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Με	συλλογική	προσπάθεια	αντιμετωπίζουμε	την	κρίση

Αγαπητοί	Συνάδελφοι,

Καθώς	 η	 θητεία	 του	
παρόντος	Διοικητικού	
Συμβουλίου	ολοκληρώ-
νεται	τον	επόμενο	μήνα	
επιθυμώ	να	επικοινω-
νήσω	μαζί	σας	για	τε-
λευταία	φορά	μέσα	από	
το	διμηνιαίο	δελτίο	του	
ΣΒΒΕ,	επιθυμώντας	να	
κάνω	ένα	σύντομο	απο-
λογισμό	της	θητείας	μας	
στην	Προεδρία	του	Συν-
δέσμου.
Καταρχήν	στο	επίκεντρο	
των	δράσεων	που	ανα-
λάβαμε	είσαστε	διαρκώς	
εσείς,	τα	μέλη	μας.	

Γι΄	αυτό	με	την	έναρξη	της	θητείας	μας	αφου-
γκραστήκαμε	τις	ανησυχίες	σας	και	δεχτήκαμε	την	
άποψή	σας,	αφού	εσείς	ορίσατε	τους	πέντε	άξονες	
στρατηγικής	στους	οποίους	θα	έπρεπε	να	πορευθεί	
ο	Σύνδεσμος	τα	επόμενα	χρόνια.	Αυτοί	ήταν:
η	διεύρυνση	της	εμβέλειας	του	ΣΒΒΕ	και	η	συμ-
μετοχή	του	σε	φορείς	λήψης	αποφάσεων,
η	βελτίωση	του	επιχειρηματικού	περιβάλλοντος	
των	επιχειρήσεων	της	Βόρειας	Ελλάδας	και	η	επί-
λυση	των	καθημερινών	προβλημάτων	των	μελών,
η	ενίσχυση	της	παρουσίας	του	ΣΒΒΕ	στην	πε-
ριφέρεια	και	η	προώθηση	της	περιφερειακής	
ανάπτυξης,
η	ενίσχυση	του	κοινωνικού	ρόλου	του	ΣΒΒΕ,	και,
η	ενίσχυση	της	εξωστρέφειας	και	της	διεθνοποί-
ησης	των	επιχειρήσεων.
Για	την	ανάπτυξη	έργου	σχετικού	μ΄	αυτούς	τους	
πέντε	(5)	άξονες,	αναπτύξαμε	συγκεκριμένες	θέ-
σεις	και	προτάσεις	για	την	πραγματική	οικονομία	
και	την	ενίσχυση	της	χαμένης	ανταγωνιστικότητάς	
μας	την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης.	Συγκε-
κριμένα,	επιμείναμε	σε	μέτρα	που	θα	ενίσχυαν	
άμεσα	και	έμπρακτα	τις	επιχειρήσεις	μας,	έτσι	
ώστε	αυτές	να	επιβιώσουν	στο	δύσκολο	περιβάλ-
λον	που	έχει	δημιουργήσει	η	οικονομική	κρίση.	
Μέτρα	που	πρωτίστως	θα	ενίσχυαν	τη	ρευστότητα	
και	ακολούθως	την	ανταγωνιστικότητα.	Και	για	να	
το	πετύχουμε	αυτό	εργαστήκαμε	συνεχώς	για	την	
τεκμηρίωση	θέσεων	και	προτάσεων	πολιτικής	
για	την	επιβίωση	των	μελών	μας,	τις	οποίες	στη	
συνέχεια	τις	προωθούσαμε	στην	πολιτική	ηγεσία	

της	χώρας	τους	αρμόδιους	λειτουργούς	της	δη-
μόσιας	διοίκησης.
Εργαστήκαμε	άοκνα,	αλλά	κυρίως	με	γνώμονα	
το	ότι	η	οικονομική	κρίση	και	η	δυσάρεστη	θέ-
ση	στην	οποία	έχει	περιέλθει	η	πατρίδα	μας	δεν	
αποτελεί	σε	καμία	περίπτωση	δικαιολογία	για	
εφησυχασμό	και	παθητική	στάση	στα	όσα	συ-
νέβαιναν	στην	Ελλάδα	τα	τελευταία	τέσσερα	(4)	
χρόνια.	Αντίθετα,	προτιμήσαμε	να	δώσουμε	μάχη	
για	να	επανέλθει	η	μεταποίηση	στο	επίκεντρο	της	
αναπτυξιακής	πολιτικής	της	χώρας,	καταφέρνοντας	
να	πείσουμε	ακόμα	και	παραδοσιακούς	εχθρούς	
της	βιομηχανίας	στη	χώρα	ότι	χωρίς	μεταποιητική	
δραστηριότητα	δεν	υπάρχει	καμία	ελπίδα	για	την	
ανάταξη	της	οικονομίας	και	την	έξοδο	της	χώρας	
μας	από	την	κρίση.		
Τέλος,	σ΄	αυτή	τη	δύσκολη	τετραετία	που	ολοκλη-
ρώνεται	σύντομα	αναδείξαμε,	θέλω	να	πιστεύω	με	
την	καλύτερο	δυνατό	τρόπο,	το	κοινωνικό	πρόσωπο	
της	βιομηχανίας	στο	Βορειοελλαδικό	Τόξο».	Δη-
μιουργήσαμε	το	«Δίκτυο	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	
και	Αρωγής	το	οποίο	έχει	να	επιδείξει	σημαντικό	
κοινωνικό	έργο	και	τη	σπουδαία	αναγνώριση	από	
τον	ίδιο	τον	Πρόεδρο	της	Ελληνικής	Δημοκρατίας.

Αγαπητοί	Συνάδελφοι,	Αγαπητοί	Φίλοι,	

Ολοκληρώνοντας	τη	θητεία	μου	θέλω	να	ευχα-
ριστήσω	με	ειλικρίνεια	όλους	εσάς	τα	μέλη	μας	
που	σταθήκατε	δίπλα	μας	τα	προηγούμενα	χρόνια.	
Θέλω	να	ευχαριστήσω	επίσης	όλα	τα	μέλη	της	
Διοικητικής	επιτροπής	και	του	Διοικητικού	Συμ-
βουλίου	για	το	χρόνο	που	διέθεσαν,	ούτως	ώστε	
οι	προτάσεις	του	Συνδέσμου	μας	να	διέπονται	
από	ρεαλισμό,	σοβαρότητα	και	άμεση	εφαρμογή.
Αποτελεί	συλλογική	προσπάθεια	η	διατήρηση	της	
παρεμβατικής	ικανότητας	του	Συνδέσμου	μας	σε	
υψηλό	επίπεδο,	την	οποία	πρέπει	να	διατηρήσουμε	
και	μετά	την	εκλογή	του	νέου	Διοικητικού	μας	
Συμβουλίου.
Για	το	λόγο	αυτό	σας	καλώ	σε	συστράτευση	για	
να	αντιμετωπίσουμε	την	οικονομική	κρίση,	ξεκι-
νώντας	από	τη	συμμετοχή	σας	στις	επερχόμενες	
εκλογές	του	Συνδέσμου	μας.	Η	μαζική	συμμετοχή	
σας	στις	επερχόμενες	αρχαιρεσίες	θα	είναι	η	κα-
λύτερη	απόδειξη	ότι	η	βορειοελλαδική	βιομηχανία	
παραμένει	ενωμένη	και	στα	δύσκολα,	τα	οποία	με	
σκληρή	δουλειά	τα	αντιμετωπίζει	κατά	πρόσωπο.

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος



United	we	are	dealing	with	the	
crisis
Dear	colleagues,
Given	that	the	term	of	office	of	this	Board	of	Directors	will	come	to	an	
end	next	month,	I	would	like	to	communicate	with	you	for	the	last	time	
through	the	bimonthly	newsletter	of	the	Federation	of	Industries	of	
Northern	Greece	wishing	to	give	a	brief	account	of	our	term	at	the	helm	
of	the	Federation.
First	of	all,	you,	our	members,	have	always	been	at	the	heart	of	the	
actions	we	have	undertaken.	
This	is	why,	when	our	term	of	office	began,	we	listened	to	your	concerns	
and	accepted	your	views,	since	it	was	you	who	set	the	five	strategic	pillars	
by	which	the	Federation	should	abide	in	the	following	years.	These	were:
to	extend	the	scope	of	the	Federation	and	have	it	participate	in	decision-
making	bodies;
to	improve	the	business	environment	in	North	Greece	and	resolve	the	
daily	problems	of	its	members;
to	strengthen	the	presence	of	the	Federation	in	regional	areas	and	promote	
regional	growth;
to	bolster	the	social	role	of	the	Federation;	and
to	boost	the	outward-looking	orientation	and	internationalization	of	
businesses.
In	order	to	act	on	these	five	pillars,	we	developed	specific	views	
and	suggestions	for	the	real	economy	and	aimed	to	regain	our	lost	
competitiveness	in	this	era	of	financial	crisis.	Specifically,	we	insisted	
on	measures	that	would	promptly	boost	our	businesses	in	a	concrete	
manner	so	that	they	could	survive	in	this	harsh	environment	generated	
by	the	financial	crisis.	Those	were	measures	that	would	primarily	bolster	
liquidity	and	then	competitiveness.	To	attain	this,	we	worked	tirelessly	
to	substantiate	policy	views	and	suggestions	so	as	to	help	our	members	
survive,	and	we	then	forwarded	them	to	the	political	leadership	in	Greece,	
to	the	relevant	officers	in	the	public	administration.
We	have	worked	indefatigably	and	have	been	primarily	driven	by	the	belief	
that	the	financial	crisis	and	the	extreme	difficulties	in	which	Greece	has	
found	itself	cannot	possibly	be	an	excuse	for	a	lax	and	passive	stance	
toward	what	has	happened	in	Greece	during	the	last	four	(4)	years.	On	
the	contrary,	we	decided	to	fight	in	order	for	the	manufacturing	sector	to	
resume	its	fundamental	role	in	Greece’s	growth	policy,	thus	managing	to	
convince	even	traditional	enemies	of	industry	in	Greece	that	there	is	no	
hope	for	the	economy	to	recover	and	for	Greece	to	get	out	of	the	crisis	
unless	manufacturing	activities	are	encouraged.		
Finally,	during	this	difficult	four-year	period	that	is	about	to	come	to	
an	end,	I	would	like	to	believe	that	we	highlighted	in	the	best	possible	
manner	the	social	aspect	of	industry	in	the	region	of	North	Greece.	We	
established	the	Network	of	Social	Solidarity	and	Aid	which	can	boast	
significant	social	work	and	also	the	important	acknowledgement	bestowed	
on	it	by	the	President	of	Hellenic	Republic	himself.

Dear	colleagues,	dear	friends	
Now	that	my	term	of	office	is	about	to	finish,	I	would	like	to	thank	sincerely	
all	our	members	who	stood	by	us	over	these	years.	I	would	also	like	to	
thank	all	the	members	of	the	Administrative	Committee	and	the	Board	
of	Directors	for	the	time	they	provided	so	that	our	Federation’s	proposals	
are	realistic,	serious	and	achievable.
The	interventions	made	by	our	Federation	at	a	high	level	are	the	outcome	
of	collective	efforts	which	must	also	be	maintained	after	the	election	of	
our	new	Board	of	Directors.
For	this	reason,	I	would	like	to	ask	you	to	join	forces	to	tackle	the	
financial	crisis,	and	start	by	participating	in	the	upcoming	elections	of	
our	Federation.	Your	extensive	participation	in	these	elections	will	be	
the	best	proof	that	the	Industry	of	North	Greece	remains	united	even	in	
troubled	times	and	that	we	do	not	shy	away	from	difficulties	but	work	
hard	to	overcome	them.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 11- 2 0 1 3

 Πρόεδρος	 Νικόλαος	Πέντζος
 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	 Γιάννης	Σταύρου
 Β’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης
	 	 Στέφανος	-	Λάζαρος	Τζιρίτης
 Γ’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος		Αποστόλου
	 	 Χρήστος	Γιορδαμλής
	 	 Δημήτριος	Λακασάς
	 	 Λιβέριος	Μητακάκης
	 	 Μάρκος	Μπόλαρης
	 	 Γεώργιος	Νικολαϊδης
	 	 Κωνσταντίνος	Παπακωνσταντίνου
	 	 Βασίλειος	Σκαρλάτος
	 	 Αθανάσιος	Τζεβελέκης
	 	 Αναστάσιος	Τζήκας
 Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος	Σαββάκης
 Οικονομικός Επόπτης	 Ευθύμιος	Ευθυμιάδης
 Έφορος Χαρίλαος	Αλεξόπουλος
 Μέλη Δ.Ε. Δημήτριος	Αμπατζής
	 	 Κωνσταντίνος	Κουκούντζος
 Σύμβουλοι 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	
	 	 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	
 Πρόεδροι επί Τιμή	 Παντελής	Κωνσταντινίδης
	 	 Αλέξανδρος	Μπακατσέλος
	 	 Βασίλειος	Πανούτσος
	 	 Νίκος	Ευθυμιάδης
	 	 Βασίλης	Τακάς
	 	 Γεώργιος	Μυλωνάς
 Πρώην Πρόεδροι	 Βύρων	Αντωνιάδης
	 	 Δημήτρης	Συμεωνίδης
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04.03.13
•	 Συνάντηση	 με	 θέμα	 τη	 νέα	 προγραμματική	 περίοδο-νέο	

ΕΣΠΑ,	 που	 διοργάνωσε	 ο	 ΣΕΒ	 και	 πραγματοποιήθηκε	 στα	
γραφεία	του	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Γ.	Σταύρου.

•	 Συνάντηση	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 των	 Ευρωπαϊκών	
Βραβείων	ΕΚΕ,	που	διοργάνωσε	το	Ελληνικό	Δίκτυο	για	την	
ΕΚΕ	 και	 πραγματοποιήθηκε	 στα	 γραφεία	 του	 Δικτύου	 στην	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Ημερίδα/Workshop	με	θέμα	«Καινοτομία	για	την	Υποστήρι-
ξη	της	Επιχειρηματικότητας	και	της	Ανάπτυξης	ΜΜΕ»,	που	
διοργάνωσε	η	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	και	πραγ-
ματοποιήθηκε	στην	αίθουσα	του	Περιφερειακού	Συμβουλίου.	
Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

08.03.13
•	 1η	 Συνεδρίαση	 του	 νέου	Δ.Σ.	 του	ΕΣΥΠ,	 που	 πραγματοποι-

ήθηκε	στα	γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Επιχειρηματική	 Αποστολή	 οινοπαραγωγών	 από	 την	 Κύπρο	
στο	πλαίσιο	 της	Διεθνούς	Έκθεσης	«DETROP»,	που	συνδι-
οργάνωσαν	 το	 Enterprise	 Europe	 Network	 -	 Hellas	 με	 το	
Enterprise	Europe	Network	του	Εμπορικού	και	Βιομηχανι-
κού	Επιμελητηρίου	της	Κύπρου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετεί-
χε	η	κα.	Μ.	Νάζη.	

11.03.13
•	 Εθιμοτυπική	συνάντηση	με	 την	Πρέσβειρα	 της	Αυστραλίας,	

που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Ημερίδα	 με	 θέμα:	 «Europe	 2020	 Strategy	 for	 Growth:	
Promoting	 Business	 Partnerships	 in	 Greece»,	 με	 πρω-
τοβουλία	 της	 Ελληνικής	 Κυβέρνησης	 και	 της	 Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής	και	 με	 τη	συμμετοχή	 του	Αντιπροέδρου	 της	Ευ-
ρωπαϊκής	Επιτροπής	Antonio	Tajani.	Η	εκδήλωση	πραγμα-
τοποιήθηκε	 στις	 εγκαταστάσεις	 του	 ΕΚΕΦΕ	«Δημόκριτος»,	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

11-12.03.13
•	 Συνάντηση	εργασίας	σχετικά	με	την	καινοτομία	στον	αγροδι-

ατροφικό	τομέα	στο	πλαίσιο	του	έργου	Inno-Food	SEE,	που	
πραγματοποιήθηκε	στο	Κισινάου,	Μολδαβία.	Από	το	Σύνδε-
σμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.

12.03.13
•	 Εκδήλωση	Επιχειρηματικής	Συνεργασίας	που	διοργάνωσε	το	

Enterprise	Europe	Network	–	Hellas	και	πραγματοποιήθηκε	
στις	 εγκαταστάσεις	 του	ΕΚΕΦΕ	«Δημόκριτος»,	Αθήνα.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

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

13.03.13
•	 Συνάντηση	 του	 Ελληνικού	 Δικτύου	 Enterprise	 Europe	

Network	–	Hellas	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	 του	
ΕΚΤ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζι-
τζινού.

13-14.03.13
•	 Συνάντηση	 των	εταίρων	 του	προγράμματος	 Inno-Food	SEE,	

που	πραγματοποιήθηκε	στην	Οδησσό,	Ουκρανία.	Από	το	Σύν-
δεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.

14-15.03.13
•	 Συνάντηση	 των	 εταίρων	 του	 προγράμματος	 GuardEn,	 που	

πραγματοποιήθηκε	στην	Πάντοβα,	 Ιταλία.	Από	 το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

20-21.03.13
•	 1η	Συνάντηση	της	Θεματικής	Ομάδας	Εργασίας	«Sustainable	

Construction»,	που	διοργάνωσε	το	Scottish	Enterprise	και	
πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	στο	Εδιμβούργο,	
Σκωτία.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

22.03.13
•	 Εκδήλωση	με	θέμα	«Συζήτηση	για	το	μέλλον	της	Ευρώπης»,	

στο	πλαίσιο	εκδηλώσεων	για	το	Ευρωπαϊκό	Έτος	των	Πολι-
τών	2013,	που	διοργάνωσε	η	Αντιπροσωπεία	της	Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής	στην	Ελλάδα	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Συνεδρι-
ακό	Κέντρο	«Ι.	Βελλίδης».	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Γ.	Σταύρου.

26.03.13
•	 4η	Συνάντηση	της	επιτροπής	Διά	Βίου	Μάθησης	και	Σύνδε-

σης	με	την	Απασχόληση,	που	διοργάνωσε	ο	Δήμος	Θεσσαλο-
νίκης	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Δημαρχιακό	Μέγαρο.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

28.03.13
•	 Τηλεοπτική	δήλωση	του	Προέδρου,	στο	Κεντρικό	Δελτίο	Ει-

δήσεων	 της	 τηλεόρασης	 του	 Alpha,	 με	 θέμα	 τις	 εξελίξεις	
στην	κυπριακή	οικονομία	και	τις	επιπτώσεις	στις	επιχειρή-
σεις	της	Βόρειας	Ελλάδας.

•	 Συνάντηση	της	ομάδας	εργασίας	με	θέμα	«Ανάπτυξη	θέσε-
ων	και	προτάσεων	για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	τη	
βιώσιμη	ανάπτυξη	των	επιχειρήσεων	μελών	του	ΣΒΒΕ»,	που	
πραγματοποιήθηκε	 στα	 γραφεία	 του	 ΣΒΒΕ.	 Συμμετείχαν	 οι	
κ.κ.	Χ.	Αλεξόπουλος,	Χρ.	Γκίνης,	Σ.	Ιωσηφίδης,	Χρ.	Καλλίας,	
Αν.	Τασίκας,	Στ.	Τσολάκης.

28-29.03.13
•	 4ο	 Παρευξείνιο	 Επιχειρηματικό	 Forum,	 που	 συνδιοργάνω-

σαν	ο	Σύνδεσμος	Επιχειρήσεων	και	Βιομηχανιών	και	ο	Σύν-
δεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	μέλη	του	Enterprise	
Europe	Network	 –	 Hellas,	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Εμπορικό	
και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	Θεσσαλονίκης	και	τον	Σύνδε-
σμο	Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος	και	με	την	υποστήριξη	του	
Αναπτυξιακού	Προγράμματος	των	Ηνωμένων	Εθνών	(UNDP)	
και	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	ΕΒΕΘ.	Από	το	
Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος	και	συμμετεί-
χαν	οι	κες	Κ.	Τζιτζινού	και	Μ.	Νάζη.

30.03.13
•	 1η	Εκδήλωση	με	θέμα	«Αντιμετώπιση	κρουσμάτων	απάτης	

-	 πρόληψη,	 έγκαιρη	ανίχνευση	&	καταστολή»,	 που	διοργά-
νωσε	το	Ελληνικό	 Ινστιτούτο	κατά	 της	Απάτης	 (HACFE)	και	
πραγματοποιήθηκε	στην	Αποθήκη	Γ,	ΟΛΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	
χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Α.	Σαββάκης.



 
 

01.04.13
•	 Εναρκτήρια	εκδήλωση	Εβδομάδας	Διεθνούς	Πανεπιστημίου	

με	θέμα:	«Η	Ελλάδα	του	μέλλοντος»,	που	διοργανώθηκε	από	
το	 Διεθνές	 Πανεπιστήμιο	 Ελλάδος	 και	 πραγματοποιήθηκε	
στις	 εγκαταστάσεις	 του.	 Από	 το	 Σύνδεσμο	 συμμετείχε	 ο	 κ.	
Πρόεδρος.	Ακολούθησε	δείπνο.

02.04.13
•	 Επίσημη	Τελετή	Απονομής	των	«Βραβείων	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ	

Βορείου	 Ελλάδος»,	 που	 διοργάνωσε	 ο	 Σύνδεσμος	 Βιομη-
χανιών	Βορείου	Ελλάδος	σε	συνεργασία	με	 την	οικονομική	
εφημερίδα	ΕΞΠΡΕΣ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
The	Met	Hotel.

03.04.13
•	 Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	Προέδρου	στον	δημοσιογράφο	

κ.	Πετκλάρη,	στην	εκπομπή	«Πρωινή	Ενημέρωση»,	στο	ραδι-
όφωνο	της	ΕΤ3,	FM	102,	με	θέμα:	«Βραβεία	Ελληνική	Αξία	
Βορείου	Ελλάδος».

05.04.13
•	 Εκδήλωση	με	θέμα:	«8ο	Βήμα	Μεταπτυχιακού	Φοιτητή»,	που	

διοργανώθηκε	 από	 την	 ΤΙΤΑΝ	 Α.Ε.	 και	 πραγματοποιήθηκε	
στις	εγκαταστάσεις	 της	εταιρείας	στη	Θεσσαλονίκη.	Από	 το	
Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 ΕΣΥΠ,	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στα	
γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

08.04.13
•	 Κοινή	εθιμοτυπική	συνάντηση	του	ΣΒΒΕ	και	του	ΣΕΒΕ	με	τον	

Πρέσβη	 των	 Σκοπίων,	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στα	 γραφεία	
του	ΣΕΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

10.04.13
•	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης.	 Από	 το	 Σύνδε-

σμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Χ.	Γκίνης	και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

11.04.13
•	 Σύσκεψη	-	Συζήτηση	θεσμικών	θεμάτων	των	Επιμελητηρίων	

και	 προτεραιότητες	 ανάπτυξης	 στη	 Μακεδονία	 και	 Θράκη,	
παρουσία	 του	 Υφυπουργού	 Ανάπτυξης	 κ.	 Νότη	 Μηταράκη,	
που	διοργάνωσε	το	Υπουργείο	Μακεδονίας	–	Θράκης.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

12.04.13
•	 Επιθεώρηση	συστήματος	διαχείρισης	ποιότητας	και	κοινωνι-

κής	ευθύνης	του	Συνδέσμου	κατά	SA	8000:2008.
•	 Παρουσίαση	της	μελέτης	του	έργου	«Υπηρεσίες	Συμβούλου	

για	 τα	 έργα	 ανάπτυξης	 των	 εκθεσιακών	 και	 συνεδριακών	
υποδομών	της	ΔΕΘ	Α.Ε.	στη	Θεσσαλονίκη»,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στα	γραφεία	της	ΔΕΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

15.04.13
•	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 ΕΣΥΠ,	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στα	

γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

16-17.04.13
•	 32η	συνάντηση	των	experts	του	Agrofood	Sector	Group,	που	

διοργάνωσε	 το	 Enterprise	 Europe	Network	 και	 πραγματο-
ποιήθηκε	στη	Λισσαβόνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Κ.	Στυλιαράς.

18.04.13
•	 Ημερίδα	εργασίας	και	διαβούλευσης	για	την	«Έξυπνη	Εξει-

δίκευση	–	Smart	Specialization»,	που	διοργάνωσε	η	Περι-
φέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	και	 πραγματοποιήθηκε	στην	
αίθουσα	συνεδριάσεων	του	Περιφερειακού	Συμβουλίου	Κε-
ντρικής	Μακεδονίας.	Από	 το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	
Γεωργίου.

•	 Συνάντηση	 του	 Ελληνικού	 Δικτύου	 Enterprise	 Europe	
Network	–	Hellas	που	πραγματοποιήθηκε	στα	 γραφεία	 του	
Επιμελητηρίου	Ιωαννίνων.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	
Κ.	Τζιτζινού.

19.04.13
•	 1η	 Αναπτυξιακή	 Ημερίδα	 για	 την	 προγραμματική	 περίοδο	

2014	–	2020,	που	διοργάνωσε	η	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μα-
κεδονίας	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Μακεδονία	
Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου	και	
Χρ.	Γεωργίου.

23.04.13
•	 Επίσημη	Τελετή	Απονομής	των	1ων	Ευρωπαϊκών	Βραβείων	

ΕΚΕ,	 που	 διοργάνωσε	 το	Ελληνικό	Δίκτυο	 για	 την	Εταιρική	
Κοινωνική	Ευθύνη	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Μέγαρο	Μου-
σικής	Αθηνών.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

25.04.13
•	 Τηλεοπτική	Συνέντευξη	του	κ.	Χ.	Αλεξόπουλου,	Εφόρου	του	

ΣΒΒΕ,	στην	πρωινή	εκπομπή:	«Άκου	να	δεις»	της	Δημοτικής	
Τηλεόρασης	TV100	και	τους	δημοσιογράφους	κα	Μ.	Αναγνω-
στίδου	και	κ.	Κ.	Λουντσιούδη	με	θέμα	τις	προτάσεις	μέτρων	
από	τον	ΣΒΒΕ	για	την	ανάκαμψη	της	οικοδομικής	δραστηρι-
ότητας.

29-30.04.13
•	 4η	Συνάντηση	του	προγράμματος	«OPTIMES»,	που	πραγμα-

τοποιήθηκε	 στα	 γραφεία	 του	 Εμπορικού	 και	 Βιομηχανικού	
Επιμελητηρίου	της	Μαδέρας,	Πορτογαλία.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

30.04.13
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	ΔΕΘ	Α.Ε.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμε-

τείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.
•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Φο-

ρολογικά»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέ-
σμου,	με	συντονιστή	τον	κ.	Μ.	Πρώιο.	Από	το	Σύνδεσμο	συμ-
μετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.
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Τελετή Απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος»

Με	μεγάλη	επιτυχία	πραγματοποιήθηκε,	για	δεύτερη	
συνεχόμενη	χρονιά,	την	Τρίτη	2	Απριλίου	2013,	η	τε-
λετή	απονομής	«Βραβεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ	Βορείου	
Ελλάδος».

Πρόκειται	για	μια	νέα	πρωτοβουλία	του	Συνδέσμου	Βι-
ομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	σε	συνεργασία	με	
την	οικονομική	εφημερίδα	ΕΞΠΡΕΣ,	η	οποία	προσπαθεί	
να	αναδείξει	την	υγιή	επιχειρηματικότητα	της	Βορείου	
Ελλάδος,	που	σε	πείσμα	της	οικονομικής	κρίσης:	επεν-
δύει,	εργάζεται	σκληρά	σε	καθημερινή	βάση,	παράγει,	
διεθνοποιείται,	κατακτώντας	μάλιστα	δύσκολες	αγορές	
του	εξωτερικού,	και	τελικά	συνεισφέρει	έμπρακτα	στη	
διατήρηση	της	κοινωνικής	συνοχής.

Είναι	η	ελάχιστη	αναγνώριση	από	τον	ΣΒΒΕ,	στο	πρόσω-
πο	όσων	βραβεύθηκαν,	του	εξαιρετικού,	αλλά	επίπονου	
έργου	που	επιτελούν	καθημερινά	οι	μεταποιητικές	
επιχειρήσεις	ολόκληρου	του	Βορειοελλαδικού	Τόξου	
και	ταυτόχρονα	ένα	αληθινό	μήνυμα	προς	την	κοινω-
νία,	ότι	η	Ελληνική	παραγωγή	υπάρχει,	είναι	διεθνώς	
ανταγωνιστική	και	παράγοντας	κοινωνικής	συνοχής	
στην	Βορειοελλαδική	περιφέρεια.	Είναι	η	ελάχιστη	
προσπάθεια	ανάδειξης	της	«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΞΙΑΣ»	σε	
μια	εποχή	απαξίωσης	του	ρόλου	και	της	συνεισφοράς	
της	βιομηχανίας	στην	εθνική	ανάπτυξη.

Στην	εκδήλωση	την	οποία	παρουσίασε	η	δημοσιογράφος	
κα	Μ.	Νικόλτσιου	απηύθυνε	χαιρετισμό	ο	Υπουργός	
Μακεδονίας	Θράκης,	κ.	Θ.	Καράογλου,	τονίζοντας	τις	
θετικές	επιπτώσεις	παρόμοιων	πρωτοβουλιών	για	την	
τόνωση	του	βορειοελλαδικού	επιχειρείν.

Αμέσως	μετά,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Ν.	Πέντζος,	
στην	ομιλία	του,	τόνισε	ότι	η	εκδήλωση	είναι	αφιε-
ρωμένη	στις	επιχειρήσεις	της	Βόρειας	Ελλάδας	που	
δραστηριοποιούνται	στις	πιο	αντίξοες	συνθήκες	και	στο	
πλέον	δυσμενές	οικονομικό	και	κοινωνικό	περιβάλλον	
που	γνώρισε	η	χώρα	τα	τελευταία	εξήντα	χρόνια.

Κι	όλ΄	αυτά,	συνέχισε	ο	κ.	Πρόεδρος,	με	συνέπεια,	με	
αξιοπιστία,	και,	με	επιμονή	και	υπομονή,	αποδεικνύ-
οντας	ότι	η	Περιφερειακή	βιομηχανία	επιμένει	και	στο	
τέλος	πετυχαίνει.

To	μήνυμα	που	θέλει	να	δώσει	η	εκδήλωση	έχει	μεγάλη	
σημειολογική	σημασία	για	τον	ΣΒΒΕ	υπογράμμισε	ο	κ.	
Πρόεδρος	«…Δεν	θέλουμε	να	αναδείξουμε	τον	καλύτερο	
από	τους	καλύτερους.	Αυτό	που	θέλουμε	να	δείξουμε	
είναι	ότι	υπάρχει	Ελληνική	Αξία,	ότι	υπάρχει	Ελληνική	
παραγωγή	και	μέσα	απ΄	αυτόν	τον	διαγωνισμό	αυταπό-
δεικτα	μπορεί	η	μεταποίηση	να	αποτελέσει	πυλώνα	
ανάπτυξης	για	τα	επόμενα	χρόνια	για	την	Ελληνική	
κοινωνία,	για	την	Ελληνική	οικονομία.

Θεωρούμε	λοιπόν	ότι	η	συνέχιση	της	περυσινής	μας	
πρωτοβουλίας	καθιερώνει	το	θεσμό	των	βραβείων	και	
αναδεικνύει	τις	αξιέπαινες	επιχειρηματικές	πρωτοβου-
λίες	που	διακρίθηκαν	τη	χρονιά	που	μας	πέρασε.	Μιας	
χρονιάς	που	ο	επιεικέστερος	χαρακτηρισμός	της	είναι	
ότι	ήταν	«κακή»	για	όλους	μας.

Στόχος	μας	είναι,	όπως	και	πέρυσι,	να	αναδείξουμε	
την	υγιή	επιχειρηματικότητα	και	να	επιβραβεύσουμε	
την	επιτυχημένη	δράση	των	επιχειρήσεων	τη	χρονιά	
που	μας	πέρασε…»

Στο	πλαίσιο	αυτό,	ο	κ.	Πέντζος,	πρότεινε	να	υιοθετή-
σει	η	Ελλάδα	πρόταση	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	η	
οποία	θέτει	ως	βασική	προτεραιότητα	μέχρι	το	2020,	
να	ανέλθει	η	συμμετοχή	της	βιομηχανίας	στο	σχημα-
τισμό	του	Ευρωπαϊκού	ΑΕΠ	στο	20%.	«Στην	Ελλάδα	
προτείνουμε»,	ανέφερε	ο	κ.	Πέντζος,	«να	υιοθετήσουμε	
παρόμοιο	στόχο,	στο	πνεύμα	της	κατανόησης	των	τε-
ράστιων	ωφελειών	που	προκύπτουν	για	τη	χώρα	από	
την	ενίσχυση	της	μεταποίησης	τόσο	για	την	ανάπτυξη	
όσο,	κυρίως,	για	την	απασχόληση».



Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	του	Ομίλου	ΕΞΠΡΕΣ	Καλοφωλιάς,	κ.	Γ.	
Καλοφωλιάς,	που	πήρε	αμέσως	μετά	το	λόγο,	τόνισε	ότι	η	ελληνική	
οικονομία	κινούμενη	στη	δίνη	της	εγχώριας	και	ευρωπαϊκής	κρίσης	
έχει	ανάγκη	από	καλές	ειδήσεις,	όπως	αυτή	της	βράβευσης	των	επι-
χειρήσεων	στην	προσπάθειά	της	για	ανάκαμψη.	Η	ΕΞΠΡΕΣ,	συνέχισε,	
στη	μακρόχρονη	παρουσία	της	στο	χώρο	του	ελληνικού	επιχειρείν	
έχει	αποδείξει	εμπράκτως	ότι	βρίσκεται	κοντά	στην	προσπάθεια	
του	Έλληνα	επιχειρηματία,	στηρίζοντας	τον	στα	προβλήματα	του	και	
αναδεικνύοντας	τα	επιτεύγματα	του.

Ακολούθως,	στη	διάρκεια	της	ομιλίας	του,	ο	Υπουργός	Ανάπτυξης,	
κ.	Κ.	Χατζηδάκης,	αφού	συνεχάρη	τον	ΣΒΒΕ	και	την	ΕΞΠΡΕΣ	για	
την	πρωτοβουλία	τους	επεσήμανε	μεταξύ	άλλων	τα	εξής:	«...είναι	
πράγματι	σημαντικό	πως	παρά	την	κρίση,	ένα	σημαντικό	τμήμα	του	
επιχειρηματικού	κόσμου	ανταποκρίνεται	στην	πρόκληση,	ρισκάρει,	
επενδύει,	αυξάνει	την	παραγωγικότητα	και	την	εξωστρέφειά	του.	Τα	
σημερινά	βραβεία	αποτελούν	ένα	σημαντικό	παράδειγμα	γι’	αυτό.	Από	
την	άλλη	πλευρά,	η	κυβέρνηση,	με	τις	οδηγίες	του	Πρωθυπουργού,	
Αντώνη	Σαμαρά,	κάνει	κάθε	προσπάθεια	για	να	άρει	όλα	τα	εμπόδια	
και	τις	στρεβλώσεις	για	τον	ανταγωνισμό	και	να	δημιουργήσει	τις	
συνθήκες	που	μπορούν	να	υποστηρίξουν	την	επιχειρηματικότητα.	Η	
Ελλάδα	δεν	είναι	πλέον	παράδειγμα	προς	αποφυγή	-	ανέκτησε	και	
ανακτά	την	αξιοπιστία	της...»

Για	την	εφετινή	βράβευση	των	επιχειρήσεων,	ακολουθήθηκε	η	ίδια	
διαδικασία	όπως	και	πέρυσι.	Συγκροτήθηκε	Επιτροπή	Αξιολόγη-
σης	αποτελούμενη	από	άτομα	υψηλού	κύρους,	η	οποία	συνεδρίασε	
ούτως	ώστε	να	αξιολογήσει	τις	υποψηφιότητες	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων	που	διεκδικούσαν	τα	βραβεία	σε	καθεμιά	από	τις	επι-
μέρους	κατηγορίες.	Τα	μέλη	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	πραγματικά	
αφιέρωσαν	μέρος	από	τον	πολύτιμο	χρόνο	τους	για	να	συμβάλλουν	
κι	αυτά	στην	ανάδειξη	επιτυχημένων	προσπαθειών	επιχειρήσεων	
που	αγωνίζονται	να	επιβιώσουν	την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης.

Τα	μέλη	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης,	ήταν:

1.	ο	Καθηγητής	κ.	Γιάννης	Χατζηδημητρίου,	Πρύτανης	του	Πανεπι-
στημίου	Μακεδονίας,

2.	ο	Καθηγητής	κ.	Κώστας	Γραμμένος,	Πρόεδρος	του	Διεθνούς	Πα-
νεπιστημίου	Ελλάδος,

3.	ο	κ.	Δημήτρης	Λακασάς,	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	Εξαγωγέων	
Βορείου	Ελλάδος,

4.	ο	κ.	Αθανάσιος	Σαββάκης,	Γενικός	Γραμματέας	του	Συνδέσμου	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,

5.	ο	κ.	Γιάννης	Σταύρου,	Εκτελεστικός	Αντιπρόεδρος	του	Συνδέσμου	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	και,

6.	ο	κ.	Γιώργος	Καλοφωλιάς,	Διευθύνων	Σύμβουλος	του	Ομίλου	
ΕΞΠΡΕΣ	Καλοφωλιάς.

Η	επιτροπή	αξιολόγησης	ευχαριστεί	όλες	τις	επιχειρήσεις	που	υπέ-
βαλλαν	υποψηφιότητα,	αλλά,	δυστυχώς,	γιατί	αυτό	δεν	μπορούσε	να	
πραγματοποιηθεί,	δεν	βραβεύθηκαν	εφέτος.	Η	συμμετοχή	τους	ήταν	
πολύ	σημαντική	και	γι΄	αυτό	θέλησε	να	τους	συγχαρεί.

Ακολουθούν	οι	εταιρείες	που	βραβεύθηκαν	ανά	κατηγορία	βραβείου.

Ο	κ.	Νικόλαος	Πέντζος,	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ

Ο	κ.	Θεόδωρος	Καράογλου,	Υπουργός	Μακεδονίας	–	Θράκης

Ο	κ.	Γιώργος	Καλοφωλιάς,	Διευθύνων	Σύμβουλος	
του	Ομίλου	ΕΞΠΡΕΣ	Καλοφωλιάς

O	κ.	Κωστής	Χατζηδάκης,	Υπουργός	Ανάπτυξης,	
Ανταγωνιστικότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	και	Δικτύων

[	νέες	πρωτοβουλίες		]			07



08		[	νέες	πρωτοβουλίες		]		

Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας»

Το	βραβείο	για	το	2013	απονεμήθηκε	στην	κα	Κωνσταντίνα	
Ουζουνοπούλου,	Διευθύνουσα	Σύμβουλο	της	εταιρείας	
«ΜΥΛΟΙ	ΘΡΑΚΗΣ	Ι.	ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.».

Η	κα	Ουζουνοπούλου:

•	 	Είναι	Διπλωματούχος	Αρχιτέκτων	Μηχανικός	του	Εθνικού	
Μετσοβείου	Πολυτεχνείου

•	Έχει	λάβει	το	MBA	της	από	το	INSEAD

•	Ομιλεί	άπταιστα	4	γλώσσες	και	συγκεκριμένα:	Αγγλικά,	
Γαλλικά,	Γερμανικά	και	Ισπανικά

•	Διετέλεσε	Πρόεδρος	του	Ελληνικού	Τμήματος	του	
Young	Presidents’	Organization	τη	διετία	2011-2012	
και	Education	Chair	τη	διετία	2009-2010

•	Στους	ΜΥΛΟΥΣ	ΘΡΑΚΗΣ	εφαρμόζει	δομές	και	συστήματα	
διοίκησης	πρωτοπόρα	για	την	Ελλάδα,	και	γι΄	αυτό	έχει	
αποσπάσει	διεθνείς	διακρίσεις	και	βραβεία,	και,

•	Με	τη	στρατηγική	της	καθοδήγηση	οι	ΜΥΛΟΙ	ΘΡΑΚΗΣ	
παράγουν	καινοτόμα	προϊόντα,	όπως	εξειδικευμένα	άλευ-
ρα,	προϊόντα	υγιεινής	διατροφής,	αλεύρι	χωρίς	χημικά	
πρόσθετα	και	βελτιωτικά,	ενώ	επενδύουν	διαρκώς	σε	
τεχνολογία	και	ανθρώπινο	δυναμικό

Βραβείο «Καινοτομίας»

Η	εταιρεία	που	παρέλαβε	το	βραβείο	ενσωματώνει	
καινοτομικά	χαρακτηριστικά	στην	παραγωγή,	συλλογή,	
επεξεργασία,	τυποποίηση	και	διάθεση	των	προϊόντων	
της,	αλλά	και	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	πληροφορεί	τον	
πελάτη	για	την	προέλευσή	τους.

Η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	αποφάσισε	το	βραβείο	να	
απονεμηθεί	στην	εταιρεία	ΕΥ.ΓΕ.	ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ	ΑΒΕΕ,	
πιο	γνωστή	σε	όλους	με	το	εμπορικό	σήμα	AGRINO,	
με	παραγωγικές	εγκαταστάσεις	στη	Θεσσαλονίκη	και	
στο	Αγρίνιο.

Το	βραβείο	παρέλαβε	ο	Αντιπρόεδρος	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	και	Εντεταλμένος	Σύμβουλος	της	AGRINO,	
κ.	Αναστάσιος	Πιστιόλας.

Η	ΕΥ.ΓΕ.	ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ	ΑΒΕΕ	-	AGRINO,	βραβεύεται	γιατί:
•	Καινοτομεί	από	το	2006	καθιερώνοντας	την	πιστο-
ποιημένη	εφαρμογή	των	μεθόδων	Ορθής	Γεωργικής	
Πρακτικής.

•	Είναι	η	1η	σε	πανευρωπαϊκό	επίπεδο	εταιρεία	που	
εφάρμοσε	το	πρότυπο	του	GLOBALGAP	(Global	Good	
Agricultural	Practice).

•	Είναι	η	μοναδική	εταιρεία	στο	είδος	της	που	πρω-
τοπορεί	από	το	1995	με	την	αναγραφή	σε	ευκρινές

Διακρίνονται	από	αριστερά	ο	κ.	Νικόλαος	Πέντζος	
και	η	κα	Κωνσταντίνα	Ουζουνοπούλου

Διακρίνονται	από	αριστερά	ο	κ.	Αναστάσιος	Πιστιόλας	
και	ο	κ.	Κώστας	Γραμμένος
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Βραβείο «Εξωστρέφειας» 

Το	βραβείο	απονεμήθηκε	στην	επιχείρηση	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.,	ενώ	η	Επιτροπή	Αξιολόγη-
σης	αποφάσισε	να	απονείμει	έπαινο	για	την	εξωστρεφή	
της	δραστηριότητα	και	στην	ΚΡΟΝΟΣ	Α.Ε.

Το	βραβείο	παρέλαβε	ο	Πρόεδρος	του	Σωματείου	Ερ-
γαζομένων	της	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ,	κ.	Γιάννης	
Δεληχρήστος.

Η	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.,	με	έδρα	τη	
Γερακινή	Χαλκιδικής:

•	Εξάγει	το	93%	της	παραγωγής	της,	σε	5	Ηπείρους	
και	35	χώρες,	με	7	διαφορετικά	εμπορικά	σήματα

•	Βρίσκεται	στην	1η	θέση	παγκοσμίως	στην	παραγωγή	
και	διάθεση	καυστικής	μαγνησίας

•	Είναι	ο	μεγαλύτερος	εξαγωγέας	μαγνησιακών	προ-
ϊόντων	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση

•	Έχει	υλοποιήσει	την	τελευταία	δεκαετία	επενδύσεις	
ύψους	άνω	των	32	εκατ.	ευρώ

•	Χρησιμοποιεί	προηγμένες	τεχνολογίες	εξόρυξης,	
όπως	η	νέας	γενιάς	μαγνητικοί	και	φωτοοπτικοί	
διαχωριστές,	που	έχουν	αναπτυχθεί	από	την	ίδια

•	

•	Μέσω	της	έντονης	εξωστρεφούς	δραστηριότητάς	
της	έχει	αναδείξει	τη	Χαλκιδική	ως	ένα	σημαντικό	
κέντρο	παραγωγής	μαγνησίας	παγκοσμίως

Τον	έπαινο	παρέλαβε	ο	Πρόεδρος	της	ΚΡΟΝΟΣ	Α.Ε.,	
κ.	Ελευθέριος	Σαϊτης	.

Η	ΚΡΟΝΟΣ	Α.Ε.,	με	έδρα	το	Μαυροβούνι	Σκύδρας:

•	Είναι	η	1η	βιομηχανία	στην	Ελλάδα	στον	κλάδο	της	
κονσερβοποίησης	φρούτων	και	μέσα	στις	5	πρώτες	
στο	είδος	της	διεθνώς

•	Είναι	100%	εξαγωγική	επιχείρηση,	με	εξαγωγές	σε	
περισσότερες	από	80	χώρες

•	Διαθέτει	δύο	θυγατρικές	στο	εξωτερικό	και	συγκε-
κριμένα	στη	Ρουμανία	και	τη	Μολδαβία

•	Καλύπτει	τις	απαιτητικές	αγορές	της	Ευρώπης,	της	
Αμερικής,	της	Ασίας	και	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	
Αμερικής

•	Μέσω	της	διαρκούς	συμμετοχής	της	σε	πολλές	δι-
εθνείς	εκθέσεις	τροφίμων	διευρύνει	συνεχώς	το	
πελατολόγιό	της	σε	όλα	τα	μήκη	και	τα	πλάτη	της	γης

Διακρίνονται	από	αριστερά	ο	κ.	Γιάννης	Δεληχρήστος	
και	ο	κ.	Δημήτρης	Λακασάς

Διακρίνονται	από	αριστερά	ο	κ.	Ελευθέριος	Σαϊτης	
και	ο	κ.	Δημήτρης	Λακασάς

σημείο	της	συσκευασίας	των	προϊόντων	της	του	
ονόματος	του	καλλιεργητή	και	της	περιοχής	που	
βρίσκεται	το	αγρόκτημα.

•	Σύνθημά	της	είναι	ότι	«τίποτα	δεν	πάει	χαμένο»,	
γι΄	αυτό	στην	πράξη	τα	απόβλητα	των	εργοστασίων	
της	είναι	μηδενικά,	παράγει	ενέργεια	από	βιομάζα,	
χρησιμοποιεί	ανακυκλωμένα	υλικά	στις	συσκευασίες,	

ενώ	τα	αμάξια	των	πωλητών	της	είναι	όλα	υβριδικά.
•	Συμβάλλει	ουσιαστικά	στην	αναβίωση	της	καλλιέρ-
γειας	ελληνικών	οσπρίων,	ενώ	είναι	ηγέτιδα	εταιρεία	
στη	συλλογή,	παραγωγή,	επεξεργασία,	τυποποίηση	
και	διάθεσή	τους.

Διακρίνονται	από	αριστερά	ο	κ.	Αναστάσιος	Πιστιόλας	
και	ο	κ.	Κώστας	Γραμμένος



Βραβείο «Περιβάλλον» 

Οι	επιχειρήσεις	που	βραβεύτηκαν	έχουν	λάβει	πι-
στοποιητικά	περιβαλλοντικής	συμμόρφωσης,	και	όχι	
μόνο,	έχουν	αναπτύξει	δράσεις	για	την	ορθολογική	
διαχείριση	των	ενεργειακών	πόρων	κατά	τη	φάση	
της	παραγωγής	και	της	διάθεσης,	χρησιμοποιούν	
εναλλακτικές	μορφές	ενέργειας,	προβαίνουν	σε	ανα-
κύκλωση	και	μείωση	αποβλήτων,	ενώ	δεν	παραλεί-
πουν	να	εκπαιδεύσουν	το	προσωπικό	τους	στα	θέματα	
εξοικονόμησης	ενέργειας.

Η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	αποφάσισε	να	απονεμηθεί	
το	βραβείο	στην	εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	
Α.Ε.,	και	έπαινος	στην	εταιρεία	Α.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.

Το	βραβείο	παρέλαβε	ο	κ.	Γιώργος	Ζαγκλιβερινός,	
Διευθυντής	Υγιεινής,	Ασφάλειας,	Προστασίας	Περι-
βάλλοντος	και	Διασφάλισης	Ποιότητας,	της	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	Α.Ε..

Η	«ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	Α.Ε.»:

•	Επί	45	χρόνια	αναπτύσσει	δράσεις	προστασίας	του	
περιβάλλοντος	στη	Βόρεια	Ελλάδα

•	Το	Διυλιστήριο	της	Θεσσαλονίκης	είναι	ενεργειακά	
βελτιωμένο	με	τη	μικρότερη	δυνατή	κατανάλωση	
καυσίμων	και	με	τις	μικρότερες	ποσότητες	αέριων	
εκπομπών

•	Επαναχρησιμοποιεί	το	νερό	που	καταναλώνεται,	
άρα	μειώνει	την	κατανάλωση	φρέσκου	νερού	και	
επιτυγχάνει	τη	μικρότερη	δυνατή	απόρριψη	υγρών	
αποβλήτων

•	Διενεργεί	ανακύκλωση	σίδερου,	πλαστικού,	ξυλείας,	
ελαστικών	και	λιπαντικών,	όπως	και	συσκευασιών

•	Το	2011	ολοκληρώθηκε	επένδυση	250	εκατ.	€	για	
την	αναβάθμιση	του	Διυλιστηρίου	Θεσσαλονίκης	για	
την	παραγωγή	καυσίμων	μηδενικής	συγκέντρωσης	
σε	θείο

•	Χρηματοδοτεί	για	4	συνεχή	χρόνια	πρόγραμμα	για	
την	προστασία	και	την	αναβάθμιση	των	περιοχών	των	
εκβολών	Αξιού	και	Γαλλικού,	καθώς	και	ημερίδες,	
συνέδρια	και	εκδόσεις	σχετικές	με	το	περιβάλλον,	
τη	χρήση	εναλλακτικών	πηγών	ενέργειας,	την	«πρά-
σινη»	ανάπτυξη	κλπ.

Τον	έπαινο	για	την	κατηγορία	βραβείων	για	το	περιβάλ-
λον,	παρέλαβε	ο	κ.	Βλάσης	Λαγός,	Exports	Manager	
της	Α.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε..

Η	Α.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.:

•	Υλοποιεί	εντατική	ανακύκλωση	πάσης	φύσεως	υλι-
κών.	Το	τελευταίο	έτος	ανακυκλώθηκαν	92	τόνοι	
πλαστικών,	520	τόνοι	ξύλου,	και	50	τόνοι	χαρτιού

•	Συμμετέχει	στο	Carbon	Disclosure	Project	Supply	
Chain	που	αφορά	την	προσπάθειά	της	να	μειώσει	
τις	εκπομπές	ρύπων	και	να	μετρήσει	το	ενεργειακό	
της	αποτύπωμα	

•	Εφαρμόζει	ολοκληρωμένα	συστήματα	ανάκτησης	
διαλυτών,	και	έτσι	επιτυγχάνει	την	επαναχρησιμο-
ποίηση	του	95%	των	διαλυτών	των	καθημερινών	της	
δραστηριοτήτων

•	Από	το	2009	είναι	μέλος	του	Sedex	(Supplier	Ethical	
Data	Exchange),	για	θέματα	ασφάλειας	και	συνθηκών	
υγιεινής	στο	εργασιακό	περιβάλλον

•	Από	το	2010	συμμετέχει	ενεργά	στη	δράση	του	United	
Nations	Global	Compact	μία	παγκόσμια	πρωτοβουλία	
εταιρικής	υπευθυνότητας

•	Και,	φυσικά,	είναι	πιστοποιημένη	κατά	 ISO	
14001:2004

Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Βλάσης	Λαγός,	Γιώργος	Ζαγκλιβερινός	και	ο	Γιώργος	Καλοφωλιάς
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Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Παναγιώτης	Γιαννούλης,	Γιάννης	Χατζηδημητρίου	και	Κωνσταντίνος	Σεπετάς

Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»

Η	απονομή	των	θεματικών	βραβείων	ολοκληρώθηκε	με	
τη	βράβευση	δυο	εταιρειών	στην	κατηγορία	βραβείων	
που	αφορούν	στην	υλοποίηση	επιτυχημένων	δράσε-
ων	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	που	ανέλαβαν	τα	
προηγούμενα	χρόνια.

Το	βραβείο	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	για	το	2013,	
απονεμήθηκε	στην	εταιρεία	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ	ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΑ	ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ	Α.Ε.,	γνωστότερη	σε	όλους	για	το	
νερό	«ΒΙΚΟΣ».

Ο	κ.	Κωνσταντίνος	Σεπετάς,	Διευθυντής	Πωλήσεων	και	
Marketing	της	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΕΜΦΙ-
ΑΛΩΣΕΩΝ	Α.Ε.,	παρέλαβε	το	βραβείο.

Η	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ	Α.Ε.	
(ΒΙΚΟΣ	Α.Ε.),	με	έδρα	τα	Ιωάννινα:

•	Απασχολεί	270	εργαζόμενους,	σε	3	υπερσύγχρονα	
εργοστάσια,	με	καθετοποιημένη	παραγωγή,	στην	
ακριτική	Ήπειρο

•	Είναι	ο	μεγαλύτερος	παραγωγός	ιδιωτικής	ετικέτας	
σε	νερό	και	αναψυκτικά	στην	Ελλάδα,	με	δυνατότητα	
εμφιάλωσης	200.000	φιαλών	ανά	ώρα

•	Η	καμπάνια	εθελοντικής	αιμοδοσίας:	«Δίνουμε	Αίμα,	
Δίνουμε	Ελπίδα»,	αποτελεί	διαρκή	πράξη	αλληλεγ-
γύης	προς	την	κοινωνία

•	Οι	χορηγίες	και	δωρεές	σε	συλλόγους,	αθλητικά	
σωματεία	και	οργανώσεις,	στηρίζουν	έμπρακτα	τις	
τοπικές	κοινωνίες	στην	Ήπειρο	και	σε	ολόκληρη	τη	
χώρα,	και	αποδεικνύουν	την	Εταιρική	Κοινωνική	
της	Ευθύνη

Ο	έπαινος	στην	κατηγορία	βραβείων	Εταιρικής	Κοινω-
νικής	Ευθύνης	απονεμήθηκε	στην	εταιρεία	ΑΝΑΤΟΜΙΚ	
ΧΕΛΠ	ΑΕ,	με	έδρα	τη	Νέα	Σάντα	Κιλκίς.

Ο	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	ΑΝΑΤΟ-
ΜΙΚ	ΧΕΛΠ	ΑΕ,	κ.	Παναγιώτης	Γιαννούλης,	παρέλαβε	
τον	έπαινο.

Για	την	ΑΝΑΤΟΜΙΚ	ΧΕΛΠ	ΑΕ	:

•	Η	Εταιρική	Κοινωνική	Ευθύνη	για	την	εταιρεία	ισο-
δυναμεί	με	τη	διατήρηση	της	παράδοσης	και	της	
ιστορίας	του	τόπου	μας

•	Η	εταιρεία	είναι	χορηγός	σε	πλήθος	πολιτιστικών	
και	αθλητικών	συλλόγων	της	ευρύτερης	περιοχής	
του	Κιλκίς,	και	όχι	μόνον…

•	Ενώ,	πρωτοστατεί	στη	διασφάλιση	του	δημοσίου	
συμφέροντος,	κάνοντας	πολύχρονο	αγώνα	για	να	
ισχύσουν	πραγματικοί	κανόνες	διαφάνειας	στις	προ-
μήθειες	υγειονομικού	υλικού	από	το	κράτος.
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Βραβείο «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση»

Στην	κατηγορία	«Αριστεία	Μεσαία	Επιχείρηση»	απονε-
μήθηκε	βραβείο	στην	εταιρεία	ΕΛΒΙΑΛ	Α.Ε.	και	έπαινος	
στην	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟΛΙΑΤΑ	Α.Ε.

Οι	επιχειρήσεις	που	βραβεύθηκαν	έχουν	αποδεδειγμέ-
νη	συμβολή	στην	απασχόληση	της	περιοχής	που	είναι	
εγκατεστημένες,	παράγουν	προϊόντα	που	έχουν	στοιχεία	
καινοτομίας,	με	μεθόδους	φιλικές	προς	το	περιβάλλον,	
είναι	εξωστρεφείς,	έχουν	αναπτύξει	δράσεις	Εταιρικής	
Κοινωνικής	Ευθύνης	και	έχουν	χρηματοοικονομική	
υγεία	σε	μια	πολύ	δύσκολη	περίοδο	όπως	αυτή	της	
οικονομικής	κρίσης.
Το	βραβείο	για	την	εταιρεία	ΕΛΒΙΑΛ	Α.Ε.,	με	έδρα	τον	
Άγιο	Παντελεήμονα	Κιλκίς	παρέλαβε	ο	Πρόεδρος	και	
Διευθύνων	Σύμβουλος,	κ.	Δημήτριος	Τζήκας.

Η	ΕΛΒΙΑΛ	Α.Ε.:

•	Πέτυχε	αύξηση	του	αριθμού	των	εργαζομένων	της	
την	τελευταία	τριετία

•	Το	40%	των	προϊόντων	της	εξάγεται	σε	17	χώρες,	
ενώ	διαθέτει	και	2	θυγατρικές

•	Σταθερά	αυξανόμενος	Κύκλος	Εργασιών	και	Κέρδη	
την	τελευταία	τριετία	της	οικονομικής	κρίσης

•	Από	το	2005	λειτουργεί	πρότυπη	μονάδα	παραγωγής	
και	ρομποτικής	διαχείρισης	των	προφίλ	αλουμινίου

•	Τα	προϊόντα	“Elvial	Multilock	Systems”	είναι	πιστο-
ποιημένα	από	το	διεθνώς	αναγνωρισμένο	ινστιτούτο	
Ift	Rosenheim	Γερμανίας	και	κατέχει	Ευρωπαϊκή	
πατέντα	με	ισχύ	σε	27	Ευρωπαϊκές	χώρες

•	Είναι	πιστοποιημένη	σύμφωνα	με	το	πρότυπο	ISO	

14001,	το	ISO	9001,	το	OHSAS	18001,	το	EN	15008	και	
τα	QUALICOAT	και	SEASIDE	CLASS	για	την	ηλεκτρο-
στατική	βαφή	του	προφίλ	αλουμινίου	που	παράγει

Η	βράβευση	στην	κατηγορία	«Αριστεία	Μεσαία	Επι-
χείρηση»,	ολοκληρώθηκε	με	την	απονομή	επαίνου	
στην	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟΛΙΑΤΑ	Α.Ε.,	με	έδρα	τη	Νεοχωρούδα	
Θεσσαλονίκης.

Τον	έπαινο	παρέλαβε	ο	κ.	Γιώργος	Πορτοκαλίδης,	
Διευθύνων	Σύμβουλος	της	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟΛΙΑΤΑ	Α.Ε..

Η	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟΛΙΑΤΑ	Α.Ε.

•	Απασχολεί	143	εργαζομένους,	οι	70	από	τους	οποί-
ους	προέρχονται	από	την	ευρύτερη	τοπική	κοινωνία

•	Δημιούργησε	το	brand	name	“IONIKI	FILOSOPHY”	
για	την	αγορά	λιανικής	του	εξωτερικού

•	Έχει	λάβει	διάκριση	στο	διαγωνισμό	καινοτομίας	
SIAL	INNOVATION	2012

•	Βραβεύθηκε	στα	πλαίσια	της	έκθεσης	GULFOOD	
2012	στο	Ντουμπάι

•	Έχει	λάβει	το	βραβείο	«Προϊόν	της	Χρονιάς	που	πέ-
ρασε	(2011)»	από	το	περιοδικό	«ΤΡΟΦΙΜΑ	&	ΠΟΤΑ»

•	Είναι	μέλος	της	Ελληνικής	Εταιρείας	Αξιοποίησης	
Ανακύκλωσης	από	το	2009

•	Συμμετέχει	στη	δράση	«αλλάζω	το	σχολείο	μου,	αλ-
λάζω	διάθεση»

•	Στηρίζει	τη	Τράπεζα	Τροφίμων,	το	ΚΕΠΕΠ,	το	ΚΕΘΕΑ	
Ιθάκη,	το	Κέντρο	Προστασίας	Ανηλίκων	Νεαπόλεως,	
το	Χαμόγελο	του	Παιδιού,	καθώς	και	άλλες	Μη	Κερ-
δοσκοπικές	Οργανώσεις,	ως	απόδειξη	της	Εταιρικής	
Κοινωνικής	της	Ευθύνης

Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Δημήτριος	Τζήκας,	Θεόδωρος	Καράογλου	και	Γιώργος	Πορτοκαλίδης
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Βραβείο «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση»

Στην	κατηγορία	αυτή	το	βραβείο	απονεμήθηκε	στην	
ΚΡΙ	–	ΚΡΙ	Α.Ε.,	ενώ	η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	των	υπο-
ψηφιοτήτων	αποφάσισε	και	την	απονομή	επαίνου	στην	
εταιρεία	ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΡΥΖΙΟΥ	&	
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ	Α.Ε.

Ο	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	εταιρείας	
ΚΡΙ	–	ΚΡΙ	Α.Ε.,	κ.	Παναγιώτης	Τσινάβος,	παρέλαβε	
το	βραβείο.

Για	την	εταιρεία	ΚΡΙ	–	ΚΡΙ,	με	έδρα	τις	Σέρρες:

•	Ο	κύκλος	εργασιών	το	2012	αυξήθηκε	σε	σχέση	με	
το	2011	κατά	23,8%,	ενώ	εντυπωσιακή	είναι	το	ίδιο	
χρονικό	διάστημα	της	αύξησης	της	κερδοφορίας	της	
κατά	136%,	αφού	τα	καθαρά	κέρδη	της	από	2,2	εκ.	
€	το	2011	ανήλθαν	σε	5,2	εκατ.	€	το	2012

•	Απασχολεί	300	εργαζομένους,	σταθερά	αυξανόμενους	
κατά	τη	διάρκεια	της	οικονομικής	κρίσης

•	Εξάγει	σε	15	χώρες	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	
των	Βαλκανίων

•	Διαθέτει	πάνω	από	12.000	σημεία	πώλησης	παγωτού	
στην	Ελλάδα,	ενώ	κατέχει	μερίδιο	μεγαλύτερο	του	
10%	της	εγχώριας	αγοράς

•	Υπερδιπλασίασε	τον	κύκλο	εργασιών	της	μεταξύ	
2006	και	2012

•	Αυξάνει	σταθερά	εντός	της	οικονομικής	κρίσης	των	
κύκλο	εργασιών,	το	μικτό	περιθώριο	κέρδους,	τα	
καθαρά	κέρδη	προ	φόρων	και	το	καθαρό	περιθώριο	
κέρδους	αποτελώντας	μια	από	τις	υγιέστερες	χρη-
ματιστηριακά	επιχειρήσεις	της	Βορείου	Ελλάδος

•	Στον	Πρόεδρο	της	κ.	Παναγιώτη	Τσινάβο	απονεμή-
θηκε	η	διάκριση	του	«Δυναμικά	Αναπτυσσόμενου	
Επιχειρηματία»	για	το	2011

•	Έχει	λάβει	διακρίσεις	στο	διαγωνισμό	Best	
Workplaces	δύο	φορές	(2007	&	2011)

•	Έχει	καθιερώσει	την	ολοκληρωμένη	διαχείριση	των	
στερεών	και	υγρών	αποβλήτων	και	τη	διαρκή	αύξηση	
της	ανακύκλωσης	χαρτιού,	πλαστικού,	μετάλλου	κλπ.

Τέλος,	ο	έπαινος	«ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»	στην	κατηγορία	βραβεί-
ων	«Αριστεία	Μεγάλη	Επιχείρηση»,	απονεμήθηκε	στην	
εταιρεία	ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΡΥΖΙΟΥ	&	
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ	Α.Ε.

Ο	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	εταιρείας	
ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΡΥΖΙΟΥ	&	ΖΥΜΑ-
ΡΙΚΩΝ	Α.Ε.,	κ.	Σταύρος	Κωνσταντινίδης,	παρέλαβε	
το	βραβείο

Η	ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΡΥΖΙΟΥ	&	ΖΥΜΑ-
ΡΙΚΩΝ	Α.Ε.,	με	έδρα	τη	Βιομηχανική	Περιοχή	Κιλκίς:

•	Εξάγει	το	50%	της	παραγωγής	της	σε	περισσότερες	
από	40	χώρες	του	κόσμου

•	Αύξησε	την	αξία	των	εξαγωγών	της	το	2012	σε	σχέση	
με	το	2011	κατά	29%

•	Υλοποίησε	το	2012	επένδυση	για	την	κατασκευή	
λέβητα	καύσης	φλοιού	ρυζιού	(βιομάζας)	που	είναι	
φιλική	προς	το	περιβάλλον	και	από	αυτήν	η	εταιρεία	
εξοικονομεί	άνω	του	1.000.000€	σε	συνάλλαγμα

•	Έχει	κρατήσει	σταθερές	τις	θέσεις	εργασίας	τα	τε-
λευταία	5	χρόνια,	ενώ	το	2012	παρουσίασε	και	μικρή	
αύξηση

Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Παναγιώτης	Τσινάβος,	Κωστής	Χατζηδάκης	και	Σταύρος	Κωνσταντινίδης



14		[	δραστηριότητες		]	

Το	 Ελληνικό	 Ινστιτούτο	 κατά	 της	 Απάτης,	 με	 την	
αρωγή	της	Ελληνοαμερικανικής	Ένωσης,	διοργά-
νωσε,	στη	Θεσσαλονίκη,	 το	Σάββατο	30	Μαρτίου	
2013,	εκδήλωση,	με	θέμα:	«Αντιμετώπιση	κρου-
σμάτων	Απάτης	–	Πρόληψη,	Έγκαιρη	Ανίχνευση	&	
Καταστολή».	Μέρος	των	εσόδων	της	εκδήλωσης,	
διατέθηκε	 στο	 Δίκτυο	 Κοινωνικής	 Αλληλεγγύης	
και	Αρωγής	για	την	ανάληψη	δράσεων	κοινωνικής	
ευθύνης.
Η	εκδήλωση	απευθύνονταν	σε	στελέχη	εταιριών,	
επιχειρηματίες	και	λειτουργούς	της	Δημόσιας	Δι-
οίκησης,	 οι	 οποίοι	 ασχολούνται	 με	 την	πρόληψη	
και	 καταπολέμηση	κάθε	 είδους	 απάτης	ή	παρά-
τυπης	πράξης.
Στην	 έναρξη	 της	 εκδήλωσης,	 ο	 Γενικός	Γραμμα-
τέας	 του	 Σ.Β.Β.Ε.,	 κ.	 Α.	 Σαββάκης,	 συνεχάρη	 το	
«Ελληνικό	 Ινστιτούτο	Κατά	 της	Απάτης»,	 για	 την	
πρωτοβουλία	 του	 και	 το	 ευχαρίστησε	 θερμά	 για	
την	προσφορά	 του	10%	των	εισπράξεων	 της	εκ-
δήλωσης	στο	Δίκτυο	και	στη	συνέχεια	έκανε	μια	
σύντομη	παρουσίασή	του.
Το	 «Δίκτυο	 Κοινωνικής	 Αλληλεγγύης	 και	 Αρω-
γής»	 του	ΣΒΒΕ	και	άλλων	πέντε	 (5)	φορέων	 της	
Θεσσαλονίκης	και	συγκεκριμένα:	 του	ΕΒΕΘ,	 του	
ΒΕΘ,	ΕΕΘ,	του	ΣΕΒΕ,	και	του	ΕΣΘ,	ανέφερε	ο	κ.	
Σαββάκης,	 «είναι	 η	 απάντηση	 του	 επιχειρηματι-
κού	κόσμου	κατ΄	αρχήν	στην	οικονομική	κρίση	και	
η	πρωτοβουλία	σ΄	αυτή	τη	δύσκολη	εποχή	για	την	
ενίσχυση	των	συνανθρώπων	μας	που	έχουν	ανά-
γκη».
Από	 το	 2010	 μέχρι	 σήμερα,	 συνέχισε	 στην	 πα-
ρουσίασή	του	ο	κ.	Σαββάκης,	«έχει	λειτουργήσει	

πιλοτικά,	 και	 έχει	 υπογράψει	Μνημόνιο	Συναντί-
ληψης	με	πολλούς	Φορείς	και	Ιδρύματα	της	Θεσ-
σαλονίκης	 και	 της	 Βόρειας	 Ελλάδας.	 Από	 τώρα	
και	στο	εξής,	έχοντας	δυναμώσει	το	«Δίκτυο»	με	
τη	συμμετοχή	 των	επιμελητηρίων	και	 των	φορέ-
ων,	η	πρωτοβουλία	μας	αποκτά	πλέον	«διευρυμέ-
νη	μορφή»	και	μεγαλύτερη	αποδοχή	από	τις	επι-
χειρήσεις	και	την	κοινωνία.	Θα	μπορούσα	να	πω,	
ότι	πλέον	είναι	ένα	δυναμικό	«Δίκτυο»	με	30.000	
μέλη,	 που	 δυνητικά	 μπορούν	 όλα	 να	 βοηθήσουν	
τον	συνάνθρωπο».
Πλέον	το	«Δίκτυο»	προσπαθεί	να	αλλάξει	τη	νο-
οτροπία	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	των	επι-
χειρήσεων	 και	 από	 μεμονωμένες	 προσπάθειες,	
να	 κάνει	 τις	 επιχειρήσεις	 να	 λειτουργήσουν	 σαν	
πραγματικό	δίκτυο	υποστήριξης	της	κοινωνίας.
Παράλληλα	ο	κ.	Σαββάκης	υπογράμμισε	«Εμείς,	
εκείνο	που	προσδοκούμε	από	την	υλοποίηση	των	
δράσεων	του	«Δικτύου»	είναι	να	ικανοποιήσουμε,	
την	απολύτως	θεμιτή,	απαίτηση	της	κοινωνίας	μας	
για	 προσφορά	 λίγης	 ανθρωπιάς.	 Συναισθανόμε-
νοι,	 ως	 εργοδότες	 που	 καθημερινά	 συναναστρε-
φόμαστε	 με	 χιλιάδες	 ανθρώπους,	 την	 ταλαιπω-
ρία	που	υφίσταται	 ο	 κόσμος	 γύρω	μας,	 θέλουμε	
να	 δώσουμε	 μια	 ελπίδα,	 κι	 εμείς	 σ’	 αυτούς	 που	
έχουν	ανάγκη,	η	οποία	δεν	θα	μείνει	στα	ευχολό-
για,	 αλλά,	 αθόρυβα,	 θα	 κάνει	 πράξη	 τη	 βοήθεια	
προς	την	κοινωνία.
Γι’	αυτό	σύνθημά	μας	είναι	ότι	η	κάθε	εποχή	αξίζει	
για	 το	καλύτερο,	 τόσο	 για	 την	 ίδια,	 όσο,	κυρίως,	
για	τους	ανθρώπους	της».

Αντιμετώπιση κρουσμάτων Απάτης – Πρόληψη, Έγκαιρη Ανί-
χνευση & Καταστολή
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4th Black Sea Business Forum

Στο	πλαίσιο	της	στρατηγικής	για	την	ενίσχυση	της	ελ-
ληνικής	επιχειρηματικής	εξωστρέφειας	ο	Σύνδεσμος	
Επιχειρήσεων	και	Βιομηχανιών	(ΣΕΒ)	και	ο	Σύνδε-
σμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	μέλη	του	
Enterprise	Europe	Network	–	Hellas,	σε	συνεργασία	
με	το	Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	Θεσσα-
λονίκης	και	το	Σύνδεσμο	Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος	
(ΣΕΒΕ)	και	με	την	υποστήριξη	του	Αναπτυξιακού	Προ-
γράμματος	των	Ηνωμένων	Εθνών	(UNDP)	διοργάνωσαν	
το	4ο	Παρευξείνιο	Επιχειρηματικό	Φόρουμ	με	θέμα:	
«Τα	ελληνικά	προϊόντα	και	υπηρεσίες	στις	Παρευξείνιες	
αγορές»,	στη	Θεσσαλονίκη,	την	Πέμπτη	28	Μαρτίου	
2013,	στο	ΕΒΕΘ.
Η	εκδήλωση	ήταν	σε	συνέχεια	προηγούμενων	Φόρουμ	
που	πραγματοποιήθηκαν	με	επιτυχία	και	με	στόχο	να	
συμβάλει	στην	αύξηση	της	εξαγωγικής	δραστηριότη-
τας	ελληνικών	εταιριών	στις	αγορές	του	Παρευξείνιου	
τόξου,	μία	μεγάλη	γεωγραφική	περιοχή	με	ευκαιρίες	
και	δυνατότητες.
Στην	εναρκτήρια	συνεδρίαση	απηύθυναν	χαιρετισμό	
ο	Ανώτερος	Σύμβουλος	Διεθνών	Σχέσεων	του	ΣΕΒ	κ.	
Ι.	Πατσιαβός,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	
ο	Α’	Αντιπρόεδρος	του	ΕΒΕΘ,	κ.	Ε.	Βλαχογιάννης,	ο	
Πρόεδρος	του	ΣΕΒΕ	κ.	Δ.	Λακασάς	και	ο	Διευθυντής	
Περιφερειακών	Προγραμμάτων	του	Αναπτυξιακού	Προ-
γράμματος	Ηνωμένων	Εθνών	(UNDP)	κ.	B.	Kolodkin.	
Σημειώνεται	ότι	ο	κεντρικός	ομιλητής	στο	Φόρουμ	ήταν	
ο	Γενικός	Γραμματέας	Διεθνών	Οικονομικών	Σχέσεων	
και	Αναπτυξιακής	Συνεργασίας	του	Υπουργείου	Εξω-
τερικών	κ.	Παναγιώτης	Μίχαλος.

Με	450	εκατομμύρια	δυνητικούς	καταναλωτές,	η	πε-
ριοχή	του	Παρευξείνιου	Τόξου	προσφέρεται	για	επεν-
δυτικές	και	εμπορικές	πρωτοβουλίες	στους	τομείς	της	
ενέργειας	και	των	ανανεώσιμων	πηγών,	των	τεχνολογιών	
για	το	περιβάλλον,	των	κατασκευών	και	δομικών	υλικών,	
των	τροφίμων,	της	πληροφορικής,	της	φαρμακοβιομη-
χανίας,	των	υπηρεσιών	υγείας,	της	χημικής	βιομηχανίας,	
των	συσκευασιών	και	των	logistics.
Στο	Φόρουμ	μετείχαν	εκπρόσωποι	30	εταιρειών	από	
8	χώρες	της	περιοχής	(Ρωσία,	Τουρκία,	Ουκρανία,	
Αζερμπαϊτζάν,	Ρουμανία,	Βουλγαρία,	Μολδαβία,	Γεωρ-
γία)	καθώς	και	στελέχη	100	ελληνικών	επιχειρήσεων,	
πραγματοποιώντας	συνολικά	πάνω	από	350	επιχειρη-
ματικές	συναντήσεις.
Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Ν.	Πέντζος,	στη	διάρκεια	της	
ομιλίας	του	ανέφερε	ότι	η	Παρευξείνια	περιοχή	πάντοτε	
είχε	εξαιρετικό	ενδιαφέρον	για	την	Ελλάδα,	και	ειδικά	
για	τη	Βόρεια	Ελλάδα,	τόσο	για	το	Ελληνικό	της	στοι-
χείο,	όσο	και	για	τις	παραδοσιακά	ισχυρές	εμπορικές	
σχέσεις	που	είχαν	αναπτύξει	οι	επιχειρηματίες	από	
τις	δυο	περιοχές.
Το	4ο	διήμερο	Black	Sea	Business	Forum,	τόνισε	ο	
κ.	Πέντζος,	είναι	μιας	πρώτης	τάξεως	ευκαιρία	για	να	
αναθερμανθούν	αυτές	τις	εμπορικές	σχέσεις,	σε	μια	
εποχή	κατά	την	οποία	οι	Ελληνικές	επιχειρήσεις	ανα-
ζητούν	να	βρουν	τον	χαμένο	κύκλο	εργασιών	τους	από	
την	εγχώρια	αγορά,	σε	νέες	αγορές	του	εξωτερικού.
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8ο Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Οι	προκλήσεις,	οι	ευκαιρίες	και	οι	προοπτικές	επαγ-
γελματικής	εξέλιξης	στο	περιβάλλον	της	κρίσης	ήταν	τα	
θέματα	που	συζητήθηκαν	στο	«8ο	Βήμα	του	Μεταπτυχι-
ακού	Φοιτητή»	στις	5	Απριλίου	2013,	στη	Θεσσαλονίκη,	
στην	ετήσια	σχετική	εκδήλωση	του	Τιτάνα.
Στόχος	της	εκδήλωσης,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στο	
εργοστάσιο	του	Τιτάνα	στη	Νέα	Ευκαρπία	Θεσσαλονί-
κης,	ήταν	η	επίτευξη	ουσιαστικού	διαλόγου	ανάμεσα	
σε	μεταπτυχιακούς	φοιτητές	και	εκπροσώπους	της	
πανεπιστημιακής	και	επιχειρηματικής	κοινότητας	και	
η	ενημέρωση	των	αυριανών	στελεχών	για	τις	συνθήκες	
που	επικρατούν	στον	κόσμο	των	επιχειρήσεων.
Τους	φοιτητές	και	τους	ομιλητές	καλωσόρισε	ο	κ.	Δ.	
Παπαλεξόπουλος,	Διευθύνων	Σύμβουλος	του	Ομίλου	
ΤΙΤΑΝ	και	ο	κ.	Ι.	Μοναχός,	Διευθυντής	του	εργοστασίου	
ΤΙΤΑΝ	Νέας	Ευκαρπίας.
Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	κατά	τη	διάρκεια	
της	ομιλίας	του	ανέφερε	ότι	όντας	σε	ένα	πολύ	δύσκολο	
οικονομικό	περιβάλλον,	προβληματίστηκε	στο	σε	τι	
έπρεπε	ν’	αναφερθεί.	Κι	αυτό	γιατί	φαντάζει	δύσκολο	
να	υπάρχουν	προκλήσεις,	ευκαιρίες	και	δράσεις	επαγ-
γελματικής	εξέλιξης,	όταν	η	μια	επιχείρηση	κλείνει	
μετά	την	άλλη,	και	γενικότερα	αυτές	που	επιβιώνουν	
έχουν	δυσκολίες	στη	λειτουργία	τους.	Όμως,	η	κρίση	
φέρνει	ευκαιρίες	και	οι	επιχειρήσεις	που	θα	επιβιώ-
σουν,	και	θα	επιβιώσουν	πολλές,	αν	δράσουν	κατάλληλα,	
θα	είναι	πολύ	πιο	δυνατές	απ΄	ότι	στο	παρελθόν.	Άρα,	
θα	υπάρξουν	και	προκλήσεις,	ευκαιρίες	και	δράσεις	
επαγγελματικής	εξέλιξης.
Η	βελτίωση	των	συνθηκών	στην	αγορά	εργασίας	θα	
προέλθει,	ανέφερε	ο	κ.	Πέντζος,	μόνον	αν	οι	επιχει-
ρήσεις	παραμείνουν	ζωντανές	τα	επόμενα	χρόνια.	Και	
για	να	γίνει	αυτό	χρειάζονται	μέτρα	που	αφενός	θα	
ενισχύουν	τη	ρευστότητα	και	μέτρα	που	θα	τονώνουν	

την	ανταγωνιστικότητα	των	επιχειρήσεων.
Θέση	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	
σ’	αυτό	το	νέο	επιχειρηματικό	περιβάλλον,	είναι	ότι	οι	
επιχειρήσεις	πρέπει	να	στηριχθούν	οπωσδήποτε	στο	
ανθρώπινο	κεφάλαιο	αν	θέλουν	τα	επόμενα	χρόνια	να	
γίνουν	διεθνώς	ανταγωνιστικές	και	να	συμβάλλουν	στην	
ανάκαμψη	της	Ελληνικής	οικονομίας.	Εχουν	άμεσα	
ανάγκη	από	στελέχη	που	θα	τις	βοηθήσουν:
•	Να	διεθνοποιηθούν,
•	Να	καινοτομήσουν,
•	Να	παράξουν	νέα	προϊόντα	και	νέες	υπηρεσίες,
•	Να	βελτιώσουν	τα	υφιστάμενα	προϊόντα,
•	Να	ενταχθούν	σε	παγκόσμια	δίκτυα	διανομής,
•	Να	υλοποιήσουν	επιτυχημένες	δράσεις	μεταφοράς	
τεχνολογίας	και	τεχνογνωσίας,	και,	το	κυριότερο,

•	Να	μπορούν	να	αντιλαμβάνονται	τις	ευκαιρίες	και	
τις	προκλήσεις	από	το	εξωτερικό	περιβάλλον	και	
να	τις	μετουσιώνουν	σε	επιτυχημένη	επιχειρηματική	
στρατηγική

Η	επιχείρηση	είναι	οι	άνθρωποί	της.	Χρειάζεται	ανθρώ-
πους,	τόνισε	ο	κ.	Πέντζος,	σαν	κι	εσάς	με	νέες	ιδέες,	
με	νέες	προτάσεις,	που	δεν	θα	φοβούνται	να	κάνουν	
λάθος,	που	δεν	θα	φοβούνται	να	είναι	εξωστρεφείς	οι	
ίδιοι,	που	θα	ενσωματώνονται	πραγματικά	στο	σκοπό	
και	στη	στρατηγική	που	έχει	θέσει	η	επιχείρηση,	και,	
τελικά,	θα	αισθάνονται	την	ικανοποίηση	ηθική	και	υλική	
για	το	επιτυχημένο	αποτέλεσμα	της	επιχείρησης.	Για	
το	επιτυχημένο	αποτέλεσμα	της	ομάδας.
Στο	κλείσιμο	της	ομιλίας	του	ο	κ.	Πέντζος,	προέτρε-
ψε	τους	μεταπτυχιακούς	φοιτητές,	να	αναπτύξουν	τα	
προσόντα	και	τις	δεξιότητές	τους	στους	τομείς	που	
προανέφερε	έχοντας	την	πεποίθηση	ότι	αυτοί	θα	είναι	
τα	μελλοντικά	στελέχη	των	επιτυχημένων	ελληνικών	
επιχειρήσεων.
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Με	ιδιαίτερη	επιτυχία	ολοκληρώθηκε	η	διεθνής	εκδή-
λωση	επιχειρηματικών	συναντήσεων	(B2B	Networking	
Event)	που	οργάνωσε	το	Enterprise	Europe	Network	
–	Hellas	την	Τετάρτη	12	Μαρτίου	στις	εγκαταστά-
σεις	του	ΕΚΕΦΕ	«Δημόκριτος».	Η	εκδήλωση	ήταν	
πρωτοβουλία	της	Ελληνικής	Κυβέρνησης	και	της	
Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.	Η	συμμετοχή	ελληνικών	

και	ξένων	επιχειρήσεων	ξεπέρασε	κάθε	προσδο-
κία	καθώς	περισσότερες	από	300	ελληνικές	και	110	
ξένες	επιχειρήσεις	από	25	χώρες	πραγματοποίησαν	
περισσότερες	από	1300	διμερείς	συναντήσεις	σε	
μια	προσπάθεια	να	εντοπίσουν	κοινό	έδαφος	για	
εμπορικές,	τεχνολογικές	ή	ερευνητικές	συνεργα-
σίες,	να	προσεγγίσουν	νέους	πελάτες/προμηθευτές	
αλλά	και	να	γνωρίσουν	καινοτόμες	τεχνολογίες	και	
προϊόντα.	Οι	επιχειρήσεις	προήλθαν	από	τους	τομείς	
των	τροφίμων	(22%),	των	τεχνολογιών	πληροφορικής	
και	επικοινωνιών	(22%),	της	ενέργειας	(18%),	των	
υλικών	και	βασικών	τεχνολογιών	γενικής	εφαρμογής	
(17%),	της	φαρμακευτικής	βιομηχανίας	/	επιστημών	
υγείας	(11%)	και	του	τουρισμού	(10%).	Οι	χώρες	που	
εκπροσωπήθηκαν	σε	μεγαλύτερο	βαθμό	ήταν	η	Γερ-
μανία,	η	Ιταλία,	το	Βέλγιο,	η	Αγγλία	και	η	Κύπρος,	
ακολουθούμενες	από	την	Αυστρία,	την	Τουρκία,	την	
Πολωνία	και	τη	Βουλγαρία.	Το	ενδιαφέρον	των	επι-
χειρηματιών	ήταν	αμείωτο	καθώς	οι	συναντήσεις	
διήρκεσαν	από	νωρίς	το	πρωί	έως	αργά	το	απόγευμα,	
σε	μια	κατάμεστη	αίθουσα	με	90	τραπέζια	επιχειρη-
ματικών	συναντήσεων.

Την	Πέμπτη	28	Μαρτίου	2012,	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	
-	Βιοτεχνιών	Νομού	Ροδόπης	και	ο	Σύνδεσμος	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	συνδιοργάνωσαν	στην	
Κομοτηνή	συνάντηση	εργασίας	για	την	παρουσίαση	
των	Σχεδίων	Δράσης	που	αναπτύχθηκαν	στο	πλαίσιο	
του	διασυνοριακού	έργου	Cross-Inno-Cut	που	αφορά	
στην	«Εφαρμογή	Τεχνικών	Μείωσης	Λειτουργικού	
Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	επιχειρήσεις».
Κατά	τη	διάρκεια	της	ημερίδας	πραγματοποιήθηκαν	
εισηγητικές	ομιλίες	από	τον	εκπρόσωπο	του	
Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	
Δρα	Ε.	Κοψαχείλη,	τον	εξωτερικό	συνεργάτη	του	έργου	
Cross-Inno-Cut,	κ.	Θ.	Σερεμετάκη,	MBA,	και	από	
τον	εκπρόσωπο	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	
Θεσσαλονίκης	(ΑΠΘ),	Δρα	Σ.	Ζυγιάρη.	Τα	θέματα	των	
εισηγήσεων	κάλυψαν	αντίστοιχα:	α)	την	μέχρι	σήμερα	

εξέλιξη	της	υλοποίησης	του	έργου	Cross-Inno-Cut,	β)	την	παρουσίαση	των	Σχεδίων	Δράσης	που	αναπτύχθηκαν	
για	την	μείωση	κόστους	σε	επιλεγμένες	μεταποιητικές	επιχειρήσεις,	και,	γ)	την	παρουσίαση	μιας	μελέτης	
περίπτωσης	(case	study)	για	την	μείωση	κόστους	μέσω	marketing	κοινωνικών	δικτύων.	

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	της	Ελλάδας	και	της	Βουλγαρίας,	στο	πλαίσιο	

του	Προγράμματος	Ευρωπαϊκής	Εδαφικής	Συνεργασίας	Ελλάδα-Βουλγαρία	2007-2013.

Παρουσίαση Σχεδίων Δράσης για τη Μείωση του Λειτουργικού 
Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

«Ευρώπη 2020»: Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών 
στην Ελλάδα
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Προτάσεις μέτρων για την ανάκαμψη της οικοδομικής δρα-
στηριότητας

O	ΣΒΒΕ	απέστειλε,	στις	23	Απριλίου	2013,	προς	τους	
Υπουργούς	Οικονομικών	κ.	Γ.	Στουρνάρα	και	Ανάπτυξης	
κ.	Κ.	Χατζηδάκη,	υπόμνημα	με	σειρά	προτάσεων	για	την	
αντιμετώπιση	της	δραματικής	κάμψης	της	οικοδομικής	
δραστηριότητας.
Οι	προτάσεις	περιλαμβάνουν:	α)	Άμεσες	παρεμβάσεις	
με	στόχο	την	ανάκαμψη	της	οικοδομικής	δραστηριότη-
τας	στη	χώρα	οι	οποίες	αφορούν	κυρίως	φορολογικά	
θέματα	όπως	η	μείωση	του	ΦΜΑ	και	του	ΦΠΑ,	η	εναρ-
μόνιση	των	αντικειμενικών	αξιών	με	τις	εμπορικές,	η	
καθιέρωση	ενιαίου	και	ρεαλιστικού	φόρου	κατοχής	
κ.α.	β)	Θεσμικού	χαρακτήρα	μέτρα,	για	τη	δημιουρ-
γία	βιώσιμων	προοπτικών	ανάπτυξης	του	κλάδου	τα	
επόμενα	χρόνια,	μεταξύ	των	οποίων	η	επιτάχυνση	και	
ολοκλήρωση	του	Εθνικού	Κτηματολογίου,	η	κατάρτιση	
Μητρώου	Κατασκευαστών,	ριζοσπαστικές	πολεοδομι-
κές	παρεμβάσεις	κ.α.
Σύμφωνα	με	τα	τελευταία	δημοσιευμένα	στοιχεία	της	
ΕΛΣΤΑΤ,	η	οικοδομική	δραστηριότητα	στη	χώρα	έχει	
μειωθεί	κατά	85%	μέσα	στην	τελευταία	οκταετία	ενώ	
τα	τελευταία	χρόνια	συνεχίζεται	η	πτώση	με	ρυθμούς	
35%	κατ’	έτος.	Από	το	2008	μέχρι	σήμερα	έχει	χαθεί	
σχεδόν	το	50%	των	θέσεων	εργασίας	στον	κλάδο,	ενώ	ο	
αριθμός	των	νέων	ακινήτων	που	παραμένουν	απούλητα	
υπολογίζονται	σε	180.000	με	200.000.
Με	βάση	τα	παραπάνω	στοιχεία,	οι	επιχειρηματικές	
προοπτικές	για	τα	προσεχή	έτη	για	το	σύνολο	των	κα-
τασκευαστικών	επιχειρήσεων,	αλλά	και	για	τις	χιλιάδες	
άλλες	βιοτεχνίες	και	βιομηχανίες	που	έχουν	άμεση	ή	
έμμεση	σχέση	με	τις	κατασκευές,	καθίστανται	εφι-
αλτικές.	Αν	η	υφιστάμενη	κατάσταση	συνεχιστεί	τους	
επόμενους	μήνες,	τότε	θα	οδηγήσει	με	βεβαιότητα	σε	
συνολική	κατάρρευση	έναν	κλάδο	ο	οποίος	διαχρονικά	
αποτελούσε	πυλώνα	ανάπτυξης	για	την	Ελλάδα	και	
συγχρόνως	συνέβαλλε	στη	δημιουργία	χιλιάδων	θέσεων	
απασχόλησης	στη	χώρα	μας.

Αναλυτικά	οι	προτάσεις	του	ΣΒΒΕ	έχουν	ως	εξής:

Α)	Προτάσεις	άμεσων	παρεμβάσεων	για	την	ενίσχυση	
της	οικοδομικής	δραστηριότητας
•	Άμεση	μείωση	του	ΦΜΑ	από	8%	και	10%	που	
ισχύει	κλιμακωτά	σήμερα,	σε	ένα	ενιαίο	3%-5%,	
σε	συνδυασμό	με	μείωση	των	συμβολαιογραφικών	
εξόδων.

•	Άμεση	μείωση	του	ΦΠΑ	πώλησης	στις	νέες	άδειες	
στο	13%,	που	σημαίνει	σημαντική	μείωση	στο	κόστος	

αγοράς	νέων	ακινήτων	(8%),	μέτρο	που	θα	οδηγήσει	
στην	επανεκκίνηση	των	αγοραπωλησιών	νέων	ακινήτων	
με	άμεση	επίπτωση	και	στα	δημόσια	έσοδα	που	
σήμερα	είναι	ουσιαστικά	ανύπαρκτα	από	αυτή	την	
πηγή	φορολόγησης.

•	Σταδιακή	εφαρμογή	του	ιδίου	ποσοστού	(13%)	και	
στην	πώληση	οικοδομικών	υλικών.

•	Μείωση	των	αντικειμενικών	αξιών	και	εναρμόνισή	
τους	με	τις	τρέχουσες	εμπορικές	αξίες,	οι	οποίες	από	
το	2007	μέχρι	σήμερα	έχουν	υποστεί	μείωση	μέχρι	
και	35%.

•	Καθιέρωση	ενός	ενιαίου	φόρου	για	την	κατοχή	
ακινήτου,	ο	οποίος	θα	λαμβάνει	υπόψη	του	την	τιμή	
ζώνης,	την	παλαιότητα	και	την	χρήση	και	δεν	θα	
αποτελεί	αντικίνητρο	στην	απόκτηση	ακινήτου.	Ο	
συντελεστής	αυτός	θα	πρέπει	να	ξεκινάει	από	0,05%	
για	τα	παλαιότερα	ακίνητα	και	εφόσον	είναι	πρώτη	
κατοικία	και	δεν	θα	πρέπει	σε	καμία	περίπτωση	να	
ξεπερνάει	το	1%.

•	Παράταση	για	τουλάχιστον	δύο	χρόνια	επιπλέον,	μέχρι	
το	τέλος	του	2015,	της	ισχύος	της	διάταξης	που	αφορά	
το	«πόθεν	έσχες»	στην	αγορά	κάθε	είδους	ακινήτου

•	Επαναφορά	και	επέκταση	ισχύος	μέχρι	τις	31.12.2013	
του	Άρθρου	18	«Κίνητρα	για	τον	επαναπατρισμό	
κεφαλαίων»	του	νόμου	3842/2010	και	τροποποίηση	
αυτού,	ώστε	για	επενδύσεις	σε	ακίνητα	να	συμψηφίζεται	
στο	σύνολό	του	ο	καταβληθείς	ΦΜΑ	ή	ΦΠΑ	με	τον	φόρο	
που	επιβάλλεται	στα	επαναπατριζόμενα	κεφάλαια,	
εφόσον	η	επένδυση	σε	ακίνητα	πραγματοποιηθεί	εντός	
μηνός	από	τον	επαναπατρισμό	των	κεφαλαίων

Β)	Προτάσεις	μέτρων	θεσμικού	χαρακτήρα	για	την	
ανάκαμψη	της	οικοδομικής	δραστηριότητας

•	Επιτάχυνση	 και 	 ολοκλήρωση	 του	 Εθνικού	
Κτηματολογίου.

•	Κατάρτιση	Μητρώου	Κατασκευαστών	Ιδιωτικών	Έργων	
(ΜΗΚΙΕ)	με	ανάλογα	κριτήρια	όπως	στο	Μητρώο	
Κατασκευαστών	Δημοσίων	Έργων	(ΜΕΕΠ),	με	στόχο	
την,	με	κανόνες	πλέον,	επανενεργοποίηση	του	κλάδου	
και	την,	σε	υγιείς	βάσεις,	ανάπτυξή	του.

•	Εφαρμογή	και	στα	ιδιωτικά	τεχνικά	έργα	των	Εθνικών	
Τεχνικών	Προδιαγραφών	(ΕΤΕΠ),	όπως	ισχύει	για	
τα	δημόσια	έργα	από	τον	Οκτώβριο	του	2012	με	
ταυτόχρονη	ενσωμάτωση	της	απόφασης	αρ.	305/211	
του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	που	αφορά	τη	θέσπιση	
εναρμονισμένων	όρων	εμπορίας	προϊόντων	του	τομέα	
δομικών	κατασκευών.
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Με	αυτόν	τον	τρόπο	και	η	ποιότητα	των	υλικών	και	
κατασκευών	των	ιδιωτικών	έργων	θα	διασφαλίζεται,	
αλλά	και	η	νοθεία	και	το	λαθρεμπόριο	υλικών	θα	πα-
ταχθεί.	Ενδεχομένως	το	σχετικό	μέτρο	να	αποτελέσει	
την	προϋπόθεση	για	τη	ζητούμενη	εφαρμογή	μείωσης	
του	ΦΠΑ	στα	δομικά	υλικά.
•	Μείωση	των	συντελεστών	που	εφαρμόζονται	από	
τις	υπηρεσίες	του	ΙΚΑ	κατά	τον	προσδιορισμό	των	
ελαχίστων	ενσήμων,	δεδομένης	της	εφαρμογής	νέων	
τεχνολογιών	και	της	εξειδίκευσης	των	συνεργείων	
εφαρμογής,	που	αφορά	ως	επί	το	πλείστον	στεγα-
σμένα	επαγγέλματα

•	Θέσπιση	ελάχιστης	έκτασης	για	έργα	εκτός	σχεδίου	
πόλεως,	ίσης	με	το	ισοδύναμο	του	μέσου	ελληνικού	
αγρού	(40	στρέμματα),	με	το	παραπάνω	όριο	να	ισχύει	
για	τουριστικές	και	επαγγελματικές	εγκαταστάσεις	
χαμηλής-μέσης	όχλησης,	για	τις	οποίες	δεν	θα	υπάρ-
χει	περαιτέρω	ανάγκη	χωροθέτησης

•	Μαζικές	κατεδαφίσεις	παλαιών	κτιρίων	σε	υποβαθμι-
σμένες	αστικές	περιοχές	και	βιώσιμη	πολεοδόμηση	
με	ταυτόχρονη	διάνοιξη	πλατειών,	οδών	και	χώρων	

στάθμευσης,	μέτρο	που	θα	μπορούσε	να	χρηματοδο-
τηθεί	είτε	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	είτε/και	από	το	
Πρόγραμμα	Δημοσίων	Επενδύσεων	(ΠΔΕ)-Πράσινο	
Ταμείο	και	που,	εκτός	της	δημιουργίας	ζήτησης	για	
νέες	κατοικίες,	θα	ενεργοποιήσει	τη	χρήση	και	σε	
υφιστάμενα	ακίνητα	στις	γύρω	περιοχές.

•	Σύνδεση	του	ενιαίου	φορολογικού	συντελεστή,	που	
προαναφέρθηκε,	και	συσχετισμός	του	με	το	ενεργει-
ακό	αποτύπωμα	των	υφισταμένων-ολοκληρωμένων	
κτιρίων

•	Θέσπιση,	κατά	περίπτωση,	ιδιαίτερα	αυξημένου	ορίου	
ανώτατου	ύψους	κτιρίων,	με	παράλληλη	μείωση	της	
κάλυψης	επιφανείας,	ώστε	να	συμφέρει	η	αντικατά-
σταση	του	απαρχαιωμένου	κτιριακού	δυναμικού	σε	
επιβαρυμένες	οικιστικά	περιοχές.

•	Άμεση	ενθάρρυνση	των	τραπεζών	να	διαθέσουν	και	
πάλι	τα	κεφάλαια	τους	σε	χορηγήσεις	ενυπόθηκων	
δανείων,	διευκολύνοντας	νέους	και	φερέγγυους	επεν-
δυτές	με	παράλληλη	δραστική	μείωση	των	επιτοκίων,	
σε	πλήρη	εναρμόνιση	με	το	πρόσφατα	διαμορφωμένο	
ύψος	δανεισμού	των.

Άμεση εξαίρεση από το «κούρεμα» των λογαριασμών όψε-
ως Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο

Με	επιστολή	του,	την	Παρασκευή	29	Μαρτίου	2013,	
προς	τον	Υπουργό	Οικονομικών	κ.	Γ.	Στουρνάρα,	ο	
Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(Σ.Β.Β.Ε.)	
ζήτησε	την	άμεση	εξαίρεση	από	το	«κούρεμα»	των	
λογαριασμών	όψεως	Ελληνικών	επιχειρήσεων	με	έδρα	
την	Κύπρο.
Προς	τούτο	ζήτησε	την	άμεση	κυβερνητική	παρέμβαση	
προς	τα	μέλη	του	Eurogroup	ούτως	ώστε	να	υπάρξει	
ταχύτατα	απόφαση	με	την	οποία	θα	εξαιρούνται	ρητά	
από	το	«κούρεμα»	των	καταθέσεων	οι	λογαριασμοί	
όψεως	επιχειρήσεων	με	έδρα	την	Κύπρο,	κατά	το	πρό-
τυπο	της	εξαίρεσης	των	αντίστοιχων	λογαριασμών	
του	Κυπριακού	δημοσίου,	των	Οργανισμών	Τοπικής	
Αυτοδιοίκησης	και	των	Κυπριακών	Πανεπιστημίων.
Κατά	τον	ΣΒΒΕ,	η	συγκεκριμένη	απόφαση,	εκτός	από	
ακατανόητη	και	μοναδική	στα	παγκόσμια	οικονομικά	
χρονικά,	είναι	απολύτως	άδικη	για	τις	Ελληνικές	επι-
χειρήσεις	οι	οποίες	πραγματοποιούν	πλήθος	εξαγωγών	

προς	την	Κύπρο,	και	ως	εκ	τούτου	έχουν	σημαντική	
δραστηριότητα	στο	νησί.
Σε	αντίθετη	περίπτωση,	σημειώνεται	στην	επιστολή	
του	ΣΒΒΕ,	οι	συγκεκριμένες	επιχειρήσεις	οδηγούνται	
με	βεβαιότητα	στη	συρρίκνωση	των	επιχειρηματικών	
τους	δραστηριοτήτων,	στη	μείωση	του	αριθμού	των	
εργαζομένων	τους	στην	Κύπρο,	ενώ	τίθεται	εν	αμφι-
βόλω	και	η	βιωσιμότητά	τους.	Επιπλέον,	είναι	σαφές	
ότι	οι	μητρικές	επιχειρήσεις	με	έδρα	την	Ελλάδα	θα	
υποστούν	ομοίως	σημαντικό	πλήγμα,	τόσο	στο	πεδίο	
της	ήδη	απομειωμένης	ρευστότητάς	τους,	όσο	και	
στο	πεδίο	της	σαφούς	μείωσης	της	εξαγωγικής	τους	
δραστηριότητας.
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Παρουσίαση του 2ου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και 
Καινοτομίας “Η Ελλάδα Καινοτομεί!”

Η	πρώτη	επίσημη	παρουσίαση	των	20	προτάσεων	που	προκρίθη-
καν	στο	πλαίσιο	του	2ου	Διαγωνισμού	Εφαρμοσμένης	Έρευνας	
και	Καινοτομίας	«Η	Ελλάδα	Καινοτομεί!»,	με	συνδιοργάνωση	
από	κοινού	του	ΣΕΒ	και	της	Eurobank,	πραγματοποιήθηκε	στο	
Κέντρο	Διάδοσης	Επιστημών	και	Μουσείο	Τεχνολογίας	«Νό-
ησις»	της	Θεσσαλονίκης,	τη	Δευτέρα	15	Απριλίου	2013,	στην	
πρώτη	από	μια	σειρά	εκθέσεων	οι	οποίες	έχουν	σαν	στόχο	να	
γνωρίσουν	στο	ευρύτερο	κοινό	την	πρωτοποριακή	δουλειά	των	
Ελλήνων	ερευνητών	και	να	φέρουν	σε	επαφή	την	ερευνητική	
με	την	επιχειρηματική	κοινότητα	της	χώρας.
Ο	Διαγωνισμός,	που	διοργανώθηκε	για	δεύτερη	φορά	φέτος,	
φιλοδοξεί	να	αναδείξει	τον	πλούτο	της	ερευνητικής	κοινότητας	
της	χώρας	μας	και	να	δώσει	δημιουργική	διέξοδο	στο	ζήτημα	
της	απασχόλησης	αξιοποιώντας	το	βασικό	περιουσιακό	μας	
στοιχείο:	Το	ανθρώπινο	δυναμικό	μας.
Τα	αποτελέσματα	της	προσπάθειάς	μας	έχουν	ήδη	φανεί	αφού	οι	
περισσότερες	από	τις	21	προτάσεις	που	διακρίθηκαν	στον	1ο	δι-
αγωνισμό	βρίσκονται	πλέον	σε	στάδιο	παραγωγικής	υλοποίησης.
Οι	20	νέες	προτάσεις	αφορούν	προϊόντα	και	υπηρεσίες	εφαρ-
μοσμένης	έρευνας	και	καινοτομίας,	ώριμα	για	παραγωγική	
υλοποίηση,	που	συμβάλλουν	στη	βελτίωση	της	καθημερινής	
ζωής,	ενώ	από	επιχειρηματική	σκοπιά	προωθούν	και	ενισχύουν	
την	εξωστρέφεια	της	ελληνικής	οικονομίας.
Στην	εκδήλωση	με	θέμα	«Έρευνα	Καινοτομία	Επιχειρηματικότητα	
–	Προϋποθέσεις	Ανάπτυξης»	ο	Υπουργός	Αγροτικής	Ανάπτυξης	
κ.	Αθανάσιος	Τσαυτάρης	αναφέρθηκε	στη	σπουδαιότητα	της	
πρωτοβουλίας	“Η	Ελλάδα	Καινοτομεί!”	«διότι	εστιάζει	σε	όλα	
τα	στοιχεία	που	είναι	αναγκαία	για	να	αλλάξει	σελίδα	η	ελληνι-
κή	οικονομία:	στην	ανταγωνιστικότητα	σε	παγκόσμιο	επίπεδο,	
στην	ανάπτυξη	της	τεχνολογίας,	στη	συνεργασία	βιομηχανίας,	
πανεπιστημίων,	ερευνητικών	κέντρων,	στην	καινοτομία	και	την	
εξωστρεφή	δραστηριότητα».
Από	την	πλευρά	του	ΣΕΒ	η	Ταμίας	του	Δ.Σ.	του	Συνδέσμου	κ.	
Σοφία	Εφραίμογλου	στον	χαιρετισμό	της	σημείωσε	«Η	μεγά-
λη	επιτυχία	των	διαγωνισμών	καινοτομίας	που	διοργανώνει	
η	Eurobank	σε	συνεργασία	με	τον	ΣΕΒ	αποδεικνύει	ότι	στην	

Ελλάδα	νέοι,	επιχειρηματίες,	επαγγελματίες	αντιστέκονται	στις	
σειρήνες	των	εύκολων	επιλογών	και	διαπρέπουν	με	σκληρή	
δουλειά,	φαντασία	και	συνέπεια.»
Ο	Γενικός	Διευθυντής	Corporate	Banking	της	Eurobank	κ.	
Γιώργος	Μαρίνος	στην	ομιλία	του	αναφέρθηκε	στο	μείζον	θέμα	
της	περιορισμένης	ρευστότητας	τονίζοντας	ότι	«η	αποκατάσταση	
υγιών	συνθηκών	ρευστότητας	στον	τραπεζικό	τομέα	είναι	μια	
από	τις	ουσιαστικές	προϋποθέσεις	για	την	επανεκκίνηση	της	
χρηματοδότησης	των	επιχειρήσεων	και	την	ανάκαμψη	της	Ελλη-
νικής	οικονομίας.	Σε	αυτό	λοιπόν	το	πλαίσιο	προβληματισμού,	
αποφάσισε	η	Τράπεζά	μας	να	συμμετέχει	σαν	Anchor	Partner	
στο	νέο	κεφάλαιο	Odyssey	Fund	Το	Odyssey	συστάθηκε	στο	
πλαίσιο	της	Ευρωπαϊκής	πρωτοβουλίας	Jeremie,	με	τη	συμμετο-
χή	της	Eurobank	και	ιδιωτών	επενδυτών	και	επενδύει	μετοχικά	
σε	νεοσύστατες	καινοτόμες	εταιρίες	του	κλάδου	Τεχνολογίας	
Πληροφορικής	και	Επικοινωνιών	στην	Ελλάδα».
Ο	Περιφερειάρχης	Κεντρικής	Μακεδονίας,	κ.	Απόστολος	Τζιτζι-
κώστας	στην	ομιλία	του	επεσήμανε	πως	η	ιδιωτική	πρωτοβουλία	
συναντά	ακόμα	τεράστια	εμπόδια	συνεπώς	«πρέπει	όλοι	στους	
τομείς	ευθύνης	και	αρμοδιότητάς	μας,	να	επιδιώξουμε	θεσμι-
κές	αλλαγές,	ώστε	να	διαμορφωθεί	και	στη	χώρα	μας,	ένα	νέο	
περιβάλλον	εξωστρέφειας,	ανταγωνιστικότητας	και	καινοτομίας.
Περισσότερες	πληροφορίες	στην	ιστοσελίδα	του	διαγωνισμού	
www.kainotomeis.gr






