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Επικείμενη καταστροφή του παραγωγικού ιστού,
αν δεν εξευρεθούν άμεσα λύσεις.
Η οικονομία σε απόλυτο αδιέξοδο
Τον τελευταίο μήνα ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
έχει γίνει αποδέκτης
σωρείας αρνητικών
μηνυμάτων από τις βιομηχανίες μέλη του, οι
οποίες μας μεταφέρουν
την καθημερινή επιδείνωση στις σχέσεις τους
με το κράτος, το τραπεζικό σύστημα, τους
Αθανάσιος Σαββάκης
προμηθευτές και τους
Πρόεδρος
πελάτες τους. Είναι
φανερό ότι η οικονομία
της χώρας μας βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Αν
δεν εξευρεθούν άμεσα λύσεις, η καταστροφή του
παραγωγικού ιστού, και ειδικά της περιφερειακής
βιομηχανίας, προβάλλει σχεδόν βέβαιη.

Σ΄ αυτές τις συνθήκες, η αποεπένδυση δυστυχώς
καλά κρατεί και αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα.

Ενώ βρισκόμαστε ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο
μιας μακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής, η αβεβαιότητα παραμένει
και εντείνεται καθημερινά. Αν δεν αναστραφεί η
παρούσα κατάσταση, η πραγματική οικονομία θα
συνεχίσει να ασφυκτιά για πέμπτο χρόνο από την
έλλειψη ρευστότητας, οι εξαγωγές θα υποχωρήσουν περαιτέρω και η ανεργία θα εκτιναχθεί σε
υψηλότερα, από τα σημερινά, επίπεδα.

Η οριστική και βιώσιμη έξοδος από την κρίση απαιτεί ρήξη με όλες τις παθογένειες που μας έφεραν
μέχρι εδώ, καλά σχεδιασμένες πολιτικές σε ένα
πλαίσιο εθνικής συναίνεσης για την ανασυγκρότηση
της παραγωγικής μας βάσης και, το σημαντικότερο,
πολλές και σταθερές επενδύσεις. Η πολυπόθητη
ανάκαμψη δεν θα έρθει αν δεν καταφέρουμε να
πείσουμε τους σοβαρούς ξένους επενδυτές ότι η
Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται τις ιδιωτικές
επενδύσεις, τιμά τα συμβόλαια που υπογράφει και
τηρεί τους Ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ειδικά η βιομηχανία είναι αυτή που έχει πληγεί
περισσότερο κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης από κάθε άλλο τομέα της οικονομίας. Δεν
μπορεί με την εγχώρια ζήτηση σε διαρκή πτώση,
με καθημερινή αύξηση της αναξιοπιστίας και της
αφερεγγυότητας της Ελλάδας στο εξωτερικό που
δυσκολεύουν τις εξαγωγές, με τους διεθνείς μας
προμηθευτές να μη δίνουν πιστώσεις αλλά να ζητούν
να προπληρωθούν, με τις εγγυητικές των τραπεζών
μας να μην γίνονται πουθενά δεκτές στον κόσμο
και με πέντε (5) μόλις μήνες εξασφαλισμένη παραγωγή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Απρίλιος 2015),
να επιβιώσει η εγχώρια μεταποίηση.

Όμως, η αποεπένδυση δεν είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά της παρατεταμένης κρίσης. Η έλλειψη
μακρόπνοης εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής,
το εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον απέναντι
σε εγχώριες και ξένες επενδύσεις, η ανασφάλεια
δικαίου που προκαλούν οι συνεχείς αλλαγές του
ρυθμιστικού περιβάλλοντος και η απουσία σοβαρών
και στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων, αποτελούν
διαχρονικά γνωρίσματα της Ελληνικής οικονομίας,
που οδήγησαν στην κατάρρευση του αναπτυξιακού
προτύπου των τελευταίων δεκαετιών. Ένα πρότυπο
που στηριζόταν στα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, στον εξωτερικό δανεισμό και στους κλάδους
που δεν είναι ανοικτοί στο διεθνή ανταγωνισμό και
όχι στους δυναμικούς, εξωστρεφείς κλάδους που
δημιουργούν ανταγωνιστικές θέσεις απασχόλησης
και εισοδήματα, σε σταθερή βάση.

Τελικά, για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό προσωπικό της χώρας (Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση) να
αντιληφθεί την οριακή κατάσταση και να συζητήσει
ταχύτατα και με νηφαλιότητα τις λύσεις στα αδιέξοδα της χώρας μας που προτείνουν οι δημιουργικές
δυνάμεις αυτού του τόπου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει
ν΄ αναλάβει την ευθύνη της ρήξης με το πρόσφατο
παρελθόν, για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής
προοπτικής της Ελλάδας εντός ΕΥΡΩ και την αναγέννηση οικονομικά και κοινωνικά της πατρίδας μας.
Ας μην χάσουμε κι άλλον πολύτιμο χρόνο…

Διοικητικό Συμβούλιο

Greece faces the impending collapse
of the production base unless
immediate solutions are found.
The economy is at a complete impasse
Over the last month, the Federation of Industries of Northern Greece has
received a plethora of negative messages from its members. On a daily
basis, industries inform us of the deterioration in their relations with
the State, the banking system, their suppliers and their customers. It is
patently obvious that the country’s economy finds itself at a complete
impasse. Unless solutions are found immediately, the total collapse of
the production base, and in particular of regional industry, is virtually a
foregone conclusion.
We are essentially in the final stage of a protracted and painful procedure
of fiscal adjustment, where uncertainty increases by the day. If the present
trend is not reversed, the real economy will, for the fifth consecutive year,
continue to shrink as a result of liquidity drying up; exports will further
diminish, and unemployment will skyrocket above present levels.
Industry in particular has been hit more than any other sector during
the financial crisis. With domestic demand in freefall, the daily lack of
credibility and insolvency of Greece abroad, (making exports all the more
difficult), with our international suppliers no longer giving credit but
insisting on being paid in advance, with letters of credit from our banks
no longer being accepted anywhere in the world and with only five (5)
more months of guaranteed production according to the results of the
research of the Foundation for Economic and Industrial Research (April
2015), domestic processing can no longer survive.
In these conditions, negative investment lamentably holds sway and has
become the tough reality.
Yet negative investment is not solely the result of the drawn-out crisis.
The absence of a long-term national strategy for industry, the hostile
entrepreneurial environment towards domestic and foreign investment,
the insecure legal status resulting from the continuous changes in the
regulatory background and the lack of serious and targeted investment
incentives are all perennial features of the Greek economy which have
led to the collapse of the developmental model of recent decades. This
was a model based on the large fiscal deficits and foreign borrowing, as
well as on those sectors not open to international competition, and not
on the dynamic outward-looking sectors, which create competitive job
vacancies and revenues on a stable basis.
A permanent and viable exit from the crisis requires a break from the
malaise which has brought us to this juncture. This means well-planned
policies implemented within a context of national consensus to restructure our production base, and, more importantly, the input of significant
and stable investments. The much-longed-for upturn will not come if
we fail to convince serious foreign investors that Greece is a country
which respects private investment, honours its contracts and complies
with European rules.
Finally, for the Federation of Industries of Northern Greece (FING), our
political leaders (both the Government and the Opposition) have to comprehend at last the precarious situation we are in, and to discuss, in
earnest and without further delay, the solutions to Greece’s deadlocked
situation as proposed by the creative forces here. At the same time, they
must take on the responsibility of breaking from the recent past so as
to ensure that Greece has a European perspective within the Euro-zone
and is economically and socially rejuvenated.
Let us not lose any more precious time…
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03.03.15
• Συνάντηση Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Ξενία, στον Βόλο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
04.03.15
• Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε
στο ΕΒΕΘ. Συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δικτύου κ.
Ν. Πέντζος και από το Σύνδεσμο η κα Σ. Πολίτου.
05.03.15
• Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Βαρουφάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
06.03.15
• 9η Εμπορική Μαθητική Έκθεση 2015, που πραγματοποιείται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement στο πλαίσιο
του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΙΚΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό
Κέντρο Mediterranean Cosmos. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου στην κριτική επιτροπή
του διαγωνισμού της Έκθεσης ως αξιολογήτρια.
09.03.15
• Κλειστό γεύμα με ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα, που παρέθεσε το
Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET Hotel. Από
τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
11.03.15
• Επίσκεψη του Προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Ν. Πέντζου στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
12.03.15
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, κ. Γιάννη
Παναγόπουλο, που πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία της ΓΣΕΕ, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Ενημερωτική Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
στην Υποσαχάρια Αφρική», που συνδιοργάνωσαν ο
ΣΕΒ, ο ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ και το EΒΕΘ σε συνεργασία
με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου
και Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο

χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης και
συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.
12-13.03.15
• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise
Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
13.03.15
• Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστα, με θέμα τις παρατηρήσεις
του ΣΒΒΕ για το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της
Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε
στην Περιφέρεια. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
16.03.15
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της ΠΓΔΜ
και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξένων Επενδυτών
στην ΠΓΔΜ κ. Α. Βλάχο, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Σταύρου.
17.03.15
• Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο: «Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες στο Χόνγκ Κόνγκ», συνδιοργάνωσαν ο
ΣΕΒ, ο ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ και το EΒΕΘ, με την υποστήριξη του Hong Kong Economic and Trade OfficeBrussels, του InvestHK και του Hong Kong Trade
and Development Council. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ.
Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε η κα. Μ.
Νάζη.
19.03.14
• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «ICT»,
που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ανόβερου και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στη
Γερμανία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι.
Χάσκος.
23.03.15
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας
Θεσσαλονίκης ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΗΣΙΣ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
26.03.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. REAL
FM, και στη δημοσιογράφο Μ. Παπακωνσταντίνου

στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με θέμα: «Άμεση
κατάργηση των αντιαναπτυξιακών άρθρων 21 και 31
του νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας».
27.03.15
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στους
δημοσιογράφους Μ. Αναγνωστίδου και Κ. Λουτζιούδη, στην εκπομπή «Άκου να δεις» της TV 100 με
θέμα: «Άμεση κατάργηση των αντιαναπτυξιακών
άρθρων 21 και 31 του νόμου για την επανεκκίνηση
της οικονομίας».
• Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Γ.
Μπουτάρη, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό
Μέγαρο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο: «Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα»,
που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ και το Επιμελητήριο
Ιωαννίνων και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hotel Du Lac στα Ιωάννινα. Από τον Σύνδεσμο
παρουσίαση απηύθυνε η κα. Κ. Τζιτζινού.
01.04.15
• Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΒΒΕ,
σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2008.
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στους
δημοσιογράφους Π. Πάνο και Π. Μητρούλια, στην
οικονομική εκπομπή του Πρώτου Προγράμματος
της ΝΕΡΙΤ με θέμα: «100 Χρόνια ΣΒΒΕ».
02.04.15
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στον
δημοσιογράφο Γ. Παπαδόπουλο, στο Κεντρικό
Δελτίο Ειδήσεων του Ρ.Σ. FM 100 με θέμα: «100
Χρόνια ΣΒΒΕ».
• Εκδήλωση «Επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων», που διοργάνωσε το ΚΕΠΑ και
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος.
03.04.15
• Παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος «ΣΒΒΕ:
Χρονικό 1915 – 2015, τα πρώτα εκατό χρόνια», που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς.
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στον
δημοσιογράφο Frank Hofling, για την Deutsche

Velle Russian, με θέμα: «Economic Interest in
the north of Greece».
• Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Μετρό Θεσσαλονίκης», που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Χρ. Γεωργίου.
06.04.15
• Παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος «ΣΒΒΕ:
Χρονικό 1915 – 2015, τα πρώτα εκατό χρόνια», που
πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
07.04.15
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στον
δημοσιογράφο Β Λυριτζή, στην πρωινή εκπομπή
«Πρώτη Γραμμή» της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με
θέμα: «100 Χρόνια ΣΒΒΕ».
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
Αθήνα 9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και
στους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη
και Σ. Ζαχαρό με θέμα: «100 Χρόνια ΣΒΒΕ».
17.04.15
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
21.04.15
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
22.04.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
FOCUS FM, στους δημοσιογράφους Δ. Βενιέρη
και Κ. Βαραγιάννη, στην εκπομπή Focus Press
με θέμα: «Πτώση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία – Προτάσεις ΣΒΒΕ».
27.04.15
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνέδριο «Εκπαίδευση-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα», που συνδιοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτομίας, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου
και πραγματοποιήθηκε στο NOESIS. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
Επετειακό Λεύκωμα με τίτλο:
«ΣΒΒΕ: 1915-2015 τα πρώτα εκατό χρόνια»
100 χρόνια πριν, εννέα σημαντικοί βιομήχανοι της
Θεσσαλονίκης, «…κατόπιν ανταλλαγής σκέψεων
περί της από κοινού ενεργείας προς υποστήριξην της
εγχωρίου βιομηχανίας…» αποφάσισαν την ίδρυση
του «Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας» που η
μετεξέλιξή του στον χρόνο είναι ο σημερινός «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» (ΣΒΒΕ).
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ πράττοντας το αυτονόητο για
μια τόσο σημαντική επέτειο, αποφάσισε την έκδοση:
«ΣΒΒΕ: 1915 – 2015, τα πρώτα 100 χρόνια», σε

συνεργασία με τον διακεκριμένο ιστορικό και μελετητή της επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης και
της Βόρειας Ελλάδας Δρα Ευάγγελο Χεκίμογλου, η
συμβολή του οποίου ήταν καταλυτική για την ακριβή αποτύπωση των γεγονότων που ιχνηλατούν την
πορεία του ΣΒΒΕ από το 1915 μέχρι σήμερα.
Η έκδοση αποτελεί φόρο τιμής και ειλικρινούς
ευγνωμοσύνης σ’ αυτούς τους τολμηρούς ανθρώπους για τα όσα μας κληρονόμησαν: συναλλακτικό
ήθος, συνεργατικό πνεύμα, επενδυτική τόλμη,
ειλικρίνεια, κοινωνική ευθύνη, γνήσιο
επιχειρηματικό πνεύμα… Η ανάγνωση
της εκατόχρονης ιστορίας του ΣΒΒΕ
αποδεικνύει, με πλήθος τεκμηρίων, ότι
ο Σύνδεσμος υποστήριξε, και εξακολουθεί να υποστηρίζει, το «σωστό» για
το σύνολο, παραμερίζοντας τη συντεχνιακή λογική, λαμβάνοντας υπόψη τις
μελλοντικές εξελίξεις και γενόμενος
έτσι με την πάροδο των ετών ενεργός κοινωνικός εταίρος, που πάντοτε
απεδείκνυε την προσαρμογή του στις
εθνικές και διεθνείς εξελίξεις. Επιπλέον, η καταγραφή γεγονότων και
αποφάσεων, αναδεικνύει τον σημαίνοντα ρόλο του ΣΒΒΕ στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική
πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης
αρχικά, της Βορείου Ελλάδος
στη συνέχεια, και, τελικά, ολόκληρης της χώρας.
Στην έκδοση η ιστορική
πορεία του Συνδέσμου
παρουσιάζεται μέσα
από 52 κεφάλαια
που αντιστοιχούν σε
ισάριθμα Διοικητικά
Συμβούλια και έχουν ως
τίτλο το όνομα του εκάστοτε
Προέδρου. Χωρίζεται σε πέντε
μέρη τα οποία αντιστοιχούν σε
ισάριθμες χρονικές περιόδους:
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- Η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος, 1914-1924
- Κρατισμός και διεθνής οικονομική ύφεση,
1924-1940
- Η δεκαετία των συσσιτίων, 1940-1950
- Η εποχή της εκβιομηχάνισης, 1950-1974
- Η σύγχρονη εποχή
Η επετειακή αυτή έκδοση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την ευγενική χορηγία των ακόλουθων
επιχειρήσεων:
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
ΟΜΙΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
TRANS ANDRIATIC PIPELINE
ΑΣΗΜΕΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:
BIOSOLIDS ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
EURIMAC Α.Ε.
NATIONAL CAN HELLAS A.E.
REDESTOS EFTHYMIADIS AGROTECHNOLOGY
GROUP

THERMI GROUP
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
SP-CARTONPACK HELLAS A.E.
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.
Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
ΣΤ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ευχαριστεί θερμά όλες τις παραπάνω
εταιρείες, που στην πιο δύσκολη στιγμή για τη βιομηχανία στη χώρα δεν δίστασαν να υποστηρίξουν
οικονομικά την επετειακή έκδοση.
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
Παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος, με τίτλο:
«ΣΒΒΕ: 1915-2015 τα πρώτα εκατό χρόνια»

Παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος,
στη Θεσσαλονίκη
Με την συμμετοχή των διατελεσάντων Προέδρων
των τελευταίων δεκαετιών του ΣΒΒΕ, επιχειρηματιών – μελών του, και επίσημων προσκεκλημένων,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου
2015, εκδήλωση – παρουσίαση του Επετειακού
Λευκώματος, με τίτλο: «ΣΒΒΕ: 1915-2015 τα
πρώτα εκατό χρόνια», στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς.

Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης και η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(Μακεδονίας Θράκης), κα Μ. Κόλλια – Τσαρουχά,
η οποία εκπροσώπησε την Κυβέρνηση.
Η παρουσίαση του περιεχομένου του Επετειακού
Λευκώματος έγινε από τον Δρα Ε. Χεκίμογλου, ιστορικό και συγγραφέα, διακεκριμένο μελετητή της
επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος
υπήρξε εκ των βασικών συντελεστών της συγγραφής
του Επετειακού Λευκώματος.
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Ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρη, και τον Εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μ. Σχοινά.
Μελετώντας κανείς μέσα από τις σελίδες του επετειακού τόμου τη διαδρομή της παρεμβατικής δράσης
του ΣΒΒΕ στον χρόνο, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης,
«αισθανόμαστε υπερήφανοι τόσο για το έργο αυτό
καθαυτό που έχει προσφέρει ο Σύνδεσμος στην
πατρίδα μας όλ’ αυτά τα χρόνια, όσο και για τους
προκατόχους μας επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν
γράψει πραγματικά λαμπρή ιστορία στα επιχειρηματικά δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας
μας. Η παρακαταθήκη των προηγούμενων γενεών
και οι επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες, μας επιβάλλουν να πιστέψουμε πρώτα
εμείς, και ακολούθως μέσω ημών η κοινωνία μας,
στις δυνατότητες της βορειοελλαδίτικης βιομηχανίας. Γι’ αυτό οφείλουμε να μοχθήσουμε – και θα το
πράξουμε – περισσότερο από ποτέ για την ανάπτυξη
και τη μεγέθυνση της βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η δική μας υπόσχεση για το μέλλον».
Η κα Μ. Κόλλια – Τσαρουχά, Υφυπουργός Εξωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, (ΜακεδονίαςΘράκης) ως επίσημη εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, μετέφερε τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης στον
Σύνδεσμο, για το κλείσιμο των 100 ετών της δράσης
του. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι διαβάζοντας
το εξαιρετικό επετειακό λεύκωμα, διαπιστώνει την
τεράστια προσπάθειας του ΣΒΒΕ, από την αρχή της
ύπαρξής του για να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά
προϊόντα, για να ανοίξουν θέσεις εργασίας, για να
προσφέρει τελικά στη χώρα και στην ανάπτυξη, και
τόνισε ότι όλοι οφείλουμε αυτό το λεύκωμα να το
αντιμετωπίσουμε με μεγάλο σεβασμό, και να μάθουμε απ’ αυτό.

Τις ευχαριστίες του στο Προεδρείο του ΣΒΒΕ που
του εμπιστεύτηκε το πολύτιμο αρχειακό υλικό του,
ίσως το σημαντικότερο για τον 20ο αιώνα, εξ απόψεως οικονομικής ιστορίας από όσα διασώζονται
στον βορειοελλαδικό χώρο, και είχε την ευκαιρία να
μελετήσει μέχρι τώρα, εξέφρασε ο Δρ. Ε. Χεκίμογλου.
Από το αρχειακό υλικό, ανέφερε ο Δρ. Ε. Χεκίμογλου,
αναδύονται οι φυσιογνωμίες βιομηχάνων που αφιέρωσαν χρόνο και προσπάθεια στη διοίκηση του ΣΒΒΕ,
για τη διαχείριση των κοινών. Γι’ αυτό το βιβλίο είναι
διαρθρωμένο σε 52 κεφάλαια που αντιστοιχούν σε
ισάριθμες συνθέσεις Διοικητικών Συμβουλίων του
ΣΒΒΕ και φέρουν ως τίτλο το όνομα του εκάστοτε
Προέδρου. Χωρίζεται σε 5 μέρη τα οποία αντιστοιχούν
σε ισάριθμες χρονικές περιόδους. Στην περίοδο της
Ίδρυσης, την περίοδο του Μεσοπολέμου, την περίοδο
της Διεθνούς Ύφεσης, την πρώτη Μεταπολεμική
περίοδο και τέλος τα Τελευταία Χρόνια.
Την ιδιαίτερη συγκίνησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του, όχι μόνο για τον καλαίσθητο επετειακό τόμο, που είναι αποθετήριο σπάνιου εικαστικού
και φωτογραφικού υλικού αλλά και γιατί υπήρξε για
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πολλές δεκαετίες μέλος του ΣΒΒΕ και επιπλέον
συμμετείχε ενεργά στη Διοίκηση εκλεγμένος ως Β’
Αντιπρόεδρος τα χρόνια ’95-97. Ο τόμος, επεσήμανε
ο κ. Μπουτάρης, παρακολουθεί με ακρίβεια τη συνεργατική πορεία του επιχειρηματικού κόσμου της
Βόρειας Ελλάδας, από την ίδρυση του Συνδέσμου
ως τις μέρες μας. Στις σελίδες του γενιές ολόκληρες δυναμικών ανθρώπων διαδέχονται η μία την
άλλη, όχι με προσωπικές επιδιώξεις, αλλά σε έναν
κοινό αγώνα για την προώθηση και ανανέωση της
επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.
Στη δική του σχέση, η οποία έχει να κάνει τα τελευταία 25 από τα 100 χρόνια που γιορτάζει ο Σύνδε-

σμος, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μ. Σχοινάς. Σ’ όλη την πορεία
των 25 ετών κατά την οποία είχε άμεση πρωτογενή
σχέση με τα μέλη και τους Προέδρους, τόνισε ότι
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ΣΒΒΕ είναι
μια από τις σταθερές, συνεπείς, φιλοευρωπαϊκές
φωνές στη σύγχρονη οικονομική επικαιρότητα χωρίς
κραυγές, χωρίς φιοριτούρες, με μια προσπάθεια να
επικεντρωθούν πόροι, δράσεις και προτεραιότητες,
εκεί που πραγματικά τις χρειαζόμαστε. Ο Σύνδεσμος
αποδεικνύει ότι στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει ένας
ισχυρός πυρήνας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο οποίος πέρασε όλες αυτές τις διακυμάνσεις, κράτησε,
άντεξε και αντέχει.

Παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος, στην Αθήνα
Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε
η ίδια εκδήλωση – παρουσίαση στην Αθήνα στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών, με προσκεκλημένους σημαντικά πρόσωπα
από την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.

Στην εκδήλωση των Αθηνών χαιρετισμό απεύθυναν
ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης και ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σ. Λαζαρίδης.
Μετά την παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος
από τον Δρα Ε. Χεκίμογλου, ακολουθήσε συζήτηση
και σχολιασμός από την Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κα Λ. Κατσέλη, και, τον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρη.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α.
Σαββάκης έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορική
πορεία του Συνδέσμου τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος
«υποστήριξε, και εξακολουθεί να υποστηρίζει, το
«σωστό» για το σύνολο, παραμερίζοντας τη συντεχνιακή λογική, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές
εξελίξεις και γενόμενος έτσι με την πάροδο των
ετών ενεργός κοινωνικός εταίρος, που πάντοτε
απεδείκνυε την προσαρμογή του στις εθνικές και
διεθνείς εξελίξεις.»

[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σ. Λαζαρίδης στον χαιρετισμό του ανέφερε: «ως Όμιλος
Χρηματιστήριου Αθηνών έχουμε τα τελευταία χρόνια
συνεργασθεί στενά με τον ΣΒΒΕ και έχουμε ζήσει
από πρώτο χέρι την αγωνία του για το μέλλον της
οικονομίας και του τόπου. Είναι χαρά και τιμή για
εμάς που η σημερινή παρουσίαση του επετειακού
λευκώματος πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, στο φυσικό χώρο όπου οι επιχειρήσεις
έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τη ρευστότητα
που είναι τόσο απαραίτητη στη σημερινή συγκυρία.
Η έκδοση αυτή αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη
μελέτη και αποτύπωση του «χθες» του Συνδέσμου,
αλλά και της ιστορίας της επιχειρηματικότητας της
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας».
Ο Δρ. Ε. Χεκίμογλου, υπογράμμισε ότι ανατρέχοντας
κάποιος τις σελίδες του λευκώματος θα διακρίνει τις
ποικίλες φάσεις από τις οποίες πέρασε η Ελληνική
βιομηχανία και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Όπως προκύπτει, ανέφερε ο κ. Χεκίμογλου,
από πολλά σημεία του υλικού, με τρόπο ανάγλυφο,
μεγάλο μέρος της ζωτικότητας των βιομηχανιών
αναλώθηκε όχι στην οργάνωση της παραγωγής,
ούτε στη διαχείριση, αλλά στην αντιμετώπιση των
εμποδίων που έθετε η διοικητική κατανομή των
πόρων σε συνθήκες στενότητας.
Μιλώντας, ο κ. Γ. Μπουτάρης, με τη διπλή ιδιότητα
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και του μέλους και
παλιού αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ αναφέρθηκε στην

ιστορία του Συνδέσμου, και ειδικότερα στον «αγώνα
δεκαετιών κατά της κρατικής γραφειοκρατίας» και
την «εκρηκτική βιομηχανική ανάπτυξη της Βόρειας
Ελλάδας τη δεκαετία του ΄60» και κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ως Δημάρχου «να
πρωτοστατήσει η πόλη της Θεσσαλονίκη ως μοχλός
ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα».
Η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λ. Κατσέλη,
σημείωσε, κατά τη σύντομη τοποθέτησή της για
την έκδοση, ότι η Εθνική Τράπεζα θα στηρίξει τις
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας και προανήγγειλε
κλειστές συναντήσεις της Τράπεζας με επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας, προκειμένου να έχει
άμεση ενημέρωση για τα προβλήματα και τις προτεραιότητες των τοπικών επιχειρήσεων.
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[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Βαρουφάκη
στην έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
περιφερειακής βιομηχανίας.
1. Στην ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική και
πολιτική.
2. Σε Κυβερνητικές αποφάσεις που αίρουν στρεβλώσεις
δεκαετιών και οδηγούν σε μείωση κόστους παραγωγής
και λειτουργίας, και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
3. Στην αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με αναπτυξιακά
και μόνον κριτήρια.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, η Διοίκηση του Συνδέσμου συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ.
Βαρουφάκη, στο γραφείο του στο Υπουργείο.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης κατατέθηκε Υπόμνημα προς τον κ. Υπουργό, στο οποίο τεκμηριώνονται οι
θέσεις του Συνδέσμου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφερειακής βιομηχανίας η οποία διέρχεται
μέσα από την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.
Κατά τον ΣΒΒΕ αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στους
ακόλουθους έξι πυλώνες και σε συγκεκριμένη δέσμη
μέτρων, τα οποία υλοποιούμενα οδηγούν πραγματικά

4. Στην ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν να υποστηρίξουν με αξιώσεις την εξωστρέφεια
του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, σε αγορές
υψηλού εισοδήματος.
5. Στην επανεξέταση, και μάλιστα σε βάθος, του μοντέλου
διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής
με την εγχώρια μεταποίηση, για την ταχύτερη ανάταξη της οικονομίας και τη αποφυγή δυσάρεστων
καταστάσεων τύπου «εμπάργκο από τη Ρωσία», και,
6. Στην ολοκλήρωση των πάσης φύσεως υποδομών
(υλικών και άϋλων) που σχετίζονται ευθέως, και διευκολύνουν σαφώς, τη λειτουργία της παραγωγικής
βάσης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
κ. Δ. Μάρδα
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015, η Διοίκηση του
ΣΒΒΕ κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις και προτάσεις
του Συνδέσμου που άπτονται των αρμοδιοτήτων του
Υπουργού. Επιγραμματικά η θεματολογία των αιτημάτων
του υπομνήματος έχει ως εξής:
1. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού
ΦΠΑ.
2. Εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων
προς το Δημόσιο.
3. Κατάργηση του τεκμηρίου για τη συμμετοχή σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης.

6. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στο 0,5% επί του κύκλου εργασιών

4. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.

7. Φορολόγηση παροχών σε είδος.

5. Επαναφορά διάταξης για έκπτωση δαπανών χωρίς
δικαιολογητικά εξαγωγικών επιχειρήσεων.

8. Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στη
Θεσσαλονίκη, και,
9. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.

[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
κ. Α. Τζιτζικώστα

Η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστα, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Κύριο θέμα
της συνάντησης ήταν οι παρατηρήσεις – προτάσεις του
ΣΒΒΕ για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα και όσον αφορά στις οριζόντιες κατευθύνσεις
για τα βιομηχανικά ατυχήματα και την πρόληψη κινδύνων
προτάθηκε να αποφευχθεί η εγκατάσταση νέων μονάδων που αυξάνουν την βιομηχανική επικινδυνότητα σε
περιοχές όπου δεν εφαρμόζονται οι χρήσεις γης που
είναι συμβατές με την οδηγία Seveso και ο κίνδυνος είτε
μεμονωμένων ατυχημάτων είτε δημιουργίας domino
απειλεί οικιστικές περιοχές. Επιπρόσθετα, κατά τον
ΣΒΒΕ θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο εκσυγχρονισμός
των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και μονάδων Seveso

όταν ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν συνεπάγεται την επαύξηση υφισταμένων παραμέτρων επικινδυνότητας της
εγκατάστασης.
Για τις περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν και νόμιμα
λειτουργούν μονάδες υψηλού κινδύνου ατυχήματος
και στις οποίες κατά την ιστορική φάση επέκτασης
των οικισμών οι οικιστικές περιοχές βρέθηκαν εντός
ζωνών που σήμερα χαρακτηρίζονται από υψηλή επικινδυνότητα (Κορδελιό, Διαβατά, Σίνδος) θα πρέπει
να ληφθούν μια σειρά από αποτελεσματικά μέτρα και
πρακτικές διαχείρισης. Για τις περιοχές αυτές εκτιμάται
ότι η λύση της μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων δεν
είναι υλοποιήσιμη. Παράλληλα για τις περιοχές αυτές
θα πρέπει να εκπονηθεί ειδική μελέτη επιτρεπόμενων
χρήσεων γης πέριξ των μονάδων αυτών, σύμφωνα με
την οδηγία Seveso και όπως υλοποιήθηκε σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΒΕ, μετά τη συνάντηση
των Προέδρων Συνδέσμων Βιομηχανιών, στον Βόλο
Ο Προέδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, προέβη στην
ακόλουθη δήλωση μετά τη συνάντηση των Προέδρων
Συνδέσμων Βιομηχανιών, στον Βόλο την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015.
«Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων παρατείνουν
την αβεβαιότητα, έχοντας δημιουργήσει εξαιρετικά
αρνητικές επιπτώσεις στις υγιείς επιχειρήσεις της περιφέρειας και στους χιλιάδες εργαζομένους της.

Μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας αυτής οφείλεται στην
απουσία ανακοίνωσης μέτρων πολιτικής που θα στηρίζουν έμπρακτα: τη μεταποιητική βάση της περιφέρειας,
τη ρευστότητα, τις επενδύσεις, το κόστος παραγωγής, και
που θα υποβοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση θα προβεί άμεσα
στις απαιτούμενες ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της
μεταποιητικής βάσης της χώρας, με στόχο τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής στην Ελληνική περιφέρεια».
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[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον τομέα
διαχείρισης αστικών απορριμμάτων

H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), την Πέμπτη
2 Απριλίου 2015. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE
OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013».
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, στον χαιρετισμό του, υποστήριξε ότι για τον ΣΒΒΕ η προστασία του

περιβάλλοντος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μοχλό
εξόδου από την κοινωνική και οικονομική κρίση, διότι
οι λύσεις που προσφέρει δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα μειώνουν τις εκροές πολύτιμου
συναλλάγματος. Άλλωστε, τόνισε, τα οφέλη από την
ορθή διαχείριση των αποβλήτων, και ειδικά των αστικών
απορριμμάτων είναι πολλαπλά και τεράστιας σημασίας
για το παρόν και το μέλλον της χώρας.
Η μείωση των απορριμμάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους, σημείωσε ο κ. Σαββάκης, αποτελεί τη
βασική επιλογή πολιτικής που προτείνεται από την ΕΕ
και υλοποιείται πλέον στο σύνολο σχεδόν των μελών
της ΕΕ. Όπου έχει εφαρμοστεί η πολιτική της μείωσης
των απορριμμάτων της ανακύκλωσης και της ανάκτησης
χρήσιμων υλικών από αυτά, έχει αποδειχτεί ότι, ανάμεσα στα άλλα, εκπαιδεύει και ενεργοποιεί τους πολίτες
στην κατεύθυνση της προστασίας και του σεβασμού του
περιβάλλοντος γενικότερα.
Η πολιτική της μείωσης των απορριμμάτων, επεσήμανε
τέλος ο κ. Σαββάκης, αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό
και τις αρνητικές αντιδράσεις των πολιτών στη χωροθέτηση των ΧΥΤΥ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
με θέμα: «Μετρό Θεσσαλονίκης»
Κυβερνητική παρέμβαση, ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα
του μετρό, ζητήθηκε, στη διάρκεια της συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που
πραγματοποιήθηκε στο νέο δημαρχιακό μέγαρο την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, με τη συμμετοχή βουλευτών του
νομού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της πόλης.
Τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος εκπροσώπησε ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών Δρ. Χρ. Ε.
Γεωργίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του
συμφώνησε ότι το πρόβλημα υλοποίησης του μετρό Θεσσαλονίκης είναι πολιτικό και για τον ΣΒΒΕ η πρωτοβουλία
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη ιδιαίτερα
θετική. Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι ο ΣΒΒΕ συμφωνεί και
με την πρόταση να γίνει σχετική επίκαιρη ερώτηση στη
Βουλή, ούτως ώστε να αναδειχθεί περαιτέρω το θέμα.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο κ. Γεωργίου ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο κατά της επικείμενες συναντήσεις
του με τους Υπουργούς κυρίους Σταθάκη και Σπίρτζη,
να ζητήσει να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύεις για
την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου και να
υπάρξει επίσης εξαγγελία ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής των συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Τα οχτώ σημεία, στα οποία κατέληξαν το Δημοτικό Συμβούλιο και οι φορείς στη συνεδρίαση είναι: να ζητηθεί
παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί η
συνέχιση του έργου, να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση,
να μην διευθύνεται από την Αθήνα το έργο, να εφαρμοστούν μέτρα ανακούφισης για τους «μετρόπληκτους»
επιχειρηματίες, να εξωραϊστούν τα εργοτάξια, να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, να συσταθεί Επιτροπή
Παρακολούθησης του έργου και να συζητηθεί το θέμα
του μετρό στη Βουλή.
Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρών οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Αμανατίδης, Δ. Χαραλαμπίδου, Τ. Μηταφίδης,
Κ. Τεκτονίδου και Σ. Φάμελλος, του ΚΚΕ Σ. Βαρδαλής
και από το Ποτάμι Χ. Ταχιάου.
Επιπλέον, συμμετείχαν οι Πρόεδροι της ΠΕΔΚΜ, Λ. Κυρίζογλου, του ΕΚΘ, Π. Τσαραμπουλίδης, του ΤΕΕ - ΤΚΜ,
Π. Μπίλλιας, του Δικηγορικού Συλλόγου, Ν. Βαλεργάκης,
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Μ. Ζορπίδης, του
Εμπορικού Συλλόγου, Π. Φιλιππίδης, καθώς επίσης
και εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, των ξενοδόχων
και των εργαζομένων.

[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Υποσαχάρια Αφρική
του ΕΒΕΘ. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για 5 χώρες της περιοχής, τη Νότια Αφρική,
τη Νιγηρία, τη Ζάμπια, την Κένυα και τη Μποτσουάνα.
Εκ μέρους του ΣΒΒΕ ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης, Μέλος της
Διοικητικής Επιτροπής, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην πλούσια εμπειρία των τοπικών επιχειρήσεων
στο άνοιγμα των αγορών των Βαλκανικών χωρών από
τη δεκαετία του ’90 κ.ε., και υποστήριξε ότι το επιχειρηματικό πνεύμα των ανθρώπων της περιοχής και η
πολυετής εμπειρία στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές
αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για το άνοιγμα των
αγορών στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης με πρακτικό τρόπο της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΣΕΒ Συμβούλιο
Διεθνών Δράσεων και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο
Εμπορίου και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, μέλος του Enterprise
Europe Network – Hellas, και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδας διοργάνωσαν ενημερωτική Ημερίδα για
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Υποσαχάρια Αφρική,
την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναδείχθηκε ότι η υποσαχάρια
Αφρική αποτελεί ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια
οικονομία και ότι οι προαναφερόμενες χώρες προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς λόγω των αναγκών για εκσυγχρονισμό
υποδομών, τεχνολογική εξέλιξη και αναβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου.
Συνολικά στην ημερίδα συμμετείχαν 85 επιχειρήσεις
της Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν συζητήσεις με
τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Χόνγκ Κόνγκ
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ Συμβούλιο Διεθνών
Δράσεων σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδας μέλος του Enterprise Europe Network
– Hellas, και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας,
την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Hong Kong Economic and
Trade Office-Brussels, του InvestHK και του Hong Kong
Trade and Development Council.
Στόχος της ημερίδας ήταν να προσφέρει αναλυτικότερες
πληροφορίες για τις εξελίξεις στο Χόνγκ Κόνγκ και τις
δυνατότητες που προσφέρονται σε ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν επιτυχή παρουσία σε ένα σημαντικό
κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις για τις οικονομικές εξελίξεις και
προβλέψεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και
τις καταναλωτικές συνήθειες και τάσεις.
Επισημάνθηκε επίσης ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το 2014, το Χόνγκ Κόνγκ διατηρεί δυναμική

ανάπτυξης, παραμένει ελκυστικός εμπορικός και επενδυτικός προορισμός και αποτελεί κόμβο για στρατηγική
διείσδυση σε άλλες μεγάλες ασιατικές αγορές.
Στην ημερίδα συνολικά συμμετείχαν 37 επιχειρήσεις
της Κεντρικής Μακεδονίας.
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[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Τις υπηρεσίες που παρέχει το Enterprise Europe Network
γενικά προς τις επιχειρήσεις αλλά και ειδικότερα για
την πράσινη επιχειρηματικότητα είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν στο πλαίσιο της παραπάνω ημερίδας που
συνδιοργάνωσαν στα Ιωάννινα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος την Παρασκευή 17 Μαρτίου
2015. Ενδεικτικά θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές ήταν:

• Ενημέρωση και συμβουλές σε θέματα ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν το περιβάλλον
• Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση και υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργασιών
και ευκαιριών χρηματοδότησης για την έρευνα και
την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων φιλικών προς
το περιβάλλον
• Παροχή διαδικτυακής πλατφόρμας διασυνοριακής
συνεργασίας
• Οργάνωση της επιχειρηματικής συνεργασίας ΜΜΕ
• Προώθηση της καινοτομίας
• Διεθνοποίηση
• Παροχή ανατροφοδότησης
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις που αφορούσαν
στην ενεργειακή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό
τομέα με έμφαση στον τομέα των βιολογικών προϊόντων
και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Education, Innovation, Entrepreneurship

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας NOESIS,
Συνέδριο Εκπαίδευσης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας, που συνδιοργάνωσαν το Ελληνο – Αμερικάνικο
Εμπορικό Επιμελητήριο και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε
ότι για την ουσιαστική διασύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας θα πρέπει να γίνει κατανοητό απ΄
όλους ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις
έχουν κοινά συμφέροντα τα οποία θα πρέπει με κοινές
πρωτοβουλίες να τα ενισχύσουν. Επιπλέον, θα πρέπει να

γίνει κατανοητό από την πολιτεία ότι ο ιδιωτικός τομέας
είναι αυτός και μόνον ο τομέας της οικονομίας ο οποίος
μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας και για
το λόγο αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και τα προσφορότερα μέτρα πολιτικής
για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στη χώρα μας και την υλοποίηση νέων επενδύσεων.
Τέλος, για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καταλυτικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει
η βιομηχανία τα επόμενα χρόνια, η οποία πρέπει να τεθεί
κατά προτεραιότητα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής
διαδικασίας.

[ θέσεις ]

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας
για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, μετά τη συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών της χώρας, στο Βόλο
κοινοποιήθηκαν οι βασικοί στόχοι βιομηχανικής πολιτικής:
Α. Διακυβέρνηση Βιομηχανικής Πολιτικής
1. Θέσπιση «Διϋπουργικής Επιτροπής για την Παραγωγική
Ανασυγκρότηση και τη Βιομηχανική Πολιτική».
2. Εστίαση σε οικονομικές δραστηριότητες με ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και εξαγωγικές επιδόσεις.
3. Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης σε τομείς προτεραιότητας
της ελληνικής οικονομίας από μικτές Επιτελικές ομάδες
Σχεδιασμού με ρόλους, υποχρεώσεις και δικαιώματα για
την Διοίκηση και τις Επιχειρήσεις.
4. Θεσμοθέτηση «Επιχειρηματικών Συμβουλίων» για τους
βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
Β. Αποτελεσματικά εργαλεία χρηματοδοτικής υποστήριξης
5. Αναθεώρηση του πλαισίου παροχής επενδυτικών κινήτρων (Αναπτυξιακός Νόμος) μετά από ολοκληρωμένη
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.
6. Ανάπτυξη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης
της καινοτομίας στο πλήρες φάσμα της παραγωγικής
οικονομίας της χώρας (εδραιωμένες επιχειρήσεις, ΜμΕ,
νεοφυείς επιχειρήσεις) με έμφαση στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό
προτείνεται να ισχύσει νέο σύστημα αποκεντρωμένης
και ευέλικτης χρηματοδότησης της καινοτομίας στο
πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Οι αναδυόμενες τεχνολογικές
αγορές, στις οποίες αποδεδειγμένα εντοπίζεται ελληνική
παρουσία με ικανές εξαγωγικές προοπτικές πρέπει να
αποτελέσουν βασική επενδυτική προτεραιότητα.
7. Άμεση συγκρότηση «Δικτύου Ανάπτυξης Καινοτομίας»,
με τη συμμετοχή των φορέων της βιομηχανίας.
8. Σχεδιασμός νέων εργαλείων ανακυκλούμενης χρηματοδότησης με στόχο την αντικατάσταση των αμφιβόλου
αποτελεσματικότητας άμεσων ενισχύσεων για τις ανεπτυγμένες περιοχές. Διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων
ειδικά για τη μεθοριακή βιομηχανία και τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες.
9. Ενίσχυση της ρευστότητας της βιομηχανίας, με την πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και
με τη θεσμοθέτηση του συμψηφισμού οφειλών κράτους
– επιχειρήσεων.
Γ. Εξορθολογισμός του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία
10. Μείωση των τιμών στα τιμολόγια της ενέργειας.
11. Αποφασιστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους
που καταβάλλει η βιομηχανία.

Δ. Σταθερό και απλό ρυθμιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της βιομηχανίας
12. Μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηματικότητα και της πολυνομίας-αντιφατικών διατάξεων.
13. Η λειτουργία ενός απλού, σταθερού και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος αποτελεί τη βάση για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση
επενδύσεων.
14. Προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βασισμένη στην ποιότητα, με τη θέσπιση
Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας.
15. Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου ως προς τις πρακτικές τιμολόγησης,
εκπτώσεων και πληρωμών.
16. Άμεση ενεργοποίηση του Ν.4262/14 (νόμος-πλαίσιο για
την αδειοδότηση) ιδιαίτερα ως προς τα προβλεπόμενα
για τις βιομηχανικές δραστηριότητες.
Ε. Πολιτικές για την υποστήριξη της Βιομηχανίας
17. Διαμόρφωση δεσμευτικού Οδικού Χάρτη για τα μεγάλα
έργα - προτεραιότητες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας
στις περιφέρειες της χώρας.
18. Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων (Ν. 3982/2011).
19. Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας που
θα τεκμηριώνει το τρίπτυχο (α) κρίσιμες αγορές (β)
προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανά αγορά (γ)
μηχανισμοί διείσδυσης ανά αγορά και προϊόν, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό, υλοποίηση
και διακυβέρνηση.
20. Αναμόρφωση των μηχανισμών στήριξης και προώθησης
της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων με
εστίαση στη δημιουργία Business Hubs.
21. Αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων
και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών
υπηρεσιών.
22. Δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική
επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους
πιστωτικών / χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κτλ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
ΣΤ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στη Βιομηχανία
23. Ριζική μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής
κατάρτισης.
24. Υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για
την αναγκαία προσαρμογή στις απαιτήσεις διεθνοποίησης
και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών.
25. Αμφίδρομη συνεργασία εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
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Άμεση κατάργηση των αντιαναπτυξιακών άρθρων 21
και 31 του νόμου για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, θεωρεί ότι
λίγα στοιχεία του συγκεκριμένου νόμου αφορούν τελικά
την πραγματική οικονομία και συμβάλλουν έμπρακτα
στην ενίσχυσή της.
Μάλιστα, αντί να διαφαίνεται η ενίσχυση της ιδιωτικής
οικονομίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση,
τιμωρούνται άκριτα οι συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες
αποστερούνται περαιτέρω ρευστότητας, και επιβαρύνονται με αναίτια γραφειοκρατικά κόστη.
Σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπάρχει αναπτυξιακός
νόμος για να ενισχυθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες
του ιδιωτικού τομέα, οι χρονικές προθεσμίες για την
άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων καταστρατηγούνται από τον κρατικό μηχανισμό στο
βωμό της πληρωμής του εξωτερικού χρέους, το «λευκό
μητρώο» για τις συνεπείς επιχειρήσεις με σκοπό τη
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι παγωμένο, το
νέο ΕΣΠΑ παραμένει ανενεργό, αφού αναμένονται οι 45
Εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις για την ενεργοποίησή του, ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε στην
πράξη αναπτυξιακή και όχι αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση.
Για την άρση της συγκεκριμένης στρέβλωσης η Διοίκηση
του ΣΒΒΕ, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, ζήτησε από την
κυβέρνηση την άμεση κατάργηση:
1. Του άρθρου 21, του οποίου η επιβολή φόρου 26% θα
έχει σίγουρα καταστροφικές συνέπειες για πολλές
συνεπείς επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, οι οποίες
με πολλές θυσίες έχουν καταφέρει να αντέξουν την
εξαετή οικονομική κρίση. Όταν ο κύριος στόχος της
κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων –
βιώσιμων θέσεων εργασίας, το συγκεκριμένο άρθρο

οδηγεί στο κλείσιμο πολλές βιομηχανίες και στην
απώλεια θέσεων εργασίας, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια. Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και
των τριγωνικών συναλλαγών, αν και ως διάταξη είναι
θεμιτή, δεν περιορίζεται με αποσπασματικές ενέργειες
οριζόντιου χαρακτήρα. Μολονότι ο ΣΒΒΕ έχει ήδη
τοποθετηθεί θετικά σε κάθε μέτρο που συμβάλλει στην
πάταξη της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και της
αισχροκέρδειας η αδιάκριτη φορολόγηση είναι βέβαιο
ότι θα δημιουργήσει μόνο αρνητικά αποτελέσματα για
την οικονομία της περιφέρειας και
2. Του άρθρου 31, το οποίο καταργεί κάθε έννοια επιχειρηματικής λειτουργίας και επενδυτικής πρωτοβουλίας,
ενώ με την παράλογη θέσπιση της αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνης των εκπροσώπων
και των λοιπών νομικών προσώπων των ΑΕ και ΕΠΕ
που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη,
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτρέπει κάθε επενδυτή να
τοποθετηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έξοδος από
την λιτότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επενδύσεις
και τέτοιου είδους διατάξεις, που δρουν ανασταλτικά,
αυτοεγκλωβίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την
οδηγούν σε αδιέξοδο.
Για ακόμη μια φορά η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει έκκληση προς την
Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να καταργήσουν άμεσα τις συγκεκριμένες διατάξεις, ούτως ώστε
να συμβάλλουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και, τελικά, στην
ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Δήλωση Προέδρου ΣΒΒΕ σχετικά με
τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, για την πτώση
του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
Με αφορμή τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, για την
πτώση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, την Τρίτη 21
Απριλίου 2015, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για
την πτώση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας

κατά 9,8%, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο,
δυστυχώς, επιβεβαιώνει τις πρόσφατες αρνητικές
προβλέψεις του ΣΒΒΕ και αποτελεί αποτέλεσμα
της παρατεταμένης αβεβαιότητας και της απόλυτης αδυναμίας της Κυβέρνησης, να δημιουργήσει
προσδοκίες ελπίδας για τον μέλλον της οικονομίας.

[ θέσεις ]

Οι Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι εκφράζουν την ανησυχία τους
για το επενδυτικό κλίμα στη χώρα, με αφορμή τις εξελίξεις
στις Σκουριές της Χαλκιδικής
Με κοινή τους παρέμβαση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Π. Λαφαζάνη, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, οι
Πρόεδροι των Βιομηχανικών Συνδέσμων ΣΕΒ, ΣΒΒΕ,
ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΠΔΕ επισήμαναν την ανάγκη άμεσης
βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος στη χώρα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στις Σκουριές της Χαλκιδικής.
Συγκεκριμένα σε κοινή τους επιστολή οι εκπρόσωποι της
ελληνικής βιομηχανίας τονίζουν ότι η έλλειψη μακρόπνοης εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής, το εχθρικό
επιχειρηματικό περιβάλλον απέναντι σε εγχώριες και
ξένες επενδύσεις, η ανασφάλεια δικαίου που προκαλούν
οι συνεχείς αλλαγές του ρυθμιστικού περιβάλλοντος
και η απουσία σοβαρών και στοχευμένων επενδυτικών
κινήτρων, αποτελούν διαχρονικά γνωρίσματα της Ελληνικής οικονομίας, που οδήγησαν στην κατάρρευση του
αναπτυξιακού προτύπου των τελευταίων δεκαετιών. Η
οριστική και βιώσιμη έξοδος από την κρίση απαιτεί ρήξη
με όλες τις παθογένειες που μας έφεραν μέχρι εδώ,
καλά σχεδιασμένες πολιτικές σε ένα πλαίσιο εθνικής
συναίνεσης για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής
μας βάσης και, το σημαντικότερο, πολλές και σταθερές
επενδύσεις.
Οι επικεφαλής των Βιομηχανικών Συνδέσμων έκαναν
ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των ξένων επενδύσεων
για την ελληνική οικονομία, όπου όπως τονίζεται σχετικά «όλες οι αναλύσεις αποδεικνύουν το αυτονόητο: τη
συμβολή τους στην απασχόληση, τα φορολογικά έσοδα,
αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών επιχει-

Η πτώση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία αποδεικνύει , πλέον, τεκμηριωμένα ότι το ΑΕΠ διαρκώς
συρρικνώνεται, η ύφεση βαθαίνει και η απώλεια βιώσιμων θέσεων εργασίας διευρύνεται καθημερινά.
Η απραξία των τελευταίων τεσσάρων μηνών, οι γενικόλογες και συγχρόνως αντιφατικές τοποθετήσεις
κυβερνητικών στελεχών και οι άκρως αρνητικές
νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διακηρυχθείσα
παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως η επιβολή φόρου
26% στις συνήθεις συναλλαγές με τις βαλκανικές
χώρες, αποτελούν μερικούς μόνον από τους λόγους,

ρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικές
δραστηριότητες. Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας η χώρα μας κατάφερε
να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους μόλις
1,2 δις Ευρώ το 2013, συγκριτικά με 21,5 δις ευρώ της
Ιρλανδίας και 3,5 δις ευρώ της Πορτογαλίας, χωρών
που παρότι οι οικονομίες τους έχουν παρόμοιο μέγεθος
με αυτό της Ελλάδας, έχουν πετύχει πολύ μεγαλύτερο
βαθμό εξωστρέφειας.»
Στο πλαίσιο αυτό, «η πολυπόθητη ανάκαμψη δεν θα έρθει
αν δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους σοβαρούς ξένους
επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται τις
ιδιωτικές επενδύσεις, τιμά τα συμβόλαια που υπογράφει
και τηρεί τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και η ενδεχόμενη
ακύρωση της επένδυσης της Eldorado Gold, πέρα από
το πλήγμα που θα προκαλούσε στην ελληνική οικονομία,
θα έστελνε πολύ αρνητικά μηνύματα για τη δυνατότητα
της χώρας μας να υποδέχεται και να αξιοποιεί ξένες
επενδύσεις.»
Οι Πρόεδροι των πέντε Βιομηχανικών Συνδέσμων
απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο και στους εκπροσώπους της εταιρίας να προσέλθουν σε έναν ανοιχτό
και απροσχημάτιστο διάλογο και δηλώνουν σύμμαχοι
σε κάθε θετική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση
της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, της
τήρησης της νομιμότητας και της συνεννόησης που
θα αποτρέψει να «εκδιωχθεί» μία από τις ελάχιστες
ξένες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται
σήμερα στη χώρα.

που συνηγορούν και ερμηνεύουν τα αδιέξοδα της
μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα μας.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος καλεί
την κυβέρνηση να μείνει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και στην παραμονή της
στη ζώνη του ευρώ, ενώ κάνει έκκληση οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές να ολοκληρωθούν το
συντομότερο δυνατόν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
συνεχιστεί εντονότερα η αβεβαιότητα στην αγορά,
η οποία συνεπάγεται λουκέτα για την περιφερειακή
βιομηχανία, νέα αύξηση της ανεργίας και σίγουρα
κοινωνική αναταραχή».
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Η Coral Gas πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά με το νέο καινοτόμο
φιαλίδιο υγραερίου που περιορίζει τις διαρροές!
H Coral Gas, πρώτη στην
Ελλάδα, μελέτησε, κατασκεύασε και διαθέτει
στην αγορά ένα νέο φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) με βαλβίδα ασφαλείας που ενσωματώνει
Εσωτερικό Περιοριστή
Ροής (Internal Leakage
Limiter). Η βαλβίδα
ενεργοποιείται αυτόματα
και περιορίζει τη διαρροή υγραερίου σε περίπτωση που το
φιαλίδιο δεν τοποθετηθεί σωστά στην συσκευή ή αφαιρεθεί
από αυτήν πριν αδειάσει τελείως, προσφέροντας με τον τρόπο
αυτό επιπλέον ασφάλεια στον τελικό καταναλωτή.
Η βαλβίδα ασφαλείας της Coral Gas είναι ειδικά σχεδιασμένη
με υψηλής ποιότητας υλικά και τοποθετείται κατά την παραγωγή εσωτερικά στο φιαλίδιο με τεχνολογία Laser. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να μην αλλάζει καθόλου το σχήμα και
οι διαστάσεις του φιαλιδίου, καθιστώντας δυνατή τη χρήση

του σε όλες τις συσκευές υγραερίου που δέχονται γκαζάκι
χωρίς να απαιτείται καμία μετατροπή.
Η πρωτοποριακή αυτή βαλβίδα σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία
της Coral Gas σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, έχει λάβει δε τις σχετικές πιστοποιήσεις και έχει
κατατεθεί ως παγκόσμια πατέντα! Η ανάπτυξη αλλά και η
παραγωγή της έγιναν εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
Ο Γενικός Διευθυντής της Coral Gas κος. Παναγιώτης Χαριτόπουλος δήλωσε: «Εργαστήκαμε μαζί με μία επιστημονική
ομάδα σχεδόν 2 χρόνια για να σχεδιάσουμε μία μοναδική
βαλβίδα που θα αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα διαρροών
από κακή τοποθέτηση και θα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή
προστασία στον καταναλωτή. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, η
επιλογή των κατάλληλων υλικών και η χρήση της τεχνολογίας
laser συνέτειναν στη δημιουργία του νέου φιαλιδίου, το οποίο
υπερηφανευόμαστε ότι υπερέχει από τα υπόλοιπα της αγοράς.
Με το προϊόν αυτό, η Coral Gas ολοκληρώνει το στρατηγικό
της στόχο να διαθέτει στην ελληνική αγορά όλα τα συσκευασμένα προϊόντα της με βαλβίδες ασφαλείας προσφέροντας τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον Έλληνα καταναλωτή».

EURIMAC A.E. - Πρωτοπορεί στα ζυμαρικά
με την καινοτομία Tetragono®
H EURIMAC A.E. (πρώην ΜΑΚΒΕΛ Α.Ε.) μια από τις ιστορικότερες βιομηχανίες ζυμαρικών στην Ελλάδα και από τις πλέον
σύγχρονες στην Ευρώπη με σαφή φιλικό προσανατολισμό
στο περιβάλλον και εξαγωγές σε 45 χώρες, αποφασίζει να
παρουσιάσει στη αγορά λιανικής ένα εντελώς νέο, καινοτόμο
προϊόν, επενδύοντας στις εξαιρετικές ιδιότητες του τετράγωνου σχήματος!
Η EURIMAC A.E. αποφάσισε φέτος να υλοποιήσει μία παλιά
ιδέα, αυτή του τετράγωνου σπαγγέτι. Κάτι που για πρώτη φορά
άλλωστε κατοχύρωσε το 1992 η τότε εταιρεία, ΜΑΚΒΕΛ. Η
ιδέα, έχει τη βάση της στην Ιταλία και στα spaghetti alla
chitarra, τα παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά της περιοχής
του Abruzzo, που παράγονταν με τη βοήθεια μιας συσκευής
που είχε χορδές κιθάρας. Όμως, η συγκεκριμένη ιδέα διαφοροποιήθηκε, εμπλουτίστηκε και τελειοποιήθηκε στην
Ελλάδα. Περίπου 25 χρόνια μετά, τα ζυμαρικά Tetragono®
είναι πραγματικότητα. Για την παραγωγή των ζυμαρικών
Tetragono®, χρησιμοποιούνται τα καλύτερα ελληνικά σκληρά σιτάρια, διαφορετική διαδικασία παραγωγής και υψηλή
τεχνολογία σε όλα τα στάδια.
Η κύρια διαφορά, όμως, μεταξύ των ζυμαρικών με τετράγωνη

διατομή σε σχέση με τα κλασικά βασίζεται στο ότι οι γωνίες
των ζυμαρικών (σπαγγέτι, πέννες και στριφτό), προσφέρουν
περισσότερη αντοχή στο βράσιμο και γι’ αυτό τα ζυμαρικά
δεν «λασπώνουν». Επιπλέον λόγω του σχήματός τους, κρατούν
μεγαλύτερη ποσότητα σάλτσας
επάνω τους, προσφέροντας μεγαλύτερη νοστιμιά στη μακαρονάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το brand
Tetragono® και το βιομηχανικό σχέδιο των ζυμαρικών, έχουν
κατοχυρωθεί τόσο στην Ελλάδα
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Η πλήρης γκάμα των Tetragono®
περιλαμβάνει
τρία είδη σπαγγέτι (χονδρό,
μέτριο, λεπτό),
πένες ριγέ και
στριφτά.

