για
τις οποίες ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι αν εισακουσθούν
θα είναι η αρχή μιας προσπάθειας για αναστροφή του
αρνητικού κλίματος που βιώνουν οι επιχειρήσεις και
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.
Όσον αφορά τη ρευστότητα οι προτάσεις του ΣΒΒΕ
αφορούν τα ακόλουθα:
1.την άμεση πληρωμή των οφειλών του κράτους προς
τις επιχειρήσεις.
2.τον συμψηφισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς
το κράτος με τις οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, κάτι που σήμερα δεν γίνεται,
3. την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,
4. άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ούτως
ώστε να βεβαιωθούν και να βεβαιώνονται οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις.
Από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα της ανταγωνιστικότητας και για το ΣΒΒΕ περιλαμβάνει τέσσερις προτεραιότητες:
1.την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
Εδώ και δύο χρόνια βασική θέση του ΣΒΒΕ είναι η
μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών,

2. την εξαίρεση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ από τον
κανόνα de minimis,
3. τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, και, τέλος,
4. την άρση – επιτέλους – των τριάντα (30) εμποδίων
στην επιχειρηματικότητα.
Για το Σύνδεσμο, τόνισε ο κ. Γεωργίου, τα παραπάνω
πρέπει να ξεκινήσουν να λύνονται για την ανασύνταξη
της επιχειρηματικότητας στη Θράκη και γενικά στην
Ελληνική Περιφέρεια.
Επίσης, υπογράμμισε ότι οι προτάσεις του ΣΒΒΕ είναι
ρεαλιστικές, άμεσα εφαρμόσιμες και έχουν έναν και
μοναδικό στόχο: την επιβίωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε πρώτη φάση, και μετά, αφού ανασυνταχθούν, την ανάπτυξή τους.
Γιατί χωρίς ενίσχυση της ρευστότητας και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας δεν θα διαμορφωθεί φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις, ούτε αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και δεν θα υπάρξει Ελληνική παραγωγή γιατί η τελευταία δεν θα μπορεί να πουλήσει τα
προϊόντα της σε διεθνείς αγορές. Θα είναι πολύ ακριβά, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει με κάθε τρόπο να αλλάξει η ψυχολογία όλων, πολιτών και επιχειρηματιών.
Θα πρέπει άμεσα να προστατευθεί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος ήταν, είναι, και πρέπει να
παραμείνει, η ατμομηχανή της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.
«Ας προστατεύσουμε επιτέλους τη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα μας, υποστήριξε ο κ. Γεωργίου
στο κλείσιμο της ομιλίας του, όχι με υποσχέσεις αλλά με έργα. Δεν υπάρχουν άλλες αντοχές. Χρειαζόμαστε μικρές νίκες που θ’ αλλάξουν την ψυχολογία για
να νιώσουμε όλοι ότι μπορούμε»

13

14

[ δραστηριότητες ]

Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας και
Διεθνοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας» η ΜΚΕ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας διοργάνωσε δύο ημερίδες, την πρώτη με
τίτλο «Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας»
την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και την δεύτερη με τίτλο «Διεθνοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων»
την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012.
Και στις δύο αυτές ημερίδες, παρευρέθηκε και πραγματοποίησε σχετικές εισηγήσεις εκ μέρους του Συνδέσμου, ο κ. Χ. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης
και Μελετών του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεών του ο κ. Γεωργίου
ανέλυσε την έννοια της ανταγωνιστικότητας χωρών και
επιχειρήσεων, την οποία συσχέτισε με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία μέτρησης της ανταγωνιστικότητας διεθνώς και παρουσίασε
το σύστημα μέτρησης που εφαρμόζει το διεθνούς φήμης Business School IMD.
Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
Global Enterpreneurship Monitor (GEM), από τα οποία
τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα για επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μιας
οικονομίας.

Για το λόγο αυτό, παρουσιάστηκαν οι κύριες εισροές
για την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας που είναι
το επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, η οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική υποδομή, η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η
καινοτομία και η δημιουργικότητα τα οποία αποτελούν
βασικούς συντελεστές παραγωγικότητας. Παράλληλα,
παρουσιάστηκαν οι κύριοι παράγοντες από το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίοι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, όπως για παράδειγμα, η ασκούμενη εισοδηματική πολιτική, η φορολογική επιβάρυνση και ο
βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας και
των επιχειρήσεων.
Για την έξοδο από την κρίση και για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, δόθηκε έμφαση, και υπήρξε ιδιαίτερη ανάλυση, στα ζητήματα της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα
κίνητρα, τα οφέλη, οι στρατηγικές και τα προσκόμματα διεθνοποίησης.
Οι δύο (2) διαλέξεις ολοκληρώθηκαν με την τεκμηριωμένη παρουσίαση των προτάσεων του ΣΒΒΕ, για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με ταυτόχρονη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

[ δραστηριότητες ]

Παρουσίαση του ΣΒΒΕ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του
Cardiff
Το ρόλο, την αποστολή και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, παρουσίασε
την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, ο κ. Κ. Στυλιαράς, Αναλυτής στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του
ΣΒΒΕ, σε αποστολή μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Cardiff.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του κολεγίου CITY, ο
κ. Στυλιαράς αναφέρθηκε στην συνεχή παρουσία του
ΣΒΒΕ στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος από το
1915 μέχρι σήμερα. Ο ΣΒΒΕ, ως η κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας και έχοντας ως κύρια αποστολή του την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του, επεσήμανε ο κ. Στυλιαράς, διέγραψε μια πορεία διεκδικήσεων όχι μόνο για
την ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά και γενικότερα
για την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική πρόο-

δο της χώρας, και κυρίως της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης αναλύθηκαν επίσης οι
δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας μέσω της άσκησης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, ενώ τονίστηκε η ισχυρή εξωστρεφής
δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων κατά
την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία των συλλογικών φορέων στην υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και έγινε
μία συγκριτική αξιολόγηση της ελληνικής εμπειρίας με την προσέγγιση περιφερειακής ανάπτυξης που
ασκείται στη Μεγάλη Βρετανία.
Σε συνέχεια της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τίτλο “Resilience Research in
Thessaloniki’, στην οποία συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής της
Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης.

Σύλληψη επιχειρηματία Γιώργου Φιλίππου, μία άστοχη
σύλληψη άνευ ουσίας
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ μετά την σύλληψη του επιχειρηματία κ. Γ. Φιλίππου για μη απόδοση ΦΠΑ προς το
Δημόσιο εξέδωσε την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012,
την παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
με λύπη του πληροφορήθηκε τη σύλληψη του γνωστού
επιχειρηματία κ. Γ. Φιλίππου, ιδιοκτήτη της ιστορικής
επιχείρησης της Θεσσαλονίκης Φίλκεραμ – Johnson,
για τη μη απόδοση ΦΠΑ προς το δημόσιο.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η πολιτεία δεν έλαβε
υπόψη της τα ανυπέρβλητα προβλήματα που μπορεί
να έχει μια επιχείρηση, που τελεί υπό πτώχευση και
στην οποία το Δημόσιο οφείλει περίπου 700.000 €
και συνεπώς προέβη σε μια σύλληψη άνευ ουσίας.
Ο ΣΒΒΕ συμφωνεί απολύτως με την πληρωμή των
χρεών των επιχειρήσεων μελών του προς το δημόσιο, αποτελεί άλλωστε πάγια θέση του, από την οποία

και σήμερα δηλώνει κατηγορηματικά ότι είναι ανυποχώρητος.
Όμως, για επιχειρήσεις όπως η Φίλκεραμ, που τα
προβλήματά της είναι γνωστά σε όλη τη Θεσσαλονίκη εδώ και τρία χρόνια, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη επιείκεια στην αντιμετώπιση του ηλικιωμένου Προέδρου της. Αν μάλιστα αναλογιστούμε τη σημαντική επιχειρηματική αλλά και πολύπλευρη κοινωνική προσφορά του συγκεκριμένου επιχειρηματία τα
τελευταία 50 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια
Ελλάδα, και τον πολύ μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που δούλεψαν και συνταξιοδοτήθηκαν από
την επιχείρηση, τότε είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η προσωπική ταλαιπωρία του
κ. Φιλίππου και ίσως οι φορολογικές αρχές να μην
είχαν προβεί στην, κατά τα άλλα άστοχη ενέργεια».
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[ μελέτη ]

Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο
τομέα των Δομικών Υλικών
Το Σχέδιο αποτελεί έκδοση του ΣΕΒ, η οποία εκπονήθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) και την εταιρεία «PLANET Α.Ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
μέσω της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας του ΣΕΒ,
κατόπιν διαγωνιστικής
διαδικασίας.

τομέας των Δομικών Υλικών είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζεται από πολυσχιδή δομή καθώς περιλαμβάνει πολλούς κλάδους παραγωγής προϊόντων και συνεισφέρει
παραδοσιακά στη μεγέθυνση του ελληνικού ΑΕΠ, μέσα
και από τις εξαγωγικές του επιδόσεις (ενδεικτικά, τα
δομικά υλικά αντιπροσωπεύουν το 21,2% του συνόλου
των ελληνικών εξαγωγών το 2010).

Με στόχο την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου
που θα οδηγήσει στην
παραγωγική επανεκκίνηση της ελληνική
οικονομίας, ο ΣΕΒ
ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων προτάσεων και πολιτικών και
στην ανάδειξη ευκαιριών για τη στήριξη
της επιχειρηματικότητας σε σημαντικούς
τομείς της ελληνικής
οικονομίας.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία
έχει αγγίξει καταλυτικά όλους τους τομείς
της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει
οδηγήσει σε κατακόρυφη συρρίκνωση του
κατασκευαστικού κλάδου, συμπαρασύροντας σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα των δομικών υλικών. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης
της τελευταίας δεκαπενταετίας αναχαιτίστηκε
σημαντικά με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας, τη δραστική πτώση στην εγχώρια δημόσια και ιδιωτική κατασκευαστική
δραστηριότητα και την
συνεπακόλουθη μείωση των θέσεων εργασίας. Από την άλλη, απάντηση στην κρίση του
τομέα δίνουν σήμερα οι
εξαγωγές των δομικών υλικών, αναπληρώνοντας έτσι
μέρος της μειωμένης εγχώριας ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό,
εντάσσεται και το
«Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε
ΜΜΕ στον ευρύτερο
τομέα των Δομικών
Υλικών», το οποίο φιλοδοξεί να συνεισφέρει ενεργητικά στη διαμόρφωση προτάσεων
πολιτικής για την προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας αλλά και
την ενδυνάμωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να
αντιμετωπίσουν την οικονομική συγκυρία. Ο ευρύτερος

[ μελέτη ]
Επιπρόσθετα, δομικά υλικά όπως το αλουμίνιο και προϊόντα έντασης τεχνολογίας και
γνώσης έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική στις διεθνείς αγορές και κατατάσσονται
στα 100 πιο εξαγώγιμα προϊόντα για το 2011.
Σύμφωνα με το Σχέδιο, το οποίο συνδιαμορφώθηκε με την ενεργητική συμμετοχή 25 από
τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου
σε εργαστήρια (workshops) μεταφοράς τεχνογνωσίας, για την ανταγωνιστική ανάκαμψη του ευρύτερου τομέα των Δομικών Υλικών, απαιτούνται προσαρμογές σε δύο άξονες: επιχειρήσεις και θεσμικό πλαίσιο.
Οι δράσεις στο επίπεδο των επιχειρήσεων
περιλαμβάνουν την προσαρμογή τους στο
σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων καινοτόμων
προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων αγορών σε
Ελλάδα και εξωτερικό και στην αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
σε όλη την παραγωγική διαδικασία μέχρι και
την τοποθέτηση.
Οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις
αφορούν γενικότερα στην άρση των εμποδίων
στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ένταση των ελέγχων τήρησης προτύπων και κανονισμών: στο σημείο
αυτό εντοπίζονται μια σειρά από σοβαρές
ελλείψεις που αφορούν στον ελλιπή έλεγχο
της αγοράς και την απουσία προδιαγραφών,
εργαστηρίων πιστοποίησης, στους παρωχημένους κανονισμούς ασφαλείας και ελέγχου
προϊόντων δομικών κατασκευών, στη μη πιστή εφαρμογή των συμφωνιών αμοιβαίας και
ισότιμης αναγνώρισης των ελληνικών σημάτων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, κ.α.
Επιπλέον και στο πλαίσιο της θεσμικής ενίσχυσης του τομέα προτείνονται μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας.
Σύνοψη του τελικού Προτύπου Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών διατίθεται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση http://www.sbbe.gr/docs/
m2/domika.pdf
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[ εκδόσεις ]

1960-1990. Η χρυσή εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Αναμνήσεις Διευθυντικών Στελεχών
Αναμνήσεις στελεχών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων
της Θεσσαλονίκης της περιόδου 1960 – 1990, που θεωρείται η “χρυσή” εποχή της βιομηχανικής της ανάπτυξης, όπως την έχουν σηματοδοτήσει τέσσερις βιομηχανικές μονάδες: η ΕΣΣΟ ΠΑΠΠΑΣ, η ΕΘΥΛ, το Χαλυβουργείο και η Μονάδα Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης.
Το βιβλίο εισφέρει σημαντικά στην πενιχρή μέχρι σήμε-

ρα σχετκά με το θέμα βιβλιογραφία, με ένα σύνολο πληροφοριών και μαρτυριών χρήσιμων για να αποτιμηθεί η
εποχή της βιομηχανικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για μια ακόμη έκδοση του ΣΒΒΕ με στόχο να
προβάλλει την επιχειρηματικότητα που αναπτύχθηκε
στην Θεσσαλονίκη, μέσω της υλοποίησης ξένων άμεσων επενδύσεων.

[ νέα μελών ]
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INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Hellas
H INTERGEO είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι επέκτεινε την υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων και τη μονάδα αξιοποίησης ρυπασμένων εδαφών και ιλύος στη
Θέρμη Θεσσαλονίκης συνολικής επένδυσης 10 εκατ. €. Τώρα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε και να αξιοποιήσουμε 75 διαφορετικούς κωδικούς επικίνδυνων και μη στερεών αποβλήτων.
Μετά από μια μακρά και επίπονη διαδικασία εξεδόθη η τελική από-

φαση περιβαλλοντικών όρων της εταιρίας μας, η οποία περιλαμβάνει τους νέους κωδικούς των αποβλήτων. Θεωρούμε πως, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή της οικονομικής κρίσης, που βιώνει η
χώρα μας και ιδιαίτερα η βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας, η δυ-

νατότητα διάθεσης αποβλήτων με την εφαρμογή τεχνικών αξιοποίησης συμβάλλει στη σημαντική ελάφρυνση των λειτουργικών εξόδων μιας βιομηχανίας προσφέροντας παράλληλα αξιόπιστες λύσεις
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη σε περιπτώσεις όπου η
Βιομηχανία παράγει μεγάλες ποσότητες στερεών επικινδύνων ή μη
αποβλήτων, και εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων
το επιτρέπουν, υπάρχει και η δυνατότητα να λάβει η χώρα η επεξεργασία / αξιοποίηση των αποβλήτων στο χώρο του παραγωγού, αποφεύγοντας έτσι το κόστος μεταφοράς. Τη λειτουργία της μονάδας
επεξεργασίας όπως και την τελική διάθεση του προϊόντος αναλαμβάνει η INTERGEO.
Επίσης, η INTERGEO έχει αναπτύξει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος LIFE SoS, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης
ρυπασμένου εδάφους, το οποίο περιλαμβάνει τον τρόπο καταγραφής, πρώτης εκτίμησης, περιβαλλοντικής διερεύνησης, αξιολόγησης της ρύπανσης, επιλογής τρόπου απορρύπανσης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης ρυπασμένων πεδίων. Το εργαλείο αυτό είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα από την ιστοσελίδα
του προγράμματος www.lifesos.eu.)
Σε κάθε περίπτωση η INTERGEO είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου να προφέρει οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση στα
θέματα που αφορούν στην διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων όπως και στην ρύπανση του υπεδάφους και των υπόγειων νερών, προτείνοντας κάθε φορά την πιο ενδεδειγμένη λύση διαχείρισης και απορρύπανσης.

Διάκριση της Kleemann στο Great Place to Work

Κάθε χρόνο, το Great Place to Work Institute Hellas, επιβραβεύει
τις επιχειρήσεις που διακρίνονται ως τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το GPTW, ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μετριέται από την ποιότητα τριών, αλληλένδετων σχέσεων:
1. Τη σχέση μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.
2. Τη σχέση που έχουν οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους /την επιχείρηση.
3. Τη σχέση ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συναδέλφους τους

Κατά τη συμμετοχή της στο Best Workplaces, η KLEEMANN αξιολογήθηκε με βάση πέντε σημαντικές διαστάσεις, την αξιοπιστία,
το σεβασμό, την εντιμότητα – δικαιοσύνη, την υπερηφάνεια και
τη συντροφικότητα, μέσα από τις απαντήσεις των εργαζομένων,
αλλά και τη σύνταξη συνοδευτικού υλικού που περιλάμβανε πληροφορίες για πρακτικές, διαδικασίες HR, παροχές κλπ.
Η ανάδειξή μας στη δεύτερη θέση, μας έκανε περήφανους, επιβραβεύοντας τη στρατηγική μας επιλογή για ανάπτυξη, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των εργαζομένων μας, καθώς
και την υιοθέτηση αξιών όπως η αγάπη για τη δουλειά μας και
τον άνθρωπο, η ακεραιότητα και η συνέπεια.
Παράλληλα, η απονομή του Ειδικού βραβείου «Σεβασμός της Διαφορετικότητας και των Ίσων Ευκαιριών» για τις σχετικές πρακτικές που εφαρμόζουμε, μας προτρέπει να αναλάβουμε ακόμη
περισσότερες δράσεις σε αυτόν τον τομέα.
Το 2011 το ELEVATORWORLD μας κατέταξε στις επτά σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου ανελκυστήρων παγκοσμίως και η ICAP
στις πιο δυνατές εταιρίες στη Ελλάδα (Strongest Companies in
Greece).
Αυτές οι διακρίσεις μας δείχνουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο
για την υλοποίηση του οράματός μας
Να αναπτυσσόμαστε πάντα, ως άνθρωποι και ως οργανισμός
και Να είμαστε η 1η επιλογή στους ανελκυστήρες.
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POLYECO A.E

H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί την πρώτη και
μοναδική μέχρι σήμερα βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης
και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της POLYECO στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη σχεδιάστηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς. Τα γραφεία
της POLYECO στα Σκόπια, Τίρανα , Πρίστινα και Βελιγράδι προσφέρουν υπηρεσίες προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος έχοντας σαν γνώμονα την εναρμόνιση τους με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης σε αυτές τις
επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές.
Η POLYECO εστιάζει στη παροχή βιώσιμης, πλήρους διαχείρισης
αποβλήτων, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την
ασφαλή τελική διάθεση όλων των ρευμάτων βιομηχανικών αποβλήτων προσφέροντας αξιόπιστες, οικονομικά βιώσιμες και πε-

ριβαλλοντικά φιλικές λύσεις στις βιομηχανίες.
Τα βιομηχανικά απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν ή
να διατεθούν στην Ελλάδα, στέλνονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τελική διάθεση.
Κατηγορίες Βιομηχανικών Αποβλήτων που διαχειρίζεται η
POLYECO A.E.
- Πετρελαιοειδείς λάσπες – Κατάλοιπα καθαρισμού δεξαμενών
καυσίμων
- Ακατάλληλα καύσιμα, γράσα, οργανικές ιλύες, μη ανακυκλώσιμα έλαια
- Σαπωνέλαια, Γαλακτώματα, μείγματα ελαίου – νερού
- Εκτός προδιαγραφών οργανικά υλικά
- Ακατάλληλα καλλυντικά και απορρυπαντικά προϊόντα
- Ακατάλληλα φαρμακευτικά και κτηνιατρικά προϊόντα
- Υλικά συσκευασίας ρυπασμένα ή μη, εκτός προδιαγραφών τελικά προϊόντα και ακατάλληλες πρώτες ύλες
- Λάσπες απόσταξης διαλυτών, λάσπες χρωμάτων, λάσπες μελανιών
- Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, κ.λ.π.
- Ρυπασμένα εδάφη
- Ιλύες φυσικοχημικής επεξεργασίας, ιλύες βιολογικών καθαρισμών
- Υδαρή υγρά απόβλητα προερχόμενα από χημικούς καθαρισμούς,
ανόργανα υγρά επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων
- Εκτός προδιαγραφών χημικά υγρά, αντιψυκτικά υγρά, υγρά
φρένων
- Σκωρίες μεταλλουργίας
- Μετασχηματιστές, πυκνωτές, μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, εδάφη ρυπασμένα με PCB’s κ.λ.π.
- Ακατάλληλα φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, απολυμαντικά, spray
κ.λ.π.
- Εργαστηριακά απόβλητα, απόβλητα χημικών εργαστηρίων
- Ακατάλληλα χημικά προϊόντα
- Φιάλες Halon, Freon

Στρατηγική συνεργασία της
Τsantali με τη Santowines
Η Τsantali και η Santowines προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την ελληνική οινοποιία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τsantali αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή και διάθεση των προϊόντων της
Santowines στην Ελλάδα (πλην της Σαντορίνης) και στο εξωτερικό.
Πρόκειται για μια συμμαχία κύρους και επιχειρηματικής καινοτομίας που θα προβάλλει δυναμικά την αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση της Σαντορίνης μέσα από τη στρατηγική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και της σταθερής εξαγωγικής δραστηριότητας της Τsantali σε 55 χώρες ανά τον κόσμο. Η κίνηση αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω καθιέρωση των δύο ελληνικών εταιριών ανάμεσα στους
πλέον δυναμικούς παίκτες του παγκόσμιου οινικού επιχειρείν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα η Σαντορίνη είναι μια από τις
πλέον καταξιωμένες ζώνες παραγωγής οίνων προστατευόμενης
ονομασίας προέλευσης διεθνώς. Το Ασύρτικο αποτελεί μία από
τις 4 τοποποικιλίες – πρεσβευτές του ελληνικού αμπελώνα, σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό πρόγραμμα για το branding του
ελληνικού κρασιού στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Από το
Ασύρτικο παράγονται φρέσκοι ή παλαιωμένοι λευκοί οίνοι, καθώς και ο επιδόρπιος λιαστός οίνος Vinsanto, οι οποίοι κατέχουν ξεχωριστή θέση στον διεθνή οινικό χάρτη.

Η στρατηγική συμφωνία των δύο εταιριών περιλαμβάνει και ενέργειες στοχευμένου marketing και προώθησης, με αφετηρία το
branding και τον επανασχεδιασμό των ετικετών της Santowines
από την κορυφαία διαφημιστική εταιρία EZI Evolution.
Με έδρα τον Καναδά, η EZI Evolution αποτελεί συνεργάτιδα
της Τsantali για τους οίνους ΡΑΨΑΝΗ, ενώ στο πελατολόγιο της
εντάσσονται μερικές από τις κορυφαίες οινοποιίες στον κόσμο.

