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 [ περιεχόμενα  ] 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Εκδήλωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, με επίσημο ομιλητή τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.κ. Αναστάσιο

 Παρέμβαση του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, στην κλειστή συνάντηση εργασίας 
με την Καγκελάριο της Γερμανίας, κα Άγγελα Μέρκελ

 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, με προσκεκλημένους                         
τους κ.κ. Yigal Erlich και Μαργαρίτη Σχοινά

 Εναλλακτικός τρόπος κεφαλαιακών ενισχύσεων

 Συνάντηση εργασίας των φορέων της Θεσσαλονίκης, με θέμα το Μετρό 

 Ενεργές Δράσεις του ΕΤΕΑΝ για την στήριξη των επιχειρήσεων

 Στρατηγική διαχείριση μισθών και ανταμοιβών 

 Πόσο αξίζει μια επιχείρηση;

 Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Mission for Growth» 

 1ο Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

 Ελλάδα και Ευρώπη: θα βγουν μαζί ή χώρια από την κρίση;

 Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ: 
Δυνητικές συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις

ΘΕΣΕΙΣ

 Χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του ΕΤΕΑΝ σε επιχειρήσεις που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

 Εξαίρεση κλάδου Αγροτικής ΣΗΘΥΑ από τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση                     
του ταμειακού ελλείμματος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

 Γεώργιος Νικολαίδης



Πρόσφατα οι αγορές 
απέδωσαν στη χώρα 
τα εύσημα για τις μέχρι 
σήμερα προσπάθειες 
της στο πεδίο της δη-
μοσιονομικής προσαρ-
μογής. Προσπάθειες, 
οι οποίες, εκτός από 
την προφανή τους θε-
τική επίδραση στην 
ανάπτυξη, ουσιαστικά 
στόχευαν στη βελτίω-
ση της αξιοπιστίας της 
χώρας στο εξωτερικό 
και στην αναστροφή 

της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή κοινή γνώμη.

Η έξοδος της χώρας μας στις αγορές είναι σημαντι-
κή, γιατί η Ελλάδα επανεντάσσεται ξανά σ΄ αυτές, 
ελπίζοντας με τη συγκεκριμένη εξέλιξη ότι ανοίγει 
πλέον ένας «ενάρετος κύκλος» για την οικονομία. 
Επίσης, αναβαθμίζεται η διαπραγματευτική της 
ισχύς έναντι της τρόικας, η οποία πλέον στις συ-
ζητήσεις με τη χώρα μας θα πρέπει να λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη της την εμπιστοσύνη που μας έχουν 
δείξει οι διεθνείς αγορές. Και, τέλος, αυτό καθαυτό 
το γεγονός θέτει τις βάσεις για την πραγματική 
αποτίμηση των αξιών στην ελληνική οικονομία, γε-
γονός πολύ σπουδαίο, που ενισχύει τις προσδοκίες 
όλων μας για την έλευση ξένων επενδυτών και την 
υλοποίηση παραγωγικών, κατά βάση, επενδύσεων.

Βεβαίως, παρά τις θετικές εξελίξεις, η πραγματική 
οικονομία εξακολουθεί να παραμένει κυριολεκτικά 
σε άθλια κατάσταση, και η πρόκληση της παρα-
γωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας παραμένει σε 
διαχρονική εκκρεμότητα. 

Υπενθυμίζω, ότι από το 2008 κ.ε., επιχειρήσεις 
και πολίτες, έχουν επωμισθεί αγόγγυστα το βάρος 
της ανάταξης της οικονομίας, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Όμως, 
με την ανεργία στο 27%, το κόστος ενέργειας να 
αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 
με τα χρηματοοικονομικά κόστη στα ύψη, με τη 
στασιμότητα στις εξαγωγές, με τους επαναλαμβανό-
μενους κύκλους υπερφορολόγησης, δεν μπορούμε 

να είμαστε τόσο αισιόδοξοι για το αναπτυξιακό 
μέλλον της χώρας μας όσο θα θέλαμε πραγματικά 
μετά από τόσες προσπάθειες. 

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2012 
προσπαθεί πράγματι να εφαρμόσει διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα επιτύχουν τον βασικό στόχο 
για την ανάπτυξη της χώρας που δεν είναι άλλος από 
την υλοποίηση επενδύσεων. Και είναι φανερό ότι 
στο θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης έγιναν 
πραγματικά πολλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. 
Αλλά, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται 
σήμερα η πραγματική οικονομία, είναι προφανές 
ότι δεν έγιναν όσες θα έπρεπε. 

Γι’ αυτό, εκείνο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρω-
θούμε απ΄ εδώ και στο εξής, είναι να καταστήσουμε 
το χρέος μας βιώσιμο, και έτσι να μπορέσουμε να 
υποβοηθήσουμε τις επιχειρήσεις της χώρας μας 
να αναπτυχθούν και να παράξουν πλούτο για την 
αποπληρωμή των χρεών της Ελλάδας.

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
και τα μέλη του η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει 
ν’ αποτελέσει εθνική προτεραιότητα, αφού είναι η 
μόνη λύση για την ανάπτυξη.

Βεβαίως, και παράλληλα με την προσπάθεια να 
καταστεί το χρέος βιώσιμο, θα πρέπει η απελευθέ-
ρωση της αγοράς, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η 
απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η 
ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, το αποτελεσματικό 
σύστημα της παιδείας μας, να μεταρρυθμιστούν 
προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να βοη-
θήσουν πραγματικά στην υλοποίηση επενδύσεων, 
που όπως έχω γράψει και παλαιότερα, θεωρώ ότι 
είναι η μόνη διέξοδος για τη χώρα και ο δρόμος 
για να καταστεί το χρέος βιώσιμο και διαχειρίσιμο.  

Για άλλη μια φορά κάνω ειλικρινή έκκληση στο 
πολιτικό σύστημα της χώρας να αρθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να σκεφτεί την υστεροφημία του. 

Έτσι θα μπορέσει να αναλάβει πραγματικές ευθύνες 
που μεσοπρόθεσμα σίγουρα θα έχουν «πολιτικό 
κόστος», αλλά μακροπρόθεσμα με βεβαιότητα θα 
έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη σωτηρία της 
πατρίδας μας. 

Διαχείριση της βιωσιμότητας χρέους: 
η μόνη λύση για την ανάπτυξη

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



Management of debt sustainability: 
the only solution for growth  Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου
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  Χρήστος Γιορδαμλής 
  Δημήτριος Λακασάς 
  Λιβέριος Μητακάκης
  Μάρκος Μπόλαρης 
  Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
  Αθανάσιος Πατσατζής
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  Θρασύβουλος Μακιός  
  Δημήτριος Μαμαδάς  
  Κωνσταντίνος Μαραγκός  
  Ιωάννης Μπέλλας 
  Αικατερίνη Νένδου  
  Θεοφάνης Ουγγρίνης  
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  Δημήτριος Παπαμαυρουδής  
  Γιάννης Παυλίδης 
  Τηλέμαχος Πέντζος 
  Αλέξανδρος Ροδάς  
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  Παναγιώτης Τσινάβος  
  Χρήστος Τσιόλιας  
  Γεώργιος Τσόκας  
  Σταύρος Τσολάκης  
  Νικόλαος Χαΐτογλου 
  Βασίλειος Χαλκίδης 
  Κωνσταντίνος  Χατζηϊωάννου

 Πρόεδροι επί Τιμή Αλέξανδρος Μπακατσέλος 
  Βασίλειος Πανούτσος 
  Νίκος Ευθυμιάδης 
  Βασίλης Τακάς 
  Γεώργιος Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

Recently, international markets applauded the country for its efforts in 
the field of fiscal adjustment – efforts which, apart from their obvious 
positive impact on growth, were essentially aimed at improving the 
country’s credibility abroad and at reversing the image of Greece in the 
eyes of international public opinion.

Our country’s return to the financial markets is important because Greece 
is being reincorporated, in the hope that this development will open a 
virtuous cycle in the economy. It also marks an upgrade in its negotiating 
power against the troika, which must seriously take into consideration the 
trust shown in us by the international markets during discussions with 
our country. Finally, the very fact that Greece has returned to the financial 
markets, is an indication that foundations for a concrete assessment of 
the real values in the Greek economy are being laid; this is a major fact 
that bolsters our expectations for the influx of foreign investors and the 
implementation of – mainly – productive investments. 

Of course, despite positive developments, the actual economy remains 
in literal ruins and the challenge of its productive restructuring remains 
a perennially pending affair.

I should underline that since 2008, businesses and citizens have shoul-
dered the weight of restoring the economy without complaint, resulting 
in the achievement of a primary surplus. But with unemployment at 27%, 
with the cost of energy continuously on the rise over the last four years, 
with financial costs sky-high, with stagnation in exports and with repeat-
ing cycles of over-taxation, we cannot be as optimistic about the future 
growth of our country as we would truly like to be after so much effort.

We recognise the fact that, ever since assuming its duties in 2012, the 
present government has truly been trying to implement structural reforms 
that will achieve the key goal for the growth of the country, which is none 
other than the realisation of investments. It is clear that numerous efforts 
at reform have taken place as regards productive restructuring – but, 
given the present condition of the actual economy, it is obvious that more 
could have been done.

This is why we must henceforth focus on making our debt sustainable, 
so that we can help our country’s enterprises grow and produce wealth 
to pay off the Greek debt.

For the Federation of Industries of Northern Greece and its members, 
debt sustainability must become a national priority, as it is the only solu-
tion for growth.

Of course, alongside the effort to render debt sustainable, reforms must 
be made in market liberalisation, bureaucracy, red tape, simplification 
of the business environment, swifter service of justice and an effective 
educational system, and they must be made in the right direction so that 
they truly help with the realisation of investments which, as I wrote in 
the past, I consider to be the only solution for the country and the only 
way to render our debt sustainable and manageable. 

Yet again, I make a sincere plea to the country’s political system to rise 
to the occasion and think about how they want to be remembered.

This way, the political system will be able to assume actual responsibili-
ties that will certainly have a ‘political cost’ in the medium term, but will 
definitely contribute decisively to our country’s salvation in the long term.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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04.03.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

05.03.14

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

06.03.14

• Ραδιοφωνική δήλωση του κ. Προέδρου, στη δημο-
σιογράφο Μ. Παπακωνσταντίνου, στο Ρ.Σ. REAL FM 
για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με θέμα: «Η κρίση 
στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στην ελληνική 
βιομηχανία».

• Συνάντηση εργασίας των εταίρων του προγράμμα-
τος F.IN.D Consulting, που πραγματοποιήθηκε στο 
Blagoevgrad της Βουλγαρίας. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Στυλιαράς και Ε. Κοψαχείλης.

10.03.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με εκπροσώπους του 
Thessaloniki Convention Bureau, που πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.

• Συνάντηση με θέμα «εναλλακτικός τρόπος κεφα-
λαιακών ενισχύσεων» με τους κ.κ. Σ. Λαζαρίδη, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ν. Πορφύρη Αναπληρωτή 
Επιτελικό Διευθυντή Λειτουργιών των Ελληνικών 
Χρηματιστηρίων ΑΕ και εταιρίες – μέλη του Συν-
δέσμου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. 
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Συνέδριο «Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός & 
στρατηγικές γαλάζιας ανάπτυξης», με τη συμμετο-
χή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κου Antonio Tajani και της Επιτρόπου Θαλασσίων 
Υποθέσεων και Αλιείας κας Μαρίας Δαμανάκη. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 
Μουσείου Ακρόπολης, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού. 

11.03.14

• Εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το νέο Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Έρευνα και 
Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», που διοργάνωσε η 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. Από 
το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου. 

• Εκδήλωση «Creativity Hub», που διοργανώθηκε 
και πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

• Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας που διορ-
γάνωσε το Enterprise Europe Network – Hellas και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel 
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. 
Τζιτζινού. 

12.03.14

• Εκδήλωση «Επιχειρηματικά Μονοπάτια για όλους», 
που διοργάνωσε το Κολλέγιο Ανατόλια και πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης.

• Εκδήλωση «Η Ελλάδα της εξωστρέφειας», που 
διοργάνωσε και πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Χρ. Γεωργίου. 

12 – 13.03.14

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο «mentoring» του Δικτύ-
ου Enterprise Europe Network της Αιγύπτου, που 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ, 
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ως εκ-
παιδεύτρια η κα Κ. Τζιτζινού.

14 – 15.03.14 

• 5η Συνάντηση των Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχει-
ρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με 
θέμα: «Στρατηγική Διαχείριση Μισθών και Ανταμοι-
βών», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματο-
ποιήθηκε στο ξενοδοχείο Les Lazaristes. 

17.03.14

• Διοικητική Επιτροπή

• Εκδήλωση «Ελλάδα και Ευρώπη: θα βγουν μαζί ή 
χώρια από την κρίση;», με επίσημο ομιλητή τον Καθ. 
κ. Λ. Τσούκαλη, που διοργάνωσε το MDA Ελλάς σε 
συνεργασία με τον ΣΒΒΕ και τα Επιμελητήρια Ελ-
ληνο-Αμερικανικό, Ελληνο-Γερμανικό και Ελληνο-
Ιταλικό και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The 
MET. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. 
Ν. Πέντζος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

17 – 18.03.14

• Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος GuardEn, 
που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη.  Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.



18 – 19.03.14

• Συνάντηση εργασίας του Agrofood Sector Group του 
Δικτύου Enterprise Europe Network, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μπριζ, Βέλγιο. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

19.03.14

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

• Συνάντηση των Φορέων του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε 
στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Ν. 
Πέντζος και η κα Σ. Πολίτου.

21.03.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευ-
σης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

26 – 27.03.14

• Τελικό Συνέδριο του έργου Inno-Food SEE με τίτλο 
«Challenges and opportunities for agrifood sector 
in South East Europe: innovation & research», 
που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι, Ιταλία. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

27.03.14

• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ.  Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Πρόεδρος.

28.03.14

• Συνάντηση ενημέρωσης των αποφοίτων του ΑΠΘ για 
τις δυνατότητες μετεκπαίδευσής τους στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, που διοργάνωσε ο σύλλογος απο-
φοίτων του Πανεπιστημίου, και πραγματοποιήθηκε 
στο ΑΠΘ.  Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ. 
Γεωργίου. 

• Ημερίδα «Ενεργές Δράσεις της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την 
στήριξη των Επιχειρήσεων», που συνδιοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., στο πλαίσιο του 
Money Show και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο 
απηύθυνε χαιρετισμό o Γ. Σταύρου και συμμετείχαν 
οι κες Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη και ο κ. Γ. Χάσκος.

29.03.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση «Η Ανάπτυξη μέσα από τις επενδύσεις», 
που συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΘ και το Ελληνο-Ιταλικό 
Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του Money Show και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency 
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Πρόεδρος.

31.03.14

• Εκδήλωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής με επίσημο καλεσμένο ομιλητή τον Μακαρι-
ώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης 
Αλβανίας κ. Αναστάσιο, που πραγματοποιήθηκε στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.  

01 – 02.04.14

• Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του έργου 
«ECHOES» για τον οικολογικό σχεδιασμό στο πλαί-
σιο της έκθεσης «NORDBYGG», που πραγματοποι-
ήθηκε στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.

02.04.14

• Γεύμα εργασίας «Έξυπνη Εξειδίκευση: Οι προοπτι-
κές για την ΠΚΜ», πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο 
Πανελλήνιον. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. 
Γεωργίου.

03.04.14

• Συνάντηση εργασίας των φορέων της Πόλης με θέμα 
το Μετρό της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε 
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. 
Σταύρου.

• Εκδήλωση «Δίκτυο παραγωγικότητας για τη λειτουρ-
γική ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία», που 
διοργάνωσε το Δίκτυο Παραγωγικότητας του ΣΕΒ 
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. 
Πολίτου.

04.04.14

• Εκδήλωση 9ο Βήμα Μεταπτυχιακού Φοιτητή «Το 
επόμενο βήμα μου: Ιδέες και κατευθύνσεις για επαγ-
γελματικές επιλογές», που διοργάνωσε η εταιρεία 
ΤΙΤΑΝ ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις της. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χρ. 
Γεωργίου.



07.04.14

• Διοικητική Επιτροπή 

• Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευ-
σης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

08.04.14

• Συνάντηση εργασίας «Παρουσίαση δραστηριοτήτων 
του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του 
ΕΚΕΤΑ: δυνητικές συνεργασίες με τοπικές επιχει-
ρήσεις», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος με το 
ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο παρουσίαση απηύθυνε 
ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης και συμμετείχε επίσης ο κ. 
Χ. Γεωργίου.

09.04.14

• Συνάντηση για την παρουσίαση του «Σχεδίου Στρα-
τηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)», που πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου. 

• Εσπερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος 
«READΗ αξιοποίηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφα-
λείας (SDS) για την ασφαλή χρήση των χημικών προ-
ϊόντων», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Χημικών Βιομηχανιών και πραγματοποιήθηκε στο 
ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. 
Γ. Σταύρου.

10.04.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Δ. Μαθιό, Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά, 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου 
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. 
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση με τον κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανά-
πτυξης για θέματα που άπτονται του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, και πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του 
Υπουργού στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν 
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

15.04.14

• Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότη-
τας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΒΒΕ, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO SA 8000.

23.04.14

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

24.04.14

• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. 
Πολίτου.

25.04.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

25 – 26.04.14 

• 6η Συνάντηση των Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχει-
ρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με 
θέμα: Πόσο αξίζει μια επιχείρηση;», που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Les Lazaristes. 

28.04.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τις κες Κοσμίδου και Αλε-
ξανδροπούλου, από το Προξενείο και την Πρεσβεία 
των ΗΠΑ (αντίστοιχα), που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμε-
τείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• 144η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή αρ.7 
Ν. 3299/2004, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Περιφέρειας.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. 
Σταύρου.

• Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, με τη συμμε-
τοχή του κ. Μ. Σχοινά, Διευθυντή και Επικεφαλή του 
Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ και του 
κ. Y. Erlich, Ιδρυτή και Πρόεδρο της μεγαλύτερης 
εταιρείας χρηματοδότησης καινοτομίας του Ισραήλ 
YOSMA GROUP, που πραγματοποιήθηκε στο ξενο-
δοχείο The MET. 

• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσ-
σαλονίκης ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

29.04.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο του 
Ιδρύματος «Μέλισσα», κα Θ. Παπαζήση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. 
Πολίτου.
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Με μεγάλη επιτυχία, διοργανώθηκε, τη Δευτέρα 31 
Μαρτίου 2014, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, 
εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον Μακαριώτατο Αρ-
χιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας 
κ.κ. Αναστάσιο. 

Στην έναρξη της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθι-
μος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώ-
στας αλλά και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, Βουλευτές, 
εκπρόσωποι Προξενικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι 
Επιχειρηματικών Φορέων και Κοινωνικών Ιδρυμάτων, 
χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Ν. 
Πέντζος. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστά-
σιος, απηύθυνε ομιλία με θέμα: Ευθύνη και ευκαιρία 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Κριτικός λόγος της εκκλησίας.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Νικόλαος Πέντζος, εκ μέρους 
όλων των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων 
των φορέων που συνιστούν και λειτουργούν το «Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής», ευχαρίστη-
σε θερμά, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, 
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο, για 
την πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή να αποδεχθεί την 
πρόσκληση να παρευρίσκεται στην εκδήλωση και να 
απευθύνει ομιλία για ένα τόσο σημαντικό, επίκαιρο και 
ευαίσθητο θέμα για όλους. 

Το ότι είστε σήμερα μαζί μας, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, 
μας δίνει κουράγιο και θάρρος, να συνεχίσουμε να ερ-

γαζόμαστε εντατικότερα για την επίτευξη των σκοπών 
του «Δικτύου». 

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι μέσα από το δικό σας 
παράδειγμα μας διδάσκετε την αγάπη για τον συνάν-
θρωπό μας, που δεν έχει χρώμα, δεν ανήκει σε κάποια 
συγκεκριμένη φυλή, δεν ασπάζεται συγκεκριμένη θρη-
σκεία. Απλά είναι ο διπλανός μας. 

Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε και δημόσια τον θαυμασμό 
μας προς το πρόσωπό σας και το έργο σας, που είναι μια 
διαρκής αντίσταση στην παρακμή που μας περιβάλλει, 
και οδηγός για τη δημιουργία μιας κοινωνίας αγαπη-
τικής και αλληλέγγυας, και όπως λέτε κι εσείς «… με 
περισσότερο φως. …»

Εκδήλωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, 
με επίσημο ομιλητή τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, 

Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.κ. Αναστάσιο
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Ένα «φως» που για μας έρχεται από την εκπλήρωση 
των σκοπών του «Δικτύου» μας, που είναι η προσφορά 
αλληλεγγύης σε όσους μας έχουν ανάγκη. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του και πριν καλέσει στο 
βήμα τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, ο κ. Πέντζος, 
υπογράμμισε το γεγονός ότι το παράδειγμά του είναι σε 
όλους όσους απαρτίζουν το Δίκτυο απαραίτητο, για να 
μπορούν να είναι με συνέπεια αφοσιωμένοι στο σκο-
πό που έθεσαν δημιουργώντας το Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής. Ειλικρινά θέλω να σας δι-
αβεβαιώσω ότι πιστεύουμε πραγματικά στην αξία του 
συνανθρώπου μας και στην επιστροφή στην κοινωνία 
ενός μέρους από αυτά που η ίδια μας έχει παράσχει 
απλόχερα μέχρι σήμερα. 

«Μια βαθιά συγκίνηση με κατέχει, νομίζω όμως ότι 
μπορώ να πω ότι μεταξύ συμπολιτών είμαι και εγώ 
πολίτης της Θεσσαλονίκης και έτσι νιώθω. Είμαι στο 
σπίτι μου», με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την ομιλία του ο 
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και 
πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος.

Όπως είναι γνωστό, συνέχισε ο Μακαριώτατος, την πρω-
τοβουλία για την αποψινή εκδήλωση είχε το «Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής» που αποτελεί 
συνεργασία των επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλο-
νίκης ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ και ΕΣΘ. Για μένα, 
υπογράμμισε, ήταν μια μεγάλη έκπληξη και ολόψυχα 
συγχαρητήρια στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιεί-
ται αυτή η συνεργασία τόσων φορέων, δυναμικών, με 
πρωτοτυπία σκέψεως και με τόση πολλή δημιουργική 
προσπάθεια. 

Ο κ. Αναστάσιος επεσήμανε ότι, συχνά οι ελληνικές 
επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της κοινωνικής 
κριτικής. Όλοι εντούτοις, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, 
σημείωσε, την αποφασιστική σημασία τους στη σύγχρονη 

ζωή. Η ίδια η ύπαρξη των εταιρειών αποτελεί τεράστια 
συμβολή στο κοινωνικό σύνολο. Προσφέροντας, άμε-
σα ή έμμεσα, απασχόληση και αξιοπρέπεια σε χιλιά-
δες ανθρώπους, καλύπτοντας πολλαπλές βιοτικές και 
κοινωνικές ανάγκες. Το ζητούμενο όμως είναι, πώς η 
προσφορά αυτή θα επεκταθεί και πέρα από τα άμεσα 
ενδιαφέροντα της κερδοφορίας των εταιρειών. 

Το χρέος της κοινωνικής αλληλεγγύης επιβάλλεται να 
αποτελεί βασική παράμετρο τόσο στην ορθή σύλλη-
ψη της αποστολής μιας επιχειρήσεως, όσο και στον 
καθορισμό των στόχων και των μεθόδων λειτουργίας 
της. Στο σχεδιασμό και τον υπολογισμό του έργου της 
επιχειρήσεως, θα μπορούσε να ενταχθεί οργανικά και 
η κοινωνική αλληλεγγύη ως βασική προοπτική της δρά-
σεώς της. Αρχίζοντας, βεβαίως, εξήγησε, από την εντός 
της εταιρείας επιβαλλομένη αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ανα-
στάσιο, ιδιαίτερα σήμερα, προβλήματα καίρια απαι-
τούν μια ευρύτερη κινητοποίηση και συνεργασία της 
πολιτείας, της Εκκλησίας, του πνευματικού και του 
επιχειρηματικού κόσμου, των εθελοντικών προσπαθειών 
(συλλόγων, ιδρυμάτων) που αποβλέπουν στη στήριξη 
της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όλοι λοιπόν οφείλουμε, 
τόνισε, να δεσμευθούμε με ένα «Κοινωνικό Συμβόλαιο 
Αλληλεγγύης» για την καταπολέμηση στη χώρα μας 
της φτώχειας, της ανεργίας, που είναι το φοβερό που 
αντιμετωπίζουμε και των μεγάλων πληγών της εποχής 
μας, όπως τα ναρκωτικά, το Aids, η μόλυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Και ακόμη, όσο μας είναι δυνατό, για 
να απαλύνουμε τον πόνο της αρρώστιας, της μοναξιάς, 
της αποκαρδιώσεως των αδυνάτων μελών της κοινωνίας 
μας. Τελικά, της καταθλίψεως που βαραίνει τις ψυχές 
χιλιάδων ανθρώπων. Το πεδίο δράσεως κοινωνικής 
αλληλεγγύης στις ημέρες μας είναι εξαιρετικά αναπε-
πταμένο και πολύπτυχο και οι ευκαιρίες κινητοποιήσεως 
όλων μας, πολλαπλές.

Εύχομαι με όλη μου την καρδιά το Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής, το οποίο ήδη ανήκει σε αυτή 
τη κατηγορία, να ακτινοβολεί συνεχώς αυτή την ελπίδα 
και την αγάπη, υπογράμμισε ο κ. Αναστάσιος και κλεί-
νοντας την ομιλία του σημείωσε ότι «το να δέχεσαι και 
να προσφέρεις, συνιστά το μυστικό να έχεις πληρότητα 
ζωής». 

Με το πέρας της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου ακολούθη-
σε προβολή με τίτλο: «Στιγμές από την ιεραποστολική 
προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου».

Η εκδήλωση έκλεισε με την Χορωδία του Ι. Ν. Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, τη διεύθυνση 
της οποία είχε η κα Μαρία Εμμα Μελιγκοπούλου. Στο 
πιάνο τη συνόδευσε ο κ. Νίκος Ζαφρανάς.

Χορηγός εκδήλωσης ήταν η εταιρεία «Coca-Cola Τρία 
Εψιλον» και χορηγός σήματος και δημιουργικού η εται-
ρεία «Blender Optimized Communication».
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Το Δίκτυο μέχρι σήμερα έχει δεχτεί προσφορές από τις 
παρακάτω Εταιρίες: 

Μέγας χορηγός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

Χορηγοί

ADMINE AE

ALFA - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

ALUPLAST ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ

AMCO Β. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ARI AE

AS COMPANY AE

BLENDER SKG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ

FRIGO STAHL AE

FURNICOM Π.Δ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

GOLDAIR CARGO AE

ISOMAT ABEE

LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

MAKIOS SA LOGISTICS

MULTY FOAM ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

NATIONAL CAN HELLAS AE

OLYMPIA ELECTRONICS AE - Ν.ΛΑΚΑΣΑΣ - Π.ΑΡ-
ΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

PALAPLAST ΑΕ

PELOPAC ABEE

PERIDEO AE

SP-CARTONPACK HELLAS AE

SUGARTIA ΕΠΕ

THOMAS AE

UNISMAC ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α & Δ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩ-
ΔΩΝΗ ΑΕ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΕ

ΒΙΟΑΓΡΟΣ

ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ

ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ

Δ. ΧΑΡΙΣΤΟΣ - Δ. ΓΟΥΣΗΣ ΟΕ

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ - Μ. ΜΠΑΚΙΡΖΗ ΑΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ AGRINO

ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΒΕΕ

ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΘΩΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

Ι. ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ SANTANA

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ

Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΑΕ

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ

ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ

ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΕ

ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. ΑΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ

ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΒΕΕ

ΜΠΕΓΚΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ – Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΝΤΙΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE

ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. ΑΕ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΕΠΕ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΠΙΝΔΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΙΩΑΝ-
ΝΙΝΩΝ

ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ KIKU HELLAS

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕ

ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΜΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ

ΦΟΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Καγκελαρίου 
της Γερμανίας κας Άγγελα Μέρκελ με εκπροσώπους 
φορέων υποστήριξης επιχειρηματικότητας της χώρας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 
11 Απριλίου 2014, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ο οποίος μετέφερε στην κα 
Μέρκελ τα παρακάτω:

Παρά τα αδιαμφισβήτητα θετικά επιτεύγματα της κυβέρ-
νησης στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρ-
μογής της χώρας, η πραγματική οικονομία εξακολουθεί 
να βρίσκεται στο περιθώριο, με βασικά προβλήματα την 
παντελή έλλειψη ρευστότητας και την υπερφορολόγηση, 
προβλήματα που καθημερινά μειώνουν περαιτέρω την 
εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της. 

O κ. Σαββάκης ζήτησε από την κα Μέρκελ, εφόσον το 
δημοσιονομικό πρόβλημα εν πολλοίς έχει λυθεί, οι 
Ευρωπαίοι εταίροι μας να αποδείξουν έμπρακτα την 
αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, καθιστώντας το 
χρέος μακροχρόνια βιώσιμο, έτσι ώστε να αποτελέσουν 
παρελθόν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, 
αντιστρέφοντας προς το θετικό το επιχειρηματικό και 
επενδυτικό κλίμα, και συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα 
στην εμπέδωση και διάδοση αισιοδοξίας για το μέλλον 
της χώρας, σταθερότητας και εμπιστοσύνης στις ανα-
πτυξιακές δυνάμεις και προοπτικές του τόπου.

Μαζί με την απαραίτητη και αναγκαία βοήθεια των Ευρω-
παίων εταίρων μας για να εξέλθει το ταχύτερο δυνατόν η 
χώρα από την κρίση, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπογράμμισε 

ότι η Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει, το ταχύτερο δυνατόν, ένα «Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο για την Ανάπτυξη», στο επίκεντρο του οποίου 
θα τοποθετείται με σαφήνεια η παραγωγική βάση της 
χώρας και η βιομηχανία.

Παρέμβαση του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, 
στην κλειστή συνάντηση εργασίας με την Καγκελάριο 

της Γερμανίας, κα Άγγελα Μέρκελ
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Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ,
με προσκεκλημένους τους κ.κ. Yigal Erlich και 

Μαργαρίτη Σχοινά

Αποκλειστικός σκοπός της διευρυμένης συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, η οποία πραγμα-
τοποίηθηκε με τη συμμετοχή Προέδρων παραγωγικών 
επιστημονικών φορέων της Βορείου Ελλάδος, ήταν 
η συζήτηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
οπτική των ανθρώπων του εξωτερικού για την Ελλάδα, 
για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, και, γενικότερα τις 
αναπτυξιακές προοπτικές.

Ομιλητές ήταν ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, 
Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Οι-
κονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ΕΕ, και ο κ. 
Yigal Erlich, Ιδρυτής και Πρόεδρος της μεγαλύτερης 
εταιρείας χρηματοδότησης καινοτομίας του Ισραήλ 
YOSMA GROUP.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος 
Σαββάκης, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τους 
δύο υψηλούς προσκεκλημένους του Συνδέσμου, τα οποία 
επικεντρώθηκαν στις προοπτικές υλοποίησης παρα-
γωγικών επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο 
Ελλάδα και στην ανάπτυξη της κατάλληλης βιομηχανικής 
πολιτικής για την Ελλάδα. Μεταξύ των ερωτημάτων που 
έθεσε ο κ. Σαββάκης ήταν: 

1. Με ποιες πρωτοβουλίες μπορεί η χώρα μας να απο-
κτήσει συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική, που να 
συντάσσεται με τα όσα υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και επιτάσσει το διεθνές περιβάλλον ανταγωνισμού;

2. Ποιες είναι πραγματικά οι προϋποθέσεις και οι ιδιαί-
τερες παράμετροι για την υλοποίηση επενδύσεων από 
ξένους στη χώρα μας; Τι είναι αυτό που μας λείπει για 
να γίνουμε ελκυστικός προορισμός ξένων επενδύσεων;

3. Επικαλούμενος τη διεθνή σας εμπειρία, ποιος είναι, 
και, κυρίως, ποιος θα είναι μελλοντικά ο ρόλος των 
δημοσίων επενδύσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
παραγωγικών επενδύσεων; 

4. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, μπορούν να 
τοποθετηθούν στο χάρτη των διεθνών επενδύσεων; 
Τι είδους προβολή πρέπει να γίνει για το θέμα και 
ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει ν΄ αναπτυχθούν; Ο 
ρόλος φορέων όπως ο ΣΒΒΕ, ποιος θα πρέπει να είναι; 

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Μαργαρίτης 
Σχοινάς στο πλαίσιο των προτάσεών του για την ανά-
πτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρότεινε να 
δούμε το μέλλον έξυπνα, ευέλικτα, με τρόπο καινοτόμο, 
αποφεύγοντας τον πειρασμό των εύκολων λύσεων, εν-
θαρρύνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο.
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Κατά τον κ. Σχοινά, καινοτόμες και ευέλικτες προσεγγί-
σεις μπορούν να δώσουν διέξοδο και στη βιομηχανική 
και μεταποιητική παράδοση της Βόρειας Ελλάδας. Σε 
μια εποχή όπου δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να αντα-
γωνιστούμε το φθηνό κόστος εργασίας άλλων χωρών, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, μεγαλύτερη έμ-
φαση πρέπει να δοθεί στην υψηλή προστιθέμενη αξία 
των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης όπως: το design 
των προϊόντων, η έρευνα και ανάπτυξη, το marketing, 
οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και τα logistics.

Τέλος συμβούλεψε για τη Θεσσαλονίκη τα εξής : 

1. Στοχεύστε στην ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης, 
στην εξειδίκευση με την ανάπτυξη μοναδικών προϊ-
όντων και λειτουργιών και στην αριστεία.

2. Αποφύγετε τη διασπορά και τις γενικές προσεγγίσεις.

3. Συγκεντρώστε τους πόρους σε συγκεκριμένους στό-
χους που θα είναι ορατοί.

Ο κ. Yigal Erlich στη διάρκεια της τοποθέτησής του 
παρουσίασε τις προτάσεις του Ισραηλινού Οργανισμού 
YOZMA σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας 
και καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση 
του ΑΕΠ στη χώρα κατά 4 δις. ευρώ, 32.000 άμεσες και 
έμμεσες νέες θέσεις εργασίας, ανάσχεση της μετανά-
στευσης και επαναπατρισμό επιστημόνων που έφυγαν 

τα τελευταία χρόνια από τη χώρα μπορεί να επιφέρει η 
εφαρμογή της πολιτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του 
νέου ΕΣΠΑ.

Η μελέτη που εκπόνησε ο Ισραηλινός Οργανισμός ΥΟΖ-
ΜΑ προτείνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για 
δράσεις έρευνας και καινοτομίας με ποσό συνολικού 
ύψους 1,17 δις. ευρώ την προσεχή 7ετία (δηλαδή κατά 
την περίοδο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ), κεφάλαια τα 
οποία με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων μπορούν μέχρι 
και να διπλασιαστούν, και περιλαμβάνει πέντε άξονες 
πολιτικής:

1. Έμφαση στο θεσμό του venture capital με κεντρικό 
άξονα το Ταμείο Νέας Οικονομίας.

2. Σύσταση θέσης Συντονιστή Τεχνολογίας που θα στε-
λεχωθεί από άτομο εγνωσμένου κύρους.

3. Σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις επιχει-
ρήσεις με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας, με την 
οργάνωση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην 
επιχειρηματικότητα.

4. Αξιοποίηση του θεσμού των θερμοκοιτίδων επιχει-
ρήσεων σε κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.

5. Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και παροχή κι-
νήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business 
angels) που επενδύουν σε επιχειρήσεις με ερευνη-
τικές δραστηριότητες.
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Εναλλακτικός τρόπος κεφαλαιακών ενισχύσεων

Στο πλαίσιο προώθησης της πρότασης του ΣΒΒΕ, για την 
εναλλακτική στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων 
μέσω της δημιουργίας νέων χρηματιστηριακών προϊό-
ντων, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014, 
συνάντηση εργασίας με θέμα «Εναλλακτικός τρόπος 
κεφαλαιακών ενισχύσεων», στα γραφεία του Συνδέ-
σμου, με τη συμμετοχή του κ. Σ. Λαζαρίδη, Πρόεδρο ΧΑ, 
του κ. Ν. Πορφύρη Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή 
Λειτουργιών των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ΑΕ και 
επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
παρουσίασε την πρόταση του ΣΒΒΕ, η οποία συμπλη-
ρωματικά με τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα δανειο-
δότησης των επιχειρήσεων από το εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα, προτείνει, έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματο-
δότησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, μέσω 
της τιτλοποίησης των δανείων τους και της έκδοσης και 
διάθεσης σχετικών τίτλων στη χρηματιστηριακή αγορά, 
με τη δημιουργία «καλαθιών» μετοχών επιχειρήσεων.

Η πρόταση αυτή, επανέλαβε ο κ. Σαββάκης, προέκυψε 
μετά από συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τη μελέτη του 
επιτυχημένου παραδείγματος της ανακεφαλαιοποίησης 
των τραπεζών. 

Συνοπτικά, η πρόταση του ΣΒΒΕ έχει ως εξής: δημιουρ-
γούνται «καλάθια» μετοχών εταιρειών, που περιέχουν 
τα τιτλοποιημένα δάνεια καθεμιάς επιχείρησης που 
συμμετέχει στο «καλάθι». Η τιτλοποίηση των δανείων 
πραγματοποιείται μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
(ΑΜΚ) στην οποία συμμετέχουν η τράπεζα και οι «παλαιοί» 
μέτοχοι, σε μια σχέση η οποία θα καθορίζεται μέσω 
διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρείας και τράπεζας, λαμ-
βανομένων υπόψη των προβλέψεων που ήδη έχουν κάνει 
οι τράπεζες για τα δάνεια καθεμιάς από τις επιχειρήσεις 
βάσει της αξιολόγησης και των οδηγιών της “Black Rock”.

Αμέσως μετά ο κ. Λαζαρίδης, παρουσίασε τα Εταιρικά 
Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό 
εξετάσθηκαν:

• Τα πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες,

• Οι υπηρεσίες και οι δυνατότητες που παρέχει ο Ομιλος 
ΕΧΑΕ,

• Η διαδικασία εισαγωγής ομολόγων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών,

• Οι χρεώσεις στον Εκδότη Ομολογιών από τον Ομιλο 
ΕΧΑΕ,

• Η Οργανωμένη Αγορά και η Εναλλακτική Αγορά. Οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και 
οι υποχρεώσεις,

• Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών

Στη συνέχεια, ο κ. Πορφύρης, παρουσίασε συνοπτικά την 
ΕΝΑ ΣΤΕΠ και την ΕΝΑ PLUS. 

Η Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας η οποία 
είναι μία νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών που 
λειτουργεί εντός της Εναλλακτικής Αγοράς, του Πολυμε-
ρούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης που διαχειρίζεται 
το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με τη λειτουργία της ΕΝΑ ΣΤΕΠ το Χρηματιστήριο Αθη-
νών στοχεύει στην ανάπτυξη και διαχείριση ενός νέου 
οικοσυστήματος χρηματοδότησης, το οποίο απευθύνεται 
κυρίως σε start-ups για την υλοποίηση / εμπορική εκ-
μετάλλευση / διάθεση των καινοτόμων ή/και τεχνολογικά 
προηγμένων επιχειρηματικών ιδεών τους. 

Η  ΕΝΑ PLUS είναι η κατηγορία διαπραγμάτευσης με-
τοχών που λειτουργεί εντός της Εναλλακτικής Αγοράς, 
του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης που 
διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, και έχει μέχρι 
σήμερα 14 εταιρείες. 

Η ΕΝΑ PLUS απευθύνεται σε ΜμΕ που βρίσκονται τυπικά 
στο στάδιο της ανάπτυξης και επιθυμούν να εκμεταλ-
λευθούν την ένταξή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Συνάντηση εργασίας των φορέων της Θεσσαλονίκης,
με θέμα το Μετρό 

Ενεργές Δράσεις του ΕΤΕΑΝ για την στήριξη των Επιχειρήσεων

Την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού, κ. 
Αντώνη Σαμαρά, για την απρόσκοπτη συνέχιση της κα-
τασκευής του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης ζήτησαν, 
με ανακοίνωση-ψήφισμά τους προς τον Πρωθυπουργό, 
14 παραγωγικοί, οικονομικοί και επιστημονικοί φο-
ρείς της Βόρειας Ελλάδας, σε συνέχεια σύσκεψης, που 
πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, στα 
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Μεταξύ άλλων, οι φορείς διεκδικούν τα εξής: νομο-
θετική παρέμβαση για επίλυση των διαφωνιών μεταξύ 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και του αναδόχου με ενεργοποίη-
ση αποτελεσματικών διαιτητικών διαδικασιών, άμεση 
αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων για τα οποία 
υπάρχουν και έχουν κατατεθεί λύσεις, εξασφάλιση της 
διοίκησης του έργου από επαρκώς στελεχωμένο και 
οργανωμένο φορέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύνταξη 
νέου ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμ-
ματος και ενημέρωση των φορέων και των πολιτών, με 
ταυτόχρονη δημιουργία διαρκούς διαύλου επικοινωνίας, 
ιδιαίτερα με τους θιγόμενους επαγγελματίες.
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου, εκπρο-
σώπησε το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 

ενώ οι φορείς που συμμετείχαν (αλφαβητικά) είναι:  
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/Παράρτημα Κ. Μακεδονίας, 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Εμπορικός Σύλ-
λογος Θεσσαλονίκης, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης, Ενωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εργατο-
ϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ιατρικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας/
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελ-
λάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μέ-
λος του Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης Money Show 2014 πραγματοποίησε 
την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 στο ξενοδοχείο Hyatt 
Regency στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα: «Ενεργές 
Δράσεις του ETEAN για την στήριξη των Επιχειρήσεων». 
Κατά την παρέμβαση του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ, κ. Γεώργιος Γεροντούκος ανα-
φέρθηκε στο θέμα της επανεκκίνησης του επιχειρείν 
στην Ελλάδα, στην έννοια της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας και της εξωστρέφειας ως απαραίτητα στοι-
χεία της υγιούς οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Στη συνεχεία πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του 
ΕΤΕΑΝ, ως του μοναδικού εγχώριου εκπροσώπου του 
θεσμού  της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης για  
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων στη χρηματοδότηση καθώς και ο ρόλος του 
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
στην παρούσα οικονομική συγκυρία και οι σχέσεις που 
αναπτύσσει, λόγω θέσεως, με άλλους θεσμούς και φο-
ρείς, ιδιαίτερα με το χρηματοπιστωτικό τομέα με τον 
οποίο έχει στενή συνεργασία. 
Ο κ. Γεροντούκος τόνισε το επιτυχημένο μέχρι σήμερα 
έργο του ΕΤΕΑΝ και αναφέρθηκε στο Ταμείο Επιχει-

ρηματικότητας στην κύρια δράση του την Επιχειρημα-
τική Επανεκκίνηση καθώς και σε άλλες δράσεις όπως 
στη Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα, στο 
Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον και στο Ταμείο Εγ-
γυοδοσίας, που  αφορά  στην  παροχή εγγυήσεων για 
επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. 
Τέλος, ο κ. Γεροντούκος υπενθύμισε τη μοναδική θε-
σμική θέση του ΕΤΕΑΝ στην πρόσβαση της χρηματο-
δότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
τη διαφοροποίηση του ρόλου του Εθνικού Ταμείου Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης, και τη στήριξη της 
ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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Στρατηγική διαχείριση μισθών και ανταμοιβών

Πόσο αξίζει μια επιχείρηση;

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση των προ-
ηγούμενων τεσσάρων «Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχει-
ρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων», η 
Διοίκηση του ΣΒΒΕ αποφάσισε τη συνέχιση των σε-
μιναρίων υψηλού επιπέδου ξεκινώντας το 2014 με την 
5η συνάντηση.

Η 5η συνάντηση των «Κύκλων Επιμόρφωσης» διοργα-
νώθηκε την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και το Σάββατο 
15 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Les Lazaristes.

Το θέμα της 5ης συνάντησης των «Κύκλων Επιμόρφωσης» 
ήταν: «Στρατηγική διαχείριση μισθών και ανταμοιβών» 
με εισηγητή τον κ. Michael Zeler, Managing Partner, 
Towers Watson DS – Athens Representative Office. 

Σκοπός της 5ης συνάντησης του «Κύκλου» ήταν να 
αναπτύξει και να παρουσιάσει πρακτικές και μεθοδο-
λογίες της διαχείρισης μισθών και ανταμοιβών στις 
σύγχρονες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν 
τα ακόλουθα θέματα: 

• Εξισορρόπηση των μισθολογικών δομών

• Κόστος διαχείρισης και ανταμοιβή που σχετίζεται με 
την απόδοση

• Ερμηνεία της αγοράς και των δεδομένων της αγοράς

• Κοστολόγηση της βασικής αμοιβής και των άλλων 
προγραμμάτων αμοιβών

• Σχέση αποτελεσματικότητας μεταξύ αμοιβών και 
απόδοσης

• Διαχείριση της εξέλιξης της αμοιβής των εργαζόμενων

Η 6η συνάντηση των «Κύκλων Επιμόρφωσης Επιχει-
ρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων» δι-
οργανώθηκε την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 και το 
Σάββατο 26 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Les Lazaristes. 

Το θέμα της 6ης συνάντησης ήταν: «Πόσο αξίζει μια 
επιχείρηση;» με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εμπέογλου, 
Ιδρυτή και Διευθύνοντα Εταίρο της Synapsis Σύμβουλοι 
Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΕΠΕ. 

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να καλύψει το κενό στις 
γνώσεις των επιχειρηματιών και των συμβούλων τους. 
Μέσα από καθημερινά παραδείγματα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, αναλύθηκε το πώς η επιστημονική 
θεωρία βρίσκει εφαρμογή στον κόσμο των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και πως ο υπολογισμός της αξίας 
μίας επιχείρησης είναι πρώτα κοινή λογική και μετά 
μαθηματικά.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε ανώτερα και ανώτατα στε-
λέχη επιχειρήσεων, σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, σε νομικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς, 
σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε επαγγελματίες του 
χρηματοοικονομικού κλάδου και τέλος σε όσους ανα-
ζήτησαν και αναζητούν πραγματικές απαντήσεις στο 
πολύ δύσκολο ερώτημα “Πόσο αξίζει μία Επιχείρηση;”. 
Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 

• Η λογική των επενδύσεων

• Προσέγγιση περιουσιακών στοιχείων – Προσέγγιση 
εισοδήματος

• Θεμελίωση, ερμηνεία και σωστή χρήση Πολλαπλα-
σιαστών

• Η (μη) επίδραση των δανείων στην αξία της Επιχεί-
ρησης

• Κόστος Κεφαλαίου

• Η μέθοδος της προεξόφλησης των μελλοντικών τα-
μειακών ροών

• Η μέθοδος της εφορίας
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Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων 
«Mission for Growth» 

1ο Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Με μεγάλη συμμετοχή ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων 
ολοκληρώθηκε η διεθνής εκδήλωση διμερών επιχειρη-
ματικών συναντήσεων Mission for Growth 2014 που διορ-
γάνωσε στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2014, το Enterprise 
Europe Network - Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας 
για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani. 
Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
σε τομείς που προσδιορίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες 
για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, και ενδιαφέρονται να ανα-
πτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Ειδικότερα, η εκδήλωση επικεντρώθηκε 
στους παρακάτω τομείς: Αγροδιατροφικός κλάδος - Επε-
ξεργασία Τροφίμων - Ιχθυοκαλλιέργειες, Βιοτεχνολογία 
και Γαλάζια Βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός.
Η συμμετοχή ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ξε-
πέρασε κάθε προσδοκία, καθώς 557 επιχειρήσεις (375 
ελληνικές και 182 ξένες επιχειρήσεις από 31 χώρες) 
πραγματοποίησαν 851 διμερείς συναντήσεις σε μια προ-
σπάθεια να συνάψουν εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνη-
τικές συνεργασίες. Από το Enterprise Europe Network 
του ΣΒΒΕ συμμετείχαν 11 επιχειρήσεις οι οποίες πραγ-
ματοποίησαν 30 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποι-
ήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες από το εξωτε-
ρικό και την Ελλάδα, να προσεγγίσουν νέους πελάτες/
προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και 
προϊόντα, με στόχο την αξιοποίησή τους, και να δημιουρ-
γήσουν νέες ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο των 
ανοικτών προσκλήσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Ορίζοντας 2020.
Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο, καθώς 
οι στοχευμένες και προγραμματισμένες συναντήσεις, 
σύντομης διάρκειας, διήρκεσαν από νωρίς το πρωί έως 
αργά το απόγευμα, σε μια κατάμεστη αίθουσα σε κε-
ντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει διοργανώσει τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση δυο συνεχόμενες χρονιές, με 
τόσο μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την 
Αδελφοποίηση των πόλεων Θεσσαλονίκης και Κολωνίας, 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, το 
1ο Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στην 
Κολωνία.
Το Φόρουμ διοργανώθηκε από το Γερμανο-Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (Deutsch-Hellenische Wirt-
schaftsvereinigung - DHW) στην Κολωνία, σε συνεργασία 
με το Δήμο της Κολωνίας και το Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο της Κολωνίας. Από ελληνικής πλευ-
ράς η διοργάνωση υποστηρίχτηκε από το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (μέλος του Enterprise Europe Network), 
το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και  το Ελλη-
νο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Κατά το πρώτο μέρος του Φόρουμ, το οποίο τίμησαν με την 
παρουσία τους οι Δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Κο-
λωνίας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις επιδράσεις 
των ελληνο-γερμανικών Αδελφοποιήσεων των πόλεων 

στην τοπική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και παρουσιάστηκαν συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας 
μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων. 
Στο δεύτερο μέρος του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 50 κατ’ ιδίαν Β2Β συναντήσεις μεταξύ 
Ελλήνων και Γερμανών επιχειρηματιών, κυρίως από 
τους ακόλουθους τομείς: ανακύκλωση και επεξεργα-
σία απορριμμάτων, ενέργεια, μεταφορές, τεχνολογίες 
πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία ενδυμά-
των / καλτσών,  βιομηχανοποιημένα αγροτικά προϊόντα 
delicatessen, τουρισμό. 
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Ελλάδα και Ευρώπη: θα βγουν μαζί ή χώρια από την κρίση;

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ινστιτούτου
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ: 

Δυνητικές συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το MDA ΕΛΛΑΣ για 
τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυικές παθήσεις, 
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο, το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης, την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014.
Επίσημος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Λ. Τσούκαλης, ο 
οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι «βρισκόμαστε σε 
μια πολύ κρίσιμη καμπή της κρίσης για την Ελλάδα και 
την Ευρώπη γενικότερα. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν 
τους επόμενους μήνες πιθανόν να είναι καθοριστικές. 
Η πιο σημαντική και πιο δύσκολη διαπραγμάτευση που 
έχουμε να κάνουμε εμείς εδώ δεν είναι με τους ξένους, 
τρόικα και άλλους, αλλά με εμάς τους ίδιους για να 
αποφασίσουμε ποια Ελλάδα θέλουμε.»
Ο Πρώην Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, στο χαι-
ρετισμό του αναφέρθηκε στην έννοια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά 
του σωματείου MDA Ελλάς στην υποστήριξη ατόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με νευρομυϊκές παθήσεις.
«Στην εποχή της οικονομικής κρίσης», τόνισε ο κ. Πέντζος, 

«έχουμε μεταβεί από την εποχή που η κοινωνικά υπεύ-
θυνη επιχείρηση δρούσε μεμονωμένα, και ενδεχομένως 
αποσπασματικά, στην εποχή της δημιουργίας δικτύων 
επιχειρήσεων που πλέον επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης που έχουν υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο. 
Μ΄ αυτή τη λογική, στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος φτιάξαμε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής, το οποίο έχει να επιδείξει, παρά τα τρία μόλις 
χρόνια λειτουργίας του, σημαντικό κοινωνικό έργο».

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, μέλος του 
Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο των 
ενεργειών προώθησης της συνεργασίας των τοπικών με-
ταποιητικών επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς 
της περιοχής, συνδιοργάνωσε την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 
με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
συνάντηση εργασίας με θέμα: «Παρουσίαση Δραστηρι-
οτήτων Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του 
ΕΚΕΤΑ: δυνητικές συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις» 
Στόχος της παραπάνω συνάντησης εργασίας ήταν η 
ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις ερευνητικές και 
λοιπές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών, για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών 
έργων με τις τοπικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, και 
για τις δυνατότητες συνεργασιών για την επίλυση κα-
θημερινών προβλημάτων των επιχειρήσεων του κλάδου 
Τροφίμων – Ποτών.
Στην έναρξη της συνάντησης ο. Κ. Κωνσταντινίδης, Μέλος 
Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ παρουσίασε τις δράσεις, 

τους σκοπούς και το έργο του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και στη συνέχεια ο κ. Κ. Σταματόπου-
λος, Διευθυντής ΙΝΕΒ, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών.
Ακολούθησαν με εισηγήσεις οι Ερευνητές κ. κ. Π. Μα-
δέσης, για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων, Α. 
Αργυρίου, για την βελτίωση ελληνικών ποικιλιών φυτών 
και φυλών ζώων , Α. Μακρής, για τις βιοτεχνολογικές 
διεργασίες αρωματικών φυτών και τέλος Α. Αργυρίου, 
για τις Υπηρεσίες Ινστιτούτου.
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Γεώργιος Νικολαΐδης

Τον περασμένο Απρίλιο έφυγε ξαφνικά από κοντά μας 
ένας δικός μας άνθρωπος: ο Γιώργος Νικολαΐδης, Πρό-
εδρος της «ΛΑΪΦ-Τ: ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». 
Ένας σεμνός επιχειρηματίας, που δρούσε αθόρυβα, 
χωρίς τυμπανοκρουσίες, πιστός στις αρχές με τις οποί-
ες μεγάλωσε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του 
εμφυλίου πολέμου. 

Ο Γιώργος Νικολαΐδης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1943, 
στο χωριό Παγούρια – Νέο Σιδηροχώρι Ροδόπης, έχοντας 
πέντε αδέλφια και προερχόμενος από φτωχή οικογέ-
νεια βιοπαλαιστών. Κατόρθωσε με την επιμέλειά του 
να σπουδάσει στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια να 
ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Όμως, τα «σύνορα» της τράπεζας δεν μπορούσαν να 
τον περιχαρακώσουν. Έτσι, ο ανήσυχος χαρακτήρας 
του και η τάση του για δημιουργία τον οδηγεί το 1996 
στην ίδρυση της «ΛΑΪΦ-Τ: ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ 
Α.Ε.». Και δεν σταμάτησε εκεί: ξεκίνησε με την παρα-
γωγή υγρών λιπασμάτων, αλλά αντιλήφθηκε έγκαιρα το 
κενό στην αγορά των στερεών λιπασμάτων, γι’ αυτό και 
αποφάσισε την επέκταση της εταιρείας του και σ’ αυτόν 

τον τομέα. Με έδρα την ακριτική Θράκη, αναπτύσσει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες και επεκτείνεται 
με υποκατάστημα της «ΛΑΙΦ –Τ» στην εξυπηρέτηση 
της αγοράς της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ιδρύει 
στην Κομοτηνή νέα μονάδα βιομηχανικού πλαστικού 
με την επωνυμία «ΑLPHA PLAST S.A.». Μάλιστα, η 
συγκεκριμένη επιχείρηση βραβεύθηκε από το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης για την επιχει-
ρηματική της δραστηριότητα το 2007 με το «Βραβείο 
Επιχειρηματικότητας». 

Την οικονομική κρίση την αντιμετώπισε, για το σύνολο 
των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, με ψυχραιμία 
και σύνεση, χαρίσματα που τον διέκριναν σε όλη του τη 
ζωή. Σεμνά μας έλεγε, χωρίς να το δημοσιοποιεί ευρύ-
τερα, ότι ήταν μία από τις λίγες εταιρείες στην περιοχή 
της Κομοτηνής που διατήρησε το σύνολο των θέσεων 
εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, εργαζόμενος πιο 
σκληρά από ποτέ για την επιβίωση της εταιρείας του και 
το άνοιγμα νέων αγορών. Και τούτο διότι οι συναισθη-
ματικοί δεσμοί με τους «δικούς» του ανθρώπους ήταν 
στενοί και μακροχρόνιοι. 

Σε όλη του τη ζωή έδινε ιδιαίτερη σημασία στην τοπική 
κοινωνία και ήταν ενεργός πολίτης. Βοήθησε με όλες 
του τις δυνάμεις την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της 
Θράκης, μέσω της θητείας του για επτά χρόνια στην 
Προεδρία του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών 
του Νομού Ροδόπης. Το ίδιο χρονικό διάστημα διετέλε-
σε και Γ’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, εισφέροντας πάντα 
θετικά στις αποφάσεις του, με τη σοφία και τον ήρεμο 
χαρακτήρα του, ενώ ήταν ο ιδρυτής και Πρόεδρος του 
συλλόγου Ελληνο-Βουλγαρικής Φιλίας.

Η αγωνιστικότητά του και η αμεσότητα του λόγου του, 
θα λείψει σε όλους μας. Η άοκνη προσπάθειά του για 
θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της περιφέρειας, 
αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, τόσο για την κόρη 
του που έχει αναλάβει τη διοίκηση των επιχειρήσεών 
του, όσο και για τους στενούς του συνεργάτες. 

Ευχόμαστε το έργο που προσέφερε απλόχερα και με 
σεμνότητα στην τοπική κοινωνία να βρει μιμητές, ει-
δικά στην παρούσα χρονική περίοδο της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, κατά την οποία η ανάγκη για 
ανθρώπους με ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά είναι 
μεγαλύτερη από ποτέ. 

Πρόεδρε, θα σε θυμόμαστε όλοι μας για πάντα. 

Αιωνία σου η μνήμη.
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Χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του ΕΤΕΑΝ 
σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο

Εξαίρεση κλάδου Αγροτικής ΣΗΘΥΑ από 
τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ταμειακού 

ελλείμματος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Με επιστολή της, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, προς 
τον κ. Γ. Γεροντούκο, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η Διοίκηση 
του ΣΒΒΕ, ζήτησε τη συμβολή του, έτσι ώστε να τεθεί 
υπόψη της Επενδυτικής Επιτροπής το αίτημα του Συν-
δέσμου για τη  χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω 
του ΕΤΕΑΝ σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο.

Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες, αναφέρετε 
στην επιστολή, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όλες 
ενιαία, αλλά να λαμβάνεται υπόψη η κατηγοριοποίηση 
και το μέγεθός τους. Η άντληση κεφαλαίων από το Χρη-
ματιστήριο για μικρού σχετικά μεγέθους επιχειρήσεις 
δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με την έννοια ότι 

απαιτεί χρόνο, είναι σύνθετη διαδικασία και το κόστος 
είναι δυσανάλογο του κεφαλαίου που μπορεί να έχει 
ανάγκη η επιχείρηση για την υλοποίηση των επενδυ-
τικών της σχεδίων. Εξάλλου, έχει ήδη ληφθεί σχετική 
απόφαση για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες 
στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κλείνοντας την επιστολή της η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, 
υπογράμμισε ότι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού των επιχειρήσεων, που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στις λοιπές 
δράσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ, 
όπως όλα τα προγράμματα του ΕΠΑΝ για τις ΜΜΕ, τα 
προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. ή 
ακόμα και οι επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Την εξαίρεση των επιχειρήσεων του Αγροτικού Τομέα 
που χρησιμοποιούν τεχνολογία Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) 
από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την 
εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 
2773/1999 και λοιπές διατάξεις» το οποίο βρισκόταν σε 
διαβούλευση, ζήτησε με επιστολή της, την Τετάρτη 12 
Μαρτίου 2014, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, από τον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. 
Ασημάκη Παπαγεωργίου. 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου Αγροτικής ΣΗΘΥΑ, υποστή-
ριξε στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν ως ειδική περίπτωση διότι:

1. Χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη για τη 
θέρμανση, αφύγρανση και ανθρακολίπανση των θερ-
μοκηπίων τους και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
αποτελεί «πάρεργο» αυτής της διαδικασίας κι όπου 
όλα τα έσοδα από αυτή τη παραγωγή ενέργειας πάνε 
για να καλύψουν απλά το κόστος αγοράς του φυσικού 
αερίου. Επομένως, δεν θα πρέπει να συγχέονται με 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων σε λοιπές ΑΠΕ (Φωτο-
βολταϊκά, Αιολικά, κλπ) που έχουν μηδενικό κόστος 
«πρώτης ύλης».

2. Η θερμική ενέργεια που παράγεται δεν μεταπωλείται, 

αλλά χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαγώγιμων 
γεωργικών προϊόντων, αποτελώντας το πλέον σύγχρονο 
τμήμα του αγροτικού τομέα στην τεχνολογία εξοικο-
νόμησης ενέργειας, η οποία προωθείται κι από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των ΑΠΕ. 

3. Ο κλάδος Αγροτικής ΣΗΘΥΑ αφορά σε τρεις μόνο 
επιχειρήσεις στους νομούς Δράμας και Ημαθίας, οι 
οποίες λειτουργούν τρία υπερσύγχρονα θερμοκήπια 
320.000 τ.μ. συνολικά, με επενδύσεις της τάξης των 
75 εκατ. Ευρώ και απασχολούν προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων, πάνω από 360 άτομα. 

4. Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν καθοριστικά στην 
περιφερειακή ανάπτυξη του τόπου εγκατάστασης τους 
δημιουργώντας μεγάλο αριθμό άμεσων και έμμεσων 
θέσεων εργασίας και συμβάλλουν στην υποκατάσταση 
εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών της χώρας, 
παράγοντας υψηλής ποιότητας οπωροκηπευτικά προ-
ϊόντα της τάξης των 15.000 τόνων ετησίως. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητήθηκε να συ-
μπεριληφθεί διάταξη στο ανωτέρω σχέδιο νόμου που 
ρητά θα αντιμετωπίζει ως ειδική περίπτωση που χρήζει 
εξαίρεσης τις επιχειρήσεις Αγροτικής ΣΗΘΥΑ από τις 
διατάξεις για την αντιμετώπιση του ταμειακού ελλείμ-
ματος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ.


