DELTIO T3 PANTONE.qxd:neo deltio.qxd

22-08-08

10:03

Page 1

Μάιος - Ιούνιος 2008

[ περιεχόμενα ]

APΘPO ΠPOEΔPOY
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επένδυση για τις επόμενες γενεές

HMEPOΛOΓIO
Μάιος – Ιούνιος

ΔPAΣTHPIOTHTA
• Συνέδριο και Έκθεση Καλών Πρακτικών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Global
Compact του ΟΗΕ
• Η οικονομία ως τέχνη του ονείρου και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων
• Οικονομικές εξελίξεις στο διεθνή χώρο και στην Περιφέρεια της Ν.Α. Ευρώπης
• Εθνικά βραβεία και υψηλές διακρίσεις επιχειρηματικής αρίστευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΒΕ
• Innovation and Entrepreneurship: Innovation in Thessaloniki
• Τελετή παραλαβής δωρεάς του ΣΒΒΕ στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό SOS
• Επιχειρηματική επίσκεψη των Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων ξένων Πρεσβειών
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
• Επιχειρηματική Αποστολή στις ΗΠΑ
• Αειφόρος Ανάπτυξη και Βιομηχανία
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία
• Επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 του ΣΒΒΕ
• Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

NEA MEΛH
MEΛETH
• Η Ελλάδα στην 42η θέση της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2008

ΘEΣEIΣ - ΠPOTAΣEIΣ
• Απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων
• Απεργιακές κινητοποιήσεις των Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων

NEA MEΛΩN
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΕΣ

Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος

Η ανάληψη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
γίνεται τα τελευταία χρόνια συνείδηση από ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Η επένδυση στην κοινωνική ευθύνη, γιατί τελικά για επένδυση
πρόκειται, από σειρά επιχειρήσεων – πολλών στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο, αρκετών στην Ελλάδα που κάθε μέρα αυξάνονται – δεν ήταν και δεν είναι προσχηματική. Είναι η έμπρακτη απόδοση πίσω στην κοινωνία μέρους των ωφελειών που οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν.
Η ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προωθείται
σήμερα από μεγάλους συλλογικούς φορείς όπως είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Η δράση του ΣΒΒΕ σχετίζεται άμεσα με την κινητοποίηση των επιχειρήσεων – μελών μας στην κατεύθυνση
ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης.
Κι όλ΄ αυτά γιατί; Αφού λειτουργούμε σύννομα, προφανώς, θα μπορούσαμε να σταματήσουμε στις νομικές μας υποχρεώσεις. Πράγματι θα μπορούσαμε. Αλλά
ό,τι κάνουμε το κάνουμε με μεράκι, με διάθεση ειλικρινούς προσφοράς και όχι διαφήμισης των επιχειρήσεών μας, που για μας σ’ αυτόν τον τομέα δεν έχει τίποτε απολύτως να προσφέρει.
Γι΄ αυτή μας την πρόθεση που γίνεται πράξη καθημερινά είμαστε περήφανοι, αφού το αποτέλεσμά της είναι η λήψη της κοινωνικής αδειοδότησης. Είναι η αποδοχή από την κοινωνία της δραστηριότητας και του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για μας, αφού η κοινωνία, και ειδικότερα ο κοινωνικός περίγυρος των περιοχών που δραστηριοποιούμαστε, έμπρακτα μας αναγνωρίζει την προσφορά μας και εγκρίνει τη δράση μας.
Η άσκηση υπεύθυνης επιχειρηματικότητας είναι η υπέρβαση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και η συνειδητή επιλογή των επιχειρήσεων για
καθημερινή, αέναη και άοκνη προσπάθεια που θα συνεισφέρει στη συνειδητοποίηση και πολλές φορές απάλειψη κοινωνικών περιβαλλοντικών ή
άλλων θεμάτων γενικού συμφέροντος.
Είναι η συνειδητή απόφαση για θετική συμβολή και συνεισφορά, κατ΄
αρχήν όπου μπορούν και ακολούθως

όπου τους ζητηθεί.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλώ να βαδίσουμε το δρόμο της κοινωνικής ευθύνης. Δεν έχει σημασία το μέγεθος της προσφοράς
του καθενός μας στην κοινωνία. Σημασία έχει η ίδια η
προσφορά.
Αυτή είναι που λείπει. Λείπει το «αντίδωρο» του καθενός μας στην κοινωνία. Αυτό θέλουμε να προσφέρουμε, άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο.
Αξία έχει η προσφορά. Αυτή σας ζητάω να κάνουμε
πράξη ξεκινώντας σήμερα κιόλας. Και είμαι βέβαιος
ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Σας καλώ να σκεφθούμε σοβαρά το μέλλον των παιδιών μας.
Γιατί οραματίζομαι μια κοινωνία του αύριο καλύτερη
από αυτή στην οποία ζούμε σήμερα. Με κοινωνικά
υπεύθυνες επιχειρήσεις και κοινωνικά υπεύθυνους
πολίτες.
Μια κοινωνία που θα αισθάνεται ασφαλής και σίγουρη για το μέλλον της. Μια κοινωνία που θα κάνει την
αειφορία από στόχο, πράξη. Μια κοινωνία στην οποία
θα ζήσουν τα παιδιά μας, και θα είναι καλύτερη από
τη δική μας.
Γιατί θέλω, και εύχομαι, τα παιδιά όλου του κόσμου,
μετά από αρκετά χρόνια, να μας θυμούνται με ευγνωμοσύνη και αγάπη, έστω και γι΄ αυτό που προσπαθήσαμε και τελικά καταφέραμε.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.
INVESTMENT IN FUTURE GENERATIONS
Over the last few years, more and more businesses here in Greece
have realized the importance of undertaking activities in the area of
corporate social responsibility. Investment in social responsibility (and
these activities are indeed an investment) by a whole range of businesses – many of them in the developed Western world, while some
(and more every day) here in Greece – is not, and has never been, mere
window-dressing. Corporate social responsibility programmes are
a practical way of returning to the community some of the profits which
businesses enjoy.
The concept of corporate social responsibility is now being promoted
through large collective organizations like the Federation of Industries of Northern Greece. The Federation is now directly involved in
mobilizing its company-members to undertake corporate social responsibility actions.
Why are we doing this? As a law-abiding institution, we might perfectly well content ourselves, you might think, with just meeting our legal obligations. But what motivates us is a genuine commitment
and passion, a desire to make a real contribution, not just to advertise our businesses – an ambition which plays no part at all in our activities in this area.
Every day we look with pride on the realization of our ambitions in this
area – because the result of our actions is none other than a form of
social justification: recognition by the community of our activities and
of the way we work. This is the greatest of all rewards for us, since
society, and particularly the communities where our businesses are
actually located, recognize the practical difference we are making and
set the seal of approval on our actions.
Exercising responsible entrepreneurship involves going beyond our
contractual obligations and making a conscious choice in favour of
daily, sustained and untiring commitment to raising awareness of, and
often resolving, social, environmental or other problems of general
concern. It is a conscious decision to make a positive contribution, first
of all where we can, and subsequently where we are asked.
My dear colleagues,
I ask you to join us on the path of social responsibility. The size of each
company’s contribution to the community is unimportant; what
matters is that a contribution is made.
This is what is missing at present. Not all of us are putting something
back into the community. All of us should be making some sort of contribution – some large, some smaller.
What is important is to make a contribution of some kind. Starting today, I call on you all to join us in this endeavor – and I am confident
that together we can succeed.
I call on you to give serious thought to the future of our children.
Because I have a vision of a society better than that in which we live
today. A society of socially responsible businesses and socially responsible citizens.
A society that will feel secure and confident in its future. A society
which will make sustainability not just a goal, but a reality. A society
for our children – better than the one we live in today.
I hope and wish that one day the children all around the world will
look back and remember with gratitude and affection the efforts
and achievements of our generation today.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2007-2009

Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β' Αντιπρόεδροι
Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Γεώργιος Μυλωνάς
Γιάννης Σταύρου
Ιωάννης Ακκάς
Ιωάννης Βεργίνης
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Νίκος Πέντζος
Δημήτριος Αμπατζής
Αναστάσιος Αλεξανδρίδης
Μάρκος Δούφος
Χαρίλαος Α. Αλεξόπουλος
Αθανάσιος Αρχοντής
Ιωάννης Βένος
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Νικόλαος Γκαντίνας
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμπασίνας
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σόλων Καράσσο
Εμμανουήλ Καστανάκης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Σταμάτης Κουρούδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Ευστράτιος Μακιός
Λάκης Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Αικατερίνη Μιχαηλίδου
Iωάννης Mίχος
Παναγιώτης Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αθανάσιος Σαββάκης
Εμμανουήλ Σίμογλου
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Ρήγας Τζελέπογλου
Αναστάσιος Τζήκας
Νικόλαος Τρυπάνης
Παναγιώτης Τσινάβος
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
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Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Μ ά ι ο ς

–

Ι ο υ ν ί ο ς

05.05.08


Ημερίδα με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004», που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Βορείου Έβρου σε συνεργασία
με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου και την Αναπτυξιακή
Εταιρία Ορεστιάδας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Δ. Αμπατζής.

06.05.08


Τελετή Βάπτισης νέων Airbus Α320 και Α321 της AEGEAN Airlines, από
τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, που πραγματοποιήθηκε
στην πίστα του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

νωνιολόγο, καθηγητή Stefano E. D’ Anna, με θέμα: «Η οικονομία ως
τέχνη του ονείρου και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το
Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση για την παρουσίαση του 1ου Partenariat Δομικών Υλικών που
θα πραγματοποιηθεί στις 11-12.07.08 στην Expo Athens, στο πλαίσιο
τη πρωτοβουλίας «Greek building materials & Greek building services»
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Δουκίδης.

07.05.08

15.05.08

 Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην ΕΤ3, στην εκπομπή «Ρα-



ντεβού στις 9», στη Δημοσιογράφο κα. Μ. Καραπαναγιωτίδου, με θέμα τις μεταφορές.
 Σύσκεψη με θέμα την προετοιμασία και τον καθορισμό του πλαισίου διεξαγωγής των εκδηλώσεων του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας
2008, που πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Στ. Τσολάκης.

08.05.08
 Συνάντηση με τον κ. Α. Κωνσταντόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Χη-

μικών Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ με θέμα τη συνεργασία του Συνδέσμου με
το ΙΤΧΗΔ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση των οργανωτικών επιτροπών των EcoForum και Eco2Forum
της 4ης TIF Business Forum, που θα διοργανωθούν παράλληλα με την
73η ΔΕΘ, και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της HELEXPO. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
 Συνάντηση σχετικά με τη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου «Innovation
and Entrepreneurship: Innovation in Thessaloniki» που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Χ. Γεωργίου.

11.05.08


Εκδήλωση για την παραλαβή του MiniBus, δωρεά του Συνδέσμου, από
τον 1ο Ετήσιο Φιλανθρωπικό Χορό του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Παιδικού Χωριού SOS. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου

12.05.08
 Επιθεώρηση συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 του Συνδέσμου από

τον ΕΛΟΤ.
 Εκδήλωση γνωριμίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου της ΤΙΤΑΝ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου
και ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση της Λέσχης Νέων Επιχειρηματιών του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

13.05.08


Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση των οργανωτικών επιτροπών των EcoForum και Eco2Forum
της 4ης TIF Business Forum, που θα διοργανωθούν παράλληλα με την
73η ΔΕΘ, και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της HELEXPO. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

14.05.08
 Εκδήλωση

– διάλεξη με προσκεκλημένο ομιλητή τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου «European School of Economics», Oικονομολόγο και Kοι-

2 0 0 8

Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην τηλεόραση του ALPHA,
στην εκπομπή «Καλημέρα σας» και στο Δημοσιογράφο κ. Γ. Αυτιά, με
θέμα τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

16.05.08
 Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης του

Υπουργείου Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Ελληνικός κόσμος», στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
 Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «το πρόγραμμα GALILEO και η τεχνολογική προοπτική στη Βόρεια Ελλάδα», που διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου.

19.05.08


Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή
Σύμπραξη ΕΠΙΜΕΝΩ υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου
και ομιλία ο κ. Χ. Γεωργίου.

20.05.08
 120η

Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

21.05.08
 Συνέντευξη

Τύπου στα γραφεία του Συνδέσμου με θέμα «IMD Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας».
 Συνεδρίαση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης
(α) της παρ. 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/98 για την Αξιολόγηση και
Έγκριση Επενδυτικών Σχεδίων ΕΣΟΑΒ, που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκπαιδευτική επίσκεψη που διοργάνωσε το Επιμελητήριο της Καβάλας
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία τους. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.
 Συνάντηση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 1ης φάσης της
μελέτης του ΟΡΘ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΡΘ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

22.05.08
 2ο Συνέδριο «Innovation and Entrepreneurship: Innovation in Thessaloniki»,

που διοργάνωσε το ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Πρόεδρος.
 Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Ε.
Σταυρόπουλο με θέμα «Τα αποτελέσματα του IMD», που πραγματοποι-
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ήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

26.05.08

05.06.08
 Παρουσίαση Προόδου Φυσικού Αντικειμένου (Β’ Φάση) του Πόλου Και-

νοτομίας (ΠΠΚΚΜ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

09.06.08


 Γενική

Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου στην Καβάλα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

27.05.08
 Ημερίδα με θέμα «Επίδειξη εφαρμογών επιχειρηματικής και κλαδικής

ευφυΐας», που συνδιοργάνωσαν ο ΠΠΚΚΜ, ο ΣΕΠΒΕ και η ερευνητική
Ομάδα URENIO και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Κυανίδης.
 Συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρίας HELLENIC STEEL, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

28.05.08

10.06.08
 Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμε-

τείχε ο κ. Α. Λαδένης.

12.06.08


 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Συνάντηση με τον κ. Δ. Παζαϊτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΚΕ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΚΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση με την κα. Α. Γαρυφάλου, Γενική Διευθύντρια του ΟΠΕ, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Επίσημη έναρξη του Δικτύου του Global Compact Ελλάς, που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Διοικητικό Συμβούλιο Εργάνη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α.
Λαδένης.

01- 03.06.08


Επιχειρηματική Αποστολή και Επιχειρηματικό Συνέδριο, που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, στην Μόσχα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.





04 – 06.06.08
 Επιχειρηματική Επίσκεψη Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξέ-

νων Πρεσβειών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Z Palace στη Ξάνθη. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Α. Μουμίνογλου.

Διημερίδα με θέμα: «Αειφόρος ανάπτυξη και βιομηχανία», που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto
Palace στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ.
Χ. Γεωργίου.

22 – 27.06.08
 Επιχειρηματική αποστολή στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ που διοργάνωσε ο Σύν-

δεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ελληνικό
Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες
Β. Βλοτίδου και Μ. Σοφιανού.

23.06.08


Συμπόσιο με θέμα: «Οικονομικές εξελίξεις στο διεθνή χώρο και στην
Περιφέρεια της Ν.Α. Ευρώπης» με επίσημο ομιλητή τον Πρωθυπουργό
της Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή, που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της ΠΑΣΕΓΕΣ στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Στ. Τζιρίτης.
 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΕΔΑΠ-ΤΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

24.06.08
 121η

Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

25.06.08


03.06.08
Συνάντηση εργασίας για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ζώνης Καινοτομίας και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Τεχνολογίας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων του ΙΝΑ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΙΝΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

20 – 21.06.08

 Εκδήλωση για την Απονομή Βραβείων Επιχειρηματικής Αρίστευσης που



Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

19.06.08

02.06.08
διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» Τεχνόπολις στο Γκάζι στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

Έκθεση Καλών Πρακτικών, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αριστοτέλους και Συνέδριο με θέμα: «Κοινωνικώς Επιχειρείν ’08 – Αξίες
και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπιον, και διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Ελληνικό
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υπό την αιγίδα του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

Ημερίδα «Περιφερειακή τεχνολογική πλατφόρμα ψηφιακά συστήματα
και συστήματα τηλεπικοινωνιών» που διοργάνωσε ο ΠΠΚΚΜ και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τελλόγλειου Ιδρύματος. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Κυανίδης.

26.06.08


Εκδήλωση για την απονομή των Βραβείων Αριστείας και Καινοτομίας
2008, που διοργάνωσε το ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Ν. Αναλυτής, Γ. Μυλωνάς, και Θ. Παπαλεξόπουλος

Ο κ. Θ. Παπαλεξόπουλος

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλος στο βήμα του συνεδρίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9
Ιουνίου 2008, συνέδριο και έκθεση με θέμα: «Κοινωνικώς Επιχειρείν ’08 Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», το οποίο συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Ελληνικό
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Στόχος των εκδηλώσεων αυτών ήταν η προβολή των
εφαρμογών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην
πράξη, στο πλαίσιο του πολύπλευρου ρόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικά των επιχειρήσεων της
Βόρειας Ελλάδας.
Στην έναρξη του συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Μαργαρίτης Τζίμας,
ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και η εκπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κα
Αθηνά Αηδονά.
Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Δικτύου για την ΕΚΕ κ. Νίκος Αναλυτής, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δημιουργία της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης» για την ΕΚΕ. Πρόκειται όπως ανέφερε, για μια πολιτική «ομπρέλα» για νέες ή υπάρχουσες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της
ΕΚΕ από μεγάλες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς φορείς και η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και σε νέες ευκαιρίες για
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις προσπάθειες που καταβάλλουν για προώθηση της ΕΚΕ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς, κατά την ομιλία του, υπογράμμισε ότι η ανάληψη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γίνεται τα
τελευταία χρόνια συνείδηση από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Ειδικότερα, αναφερόμενος στη δράση του ΣΒΒΕ τόνισε ότι αυτή σχετίζεται άμεσα με την κινητοποίηση των επιχειρήσεων – μελών του στην κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης καταλήγοντας «είμαστε περήφανοι γιατί
έχουμε να επιδείξουμε κοινωνικό έργο και επιτυχημένα παραδείγματα πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσα από τη δράση των επιχειρήσεών μας».
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, ωστόσο τόνισε ότι «πρέπει να αποκτήσουμε ευρύτερη αντίληψη απ’ ότι μέχρι σήμερα γι’ αυτό που ονομάζουμε «σωστό επιχειρηματικό συμφέρον», προς μακροπρόθεσμο όφελος τόσο των μικρο-οικονομιών μας
όσο και της Κοινωνίας στο σύνολό της».
Επίσης, την ίδια ημέρα στην Πλατεία Αριστοτέλους ο
ΣΒΒΕ και το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ συνδιοργανώνουν
Έκθεση Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και
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η οποία περιελάμβανε δράσεις περιβαλλοντικής και
κοινωνικής υπευθυνότητας που εφαρμόζουν ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι συμμετέχουσες εταιρίες και οι καλές πρακτικές που
η καθεμιά παρουσίασε στην έκθεση, ήταν:
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, Νοιάζομαι για την ασφάλειά μας
COCO–MAT, Ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση
KLEEMANN, Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής - Πυθαγόρας έργο ΦΥΛΕΡΕΚ
ISOMAT, Εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ στους ανθρώπους μας
ΜΑΝPOWER, Πρόγραμμα συνεργασίας Manpower –
Praksis
WIND, «Θέλω η γνώση να φτάνει παντού»
COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, Ιατρική απόβαση στα ελληνικά νησιά και ακριτικές περιοχές
CMS GROUP, Μικροί τόποι, μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης: δέσμη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
COSMOTE, Smart eyes
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK EFG, Πρόγραμμα πυρόπληκτων κοινωφελούς ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση και της
Eurobank EFG
EKO, EKO και νέοι καλλιτέχνες
VODAFONE, Οδηγός κινητής τηλεφωνίας για γονείς
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μαζί κερδίζουμε το στόχο της
ισότητας
ΟΤΕ Α.Ε., Εθελοντική αιμοδοσία
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Βήμα μεταπτυχιακού φοιτητή
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΙΚΑΔΕ - Η ηλεκτρονική γειτονιά
για τα ελληνόπουλα όλου του κόσμου
ΟΤΕ Α.Ε., Ενίσχυση του σωματείου το «Χαμόγελο του
παιδιού»
BP HELLAS A.E., Προσομοιωτής πρόσκρουσης
VODAFONE, Πιλοτικό πρόγραμμα «Τηλεϊατρικής»
ΕΡΤ Α.Ε. - ΕΡΤ 3, Κοινωνική στήριξη
COSMOTE, Ενημέρωση του κοινού για την ασφαλή χρήση του κινητού τηλεφώνου από ανήλικους χρήστες
Φ.Α.Ο.Σ., Ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης
COSMOTE, Πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών-μπαταριών-μελανιών «Έλα στην ανακύκλωση»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Πρόγραμμα
ανακύκλωσης - εμπλοκή συμμετόχων
VODAFONE, H Vodafone με τους εταιρικούς της πελάτες και το σώμα Ελλήνων προσκόπων το … ρίχνει στην
ανακύκλωση
ALUMIL, Πρόγραμμα «Green alumil»
WIND, «Θέλω καθαρές θάλασσες και ακτές!»

Ο Ολυμπιονίκης κ. Π. Δήμας κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στην έκθεση

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Στ. Καλαφάτης κατά την επίσκεψή του στην έκθεση

Γενική άποψη της έκθεσης

07
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Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΔΡΥΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GLOBAL COMPACT ΤΟΥ ΟΗΕ
Στην επίσημη έναρξη του Ελληνικού Δικτύου του Οικονομικού Συμφώνου (Global Compact), την Τετάρτη
28 Μαΐου 2008, συμμετείχε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) υπογράφοντας τη σχετική
διακήρυξη ως ιδρυτικό μέλος.
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Μυλωνάς με επιστολή του στο
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Kimoon υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΟΗΕ, που βασίζεται σε 10 αρχές, σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία

του περιβάλλοντος και τους τρόπους καταπολέμησης
της διαφθοράς.
Mάλιστα, ο ΣΒΒΕ δεσμεύεται για την ενσωμάτωση των
αρχών αυτών και την προώθησή τους στη λειτουργία
και τις δραστηριότητές του.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:
«Αγαπητέ Κύριε Γενικέ Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος υποστηρίζει
τις δέκα αρχές του Οικονομικού Συμφώνου για το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος
και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με την επιστολή μας, εκφράζουμε την πρόθεσή μας να υποστηρίξουμε και να προάγουμε αυτές τις αρχές μέσα στο
περιβάλλον λειτουργίας μας. Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε τις αρχές του Οικονομικού Συμφώνου
στη στρατηγική, στη συμπεριφορά και στην καθημερινή λειτουργία του Συνδέσμου και αποδεχόμαστε να δημοσιοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση τόσο στους εργαζομένους, συνεργάτες, πελάτες, όσο και δημόσια. Στηρίζουμε τη διαφάνεια και την ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και θα προβούμε στη δημοσιοποίηση
των ενεργειών μας.

Ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ και ο κ. Giuseppe Belsito
επικεφαλής του Γραφείου UNDP στην Αθήνα

Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος ΣΒΒΕ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εκδήλωση – διάλεξη, με προσκεκλημένο ομιλητή
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου «European School of
Economics», Οικονομολόγο και Κοινωνιολόγο, Καθηγητή Stefano E. D’ Anna, πραγματοποιήθηκε την Τε-

Ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ στο βήμα της εκδήλωσης

τάρτη 14 Μαΐου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς.
Θέμα της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε από το
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
ήταν: «Η οικονομία ως τέχνη του ονείρου και η μακροβιότητα των επιχειρήσεων».
Στην ομιλία του, ο Καθηγητής κ. D’ Anna, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει έναν θησαυρό, την ιστορία και τη φιλοσοφία της,
που δεν κατέχει κανείς άλλος, ωστόσο δεν τον εκμεταλλεύεται και συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι στα δύο
αυτά στοιχεία, την ιστορία και τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας, βρίσκεται το «κλειδί» της επιτυχίας για
την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας
σήμερα.
Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε ο κ.
Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ
Τις απόψεις του Συνδέσμου για το θέμα της δραστη- 1. να υπάρξει οργανωμένη προβολή και προώθηση μεριοποίησης των βορειοελλαδίτικων επιχειρήσεων στις μονωμένων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων σε αγορές
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατέθεσε ο Γε- του εξωτερικού. Στόχος του προγράμματος αυτού θα
νικός Γραμματέας του ΣΒΒΕ κ. Στέφανος Τζιρίτης, σε πρέπει να είναι η διεθνής αναγνωρισιμότητα και αξία
ομιλία του κατά τη διάρκεια του Συμποσίου «Οικονο- του «Made in Greece»,
μικές εξελίξεις στο διεθνή χώρο και στην Περιφέρεια 2. να υπάρξει νέο σχέδιο «Οικονομικής Ανασυγκρότητης Ν.Α. Ευρώπης» που διοργάνωσε το Διεθνές Πανε- σης των Βαλκανίων». Τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει
πιστήμιο Ελλάδος με επίσημο ομιλητή τον Πρωθυπουρ- ν’ αποτελέσουν το γεωγραφικό χώρο εφαρμογής του
γό της Ελλάδος κ. Κώστα Καραμανλή.
νέου σχεδίου, με παράλληλη δυνατότητα υποστήριξης
Ο κ. Τζιρίτης, κατά τη διάρδράσεων σε Βουλγακεια της ομιλίας του, υπορία και Ρουμανία, οι
στήριξε ότι η διεθνοποίηοποίες είναι οι χώρες
ση των Ελληνικών επιχειγια τις οποίες έχουν
ρήσεων εκτός από δεδοεξαντληθεί τα σχετικά
μένη πρέπει να θεωρείται
κονδύλια του υπάρχοκαι αναπόφευκτη εξ΄ αιντος σχεδίου,
τίας των πιέσεων που δέ3. να δημιουργηθούν
χονται οι επιχειρήσεις από
ειδικά προγράμματα
το εξωτερικό τους περιενίσχυσης των μικροβάλλον στην Ελλάδα.
μεσαίων επιχειρήσεΕιδικότερα, ανέφερε ότι
ων, που έχουν πολύ
οι επιχειρήσεις της Βο- Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Ε. Χριστοδούλου, Κ. Γραμμένος,
υψηλές επιδόσεις εξαρείου Ελλάδος επιμένουν Στ. Τζιρίτης και Ν. Σταθόπουλος
γωγικής δραστηριότηστην υγιή διεθνοποίηση γιατί θέλουν να «ανοίξουν» τας και κερδοφορίας. Οι κάθε είδους επενδυτικές προνέες αγορές. Θέλουν να διευρύνουν τον κύκλο εργα- τάσεις των επιχειρήσεων αυτών είτε να εγκρίνονται κασιών τους, ν΄ αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτή- τά προτεραιότητα, στο πνεύμα ενίσχυσης της εξωστρεματα που με άλλον τρόπο δε θα μπορούσαν να το κά- φούς και υγιούς επιχειρηματικότητας, είτε να δέχονται
νουν, και, αφού είναι «παίκτες» ήδη σε κάποιες διε- αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης από το κράτος, και,
θνείς αγορές, να γίνουν «παίκτες» και σε καινούρ- 4. να θεσμοθετηθεί ειδικό πρόγραμμα στήριξης της
γιες αγορές.
μεθοριακής βιομηχανίας. Δυστυχώς η πολύ μεγάλη
Αυτό που απαιτείται, είναι η υποστήριξη του ιδιωτικού επιβάρυνση των επιχειρήσεων αυτών από τα γενικότομέα από την πολιτεία για την υλοποίηση των πρωτο- τερα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν, μειώνει την ανταβουλιών εξωστρέφειας και των δράσεων διεθνοποί- γωνιστικότητά τους και τη μακροχρόνια βιωσιμότητά
ησης που αναλαμβάνει, επεσήμανε ο κ. Τζιρίτης, συ- τους. Προτείνουμε να δοθούν αυξημένα κίνητρα επιμπληρώνοντας:
χορήγησης επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στις πα«Για να γίνει αυτό απαιτείται συγκεκριμένη στρατηγι- ραμεθόριες περιοχές.
κή γενναίων μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς:
1. πρέπει να αλλάξει το κράτος, αφού καθημερινά παλεύουμε με τεράστιο και αντιπαραγωγικό κράτος το
οποίο διαρκώς μεγεθύνει τις δαπάνες του και το δημόσιο χρέος,
2. πρέπει ν΄ αλλάξει νοοτροπία η κοινωνία, για ν’ απεγκλωβιστούμε, επιτέλους, από την ιδεολογία του βολέματος, του ρουσφετιού και της λίγης προσπάθειας.
Να γίνουμε παραγωγικοί και να σπάσουμε τους πελατειακούς δεσμούς με το πολιτικό μας σύστημα,
3. πρέπει οι επιχειρήσεις να δράσουν διεθνώς και όχι
να είναι δέσμιες της τοπικής αγοράς που και μικρή είναι και μικρές δυνατότητες ανάπτυξης έχει».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του. ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου κ. Στ. Τζιρίτης, κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις του ΣΒΒΕ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των Στιγμιότυπο από τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή
με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΒΒΕ κ. Στ. Τζιρίτη
επιχειρήσεων:
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ΕΘΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΒΒΕ

Για την εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ»
παρέλαβε ο κ. Α. Παπαπαναγιώτου από τον Πρόεδρο της Βουλής,
κ. Δ. Σιούφα

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς και η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος επιθυμούν να συγχαρούν τις επιχειρήσεις - μέλη του, καθώς και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, που βραβεύθηκαν τη Δευτέρα 2 Ιουνίου σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την απονομή των βραβείων επιχειρηματικής αρίστευσης η
οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, τα δυο από τα τρία εθνικά βραβεία επιχειρηματικής αρίστευσης απονεμήθηκαν σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ ως εξής:
• στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων το εθνικό βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ», ενώ,
• στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων στην επιχείρηση «ΜΑΧΙ
ΑΒΕΕ – COCOMAT».
Στις μεσαίες επιχειρήσεις στην «ISOMAT ABEE» απονεμήθηκε η εθνική
διάκριση επιχειρηματικής αρίστευσης, ενώ στα ακόλουθα μέλη του ΣΒΒΕ
απονεμήθηκε η εθνική αναγνώριση επιχειρηματικής αρίστευσης:
ALFA WOOD AE, ASCO AE, CRYSTAL AE, DIANA – ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ,
OLYMPIA ELECTRONICS AE, PALAPLAST, PILUX & DANPEX AE,
Την εθνική αναγνώριση επιχειρηματικής αρίστευσης παρέλαβαν από
τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Τσαφέρη για την εταιρεία:

Για την εταιρεία «ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ – COCOMAT» παρέλαβαν η κ. Ε.
Λιανού και ο κ. Μ. Ευμορφίδης από τον Υφυπουργό Ανάπτυξής κ.
Στ. Καλαφάτη και τον τέως Υπουργό κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Για την εταιρεία «ISOMAT ABEE» παρέλαβε κ. Γ. Θεοφανίδης από
τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια

«ALFA WOOD AE» ο κ. A. Αδαμόπουλος

«CRYSTAL AE» ο κ. Ν. Τσεκλίδης
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Η αναγνώριση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας, μέσω αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής καλών πρακτικών και συστημάτων ποιότητας, δέκα επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα σε
σύνολο 33 που βραβεύθηκαν, δείχνει ότι η βιομηχανία στην ελληνική περιφέρεια έχει παρόν, αλλά περισσότερο έχει μέλλον.
Αρκεί να τεθεί, από σήμερα και για τα επόμενα χρόνια, ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής, γεγονός που θα την ενισχύσει περισσότερο και θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προοπτικές για την προσαρμογή
της στα νέα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επιθυμεί να συγχαρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την πρωτοβουλία του και εύχεται αυτή να αποτελέσει θεσμό που θα προβάλλει τις υγιείς επιχειρήσεις και θα αποδεικνύει κάθε φορά ότι η
καινοτομία και η ποιότητα είναι τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την κατάκτηση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

«PILUX & DANPEX AE» ο κ. Α. Λαϊνάς

«OLYMPIA ELECTRONICS AE» ο κ. Δ. Λακασάς

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP:
INNOVATION IN THESSALONIKI
Το σύστημα παραγωγής καινοτομίας της Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, μετά
από αυτό της Αθήνας, επεσήμανε ο Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς καταθέτοντας τις απόψεις του Συνδέσμου για τη
καινοτομία και το τοπικό παραγωγικό σύστημα στη
διάρκεια του 2ου Συνεδρίου με τίτλο: «Innovation and
Entrepreneurship in Thessaloniki» που διοργάνωσε
στις 22 Μαΐου 2008, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Ο βιομηχανικός κόσμος της περιοχής, υποστήριξε ο
κ. Μυλωνάς, πιστεύει ότι η βελτίωση των παρακάτω
διαρθρωτικών παράγοντων του τοπικού παραγωγικού
συστήματος, είναι δυνατόν να βελτιώσουν τις πραγματικές επιδόσεις της περιοχής και να υλοποιήσουν το
όραμα της περιφερειακής ανάπτυξης:
1. οι ανεπάρκειες των τοπικών επιχειρήσεων να προσδιορίσουν επαρκώς τις ανάγκες τους για την ανάπτυξη καινοτομίας,
2. η έλλειψη μεσαζόντων τεχνολογίας, οι οποίοι θα είναι ικανοί να προσδιορίσουν τις ανάγκες των τοπικών
επιχειρήσεων για καινοτομία και στη συνέχεια θα μπορούν να τις κατευθύνουν προς περιφερειακές, εθνι-

κές και διεθνείς πηγές καινοτομίας που, σε κάθε περίπτωση, θα μπορούν να δώσουν την απάντηση στις
ανάγκες τους,
3. η έλλειψη νοοτροπίας μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε άϋλους πόρους, εν προκειμένω σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά με έναν σχετικά υψηλό οικονομικό κίνδυνο,
4. η περιορισμένη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα και
η έλλειψη επιχειρηματικής
κουλτούρας που ενθαρρύνει
τις σχέσεις ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών, και,
5. η προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας
στις ανάγκες του τοπικού παραγωγικού συστήματος.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς στο βήμα
του συνεδρίου
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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS
Η Διοίκηση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού SOS πραγματοποίησε, την
Κυριακή 11 Μαΐου 2008, εκδήλωση κατά την οποία παρελήφθη το
MiniBus δωρεά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Η δωρεά αυτή του Συνδέσμου αφορούσε μέρος του ποσού των 100.000
€ που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση του 1ου Ετήσιου Φιλανθρωπικού Χορού του ΣΒΒΕ και διατέθηκαν σε 5 Ιδρύματα για παιδιά.
Στην εκδήλωση, τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Σταύρου.

Ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ με το προεδρείο του Ελληνικού Παιδικού Χωριού SOS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής επίσκεψης των
Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων Ξένων Πρε-

Ο κ. Αλί Μουμίνογλου μέλος του ΣΒΒΕ ο οποίος απηύθυνε ομιλία
με θέμα τις δραστηριότητες του ΣΒΒΕ

σβειών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης το διήμερο 4 και 5 Ιουνίου 2008 ο κ. Αλί Μουμίνογλου μέλος του Συνδέσμου απηύθυνε ομιλία με
θέμα τις δραστηριότητες του ΣΒΒΕ.
Στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Μουμίνογλου ανέφερε «είναι χαρά και τιμή για μένα να εκπροσωπώ σήμερα τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο
οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα».
Στη συνέχεια έδωσε το περίγραμμα της αποστολής και
των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και στο τέλος διαβεβαίωσε τους Οικονομικούς και Εμπορικούς Ακολούθους ότι ο Σύνδεσμος θα είναι πάντοτε αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των διεθνών σχέσεων της χώρας
και ενίσχυσης της διεθνοποίησης τόσο των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο βορειοελλαδικό τόξο όσο και
του τοπικού παραγωγικού συστήματος.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου
«Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας», με συνδιοργανωτή τον Ελληνικό Οργανισμό
Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και σε συνεργασία το
European American Business Organization (EABO).
Η επιχειρηματική αποστολή στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Προβολή και διεθνής
τεχνολογική συνεργασία» του Περιφερειακού Πόλου
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την
ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 80 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των
Ελληνικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ.
Αναλυτικά στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν οι επιχειρήσεις:
1. Advice Management Consultants SA
2. Alumil SA
3. Arx Net SA
4. Crystal SA
5. Diastasi SA
6. Evampelos Domokos Wines
7. Helectron SA
8. I.M. Strofilia SA
9. Kechri Winery
10. Life-T SA
11. Olympia Electronics SA
12. Prisma Electronics SA

13. Technopolis Thessaloniki SA
14. Tero Ltd
15. Vaeni Naoussa
16. Vitality SA
Κατά τη διάρκεια δείπνου που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 23/6/2008 στο ξενοδοχείο New York Marriott
Marquis δόθηκε η ευκαιρία στους έλληνες συμμετέχοντες της επιχειρηματικής αποστολής να γνωριστούν
με σημαντικούς παράγοντες της ομογένειας και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας της Νέας Υόρκης
μεταξύ των οποίων οι κ.κ.: Τ. Ευστρατιάδης, Πρόεδρος
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,
J. Hansel, Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Τραπεζιτών, Π. Πάππας, Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Δημοκρατικής Ένωσης, και η κα Α. Μπαλτά, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αντιμέτωπες με περίπου 600 νομοθετήματα για το περιβάλλον, εκ των οποίων τα 150 αφορούν άμεσα τη βιομηχανία, βρίσκονται οι επιχειρήσεις στην ΕΕ, τόνισε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής διημερίδας με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βιομηχανία», που διοργάνωσε το
ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 20 και 21 Ιουνίου, ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, κ. Χρήστος Γεωργίου.
Οι επιχειρήσεις τόνισε, πρέπει να «τα βγάλουν πέρα»
με ένα σύνθετο πλαίσιο θεσμών και διαδικασιών, το
οποίο είναι αδύνατο να αφομοιωθεί και να ενσωματωθεί στο σύνολό του στην καθημερινή τους πρακτική,
ενώ ταυτόχρονα είναι αλληλο-επικαλυπτόμενο και αντιαναπτυξιακό. Στη Ελλάδα ειδικότερα, η νομοθετική
παρέμβαση αυξάνεται διαρκώς, ενώ το κράτος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντλεί τον ρόλο του στην
ψήφιση νομοθετημάτων για το περιβάλλον, που ορι-

σμένες φορές είναι ιδιαίτερα αυστηρά, χωρίς το ίδιο
να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
Ενδεικτικά, στην Κεντρική Μακεδονία δεν υπάρχει χώρος εναπόθεσης στερεών αποβλήτων και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να τα στοιβάζουν στις …αυλές τους,
ενώ ταυτόχρονα, δεν είναι βέβαιο ότι ο βιολογικός καθαρισμός της Θεσσαλονίκης δουλεύει όπως πρέπει.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων-μελών του ΣΒΒΕ, ανέφερε ο κ. Γεωργίου, καινοτομεί, εφαρμόζει συστήματα
περιβαλλοντικής προστασίας και συμμορφώνεται απόλυτα με τη νομοθεσία. Σημείωσε, τέλος, ότι για τον ΣΒΒΕ,
οι βασικές συνιστώσες μιας περιβαλλοντικής πολιτικής
πρέπει να είναι: περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα,
οικονομική αποδοτικότητα, κοινωνική αποδοχή και προαγωγή συμφωνιών σε εθελοντική βάση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τη Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, εκδήλωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«ΕΠΙΜΕΝΩ» και της MDA Ελλάδας με θέμα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία. Στην ημερίδα ο ΣΒΒΕ

Ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ στο βήμα της εκδήλωσης

εκπροσωπήθηκε δια του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου
κ. Γιάννη Σταύρου και του Διευθυντή Τεκμηρίωσης και
Μελετών κ. Χρήστου Γεωργίου.
Ο κ. Σταύρου κατά την παρέμβασή του υπογράμμισε τη
μεγάλη σημασία του θέματος της ημερίδας για την κοινωνία, αφού το πρόβλημα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία είναι ευρύ και σύνθετο. Μάλιστα τόνισε ότι έχουν γίνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και
στο πεδίο των επιδοτήσεων, αλλά τα αποτελέσματα δεν
είναι τα αναμενόμενα. Ειδικά για τις νομοθετικές ρυθ-

μίσεις είπε ότι ο πολιτικός κόσμος εφησυχάζει πίσω
από την ψήφιση των διαφόρων νομοσχεδίων, ενώ το
προνιακό σύστημα της χώρας παραμένει υποτυπώδες
παρά την ενίσχυσή του από τα κοινοτικά προγράμματα
των τελευταίων 15 ετών.
Ακολούθως επεσήμανε το ότι μια επιχείρηση (που σήμερα δυστυχώς έχει να αντιμετωπίσει πολύ εντονότερα προβλήματα ανταγωνιστικότητας από την προηγούμενη δεκαετία) και που επιθυμεί να απασχολήσει
Άτομα με Αναπηρία, θα πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα και εμπόδια, όπως η πρόσβαση, η μετακίνηση στην εργασία, οι ειδικές κτιριακές υποδομές, και
κυρίως η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προβλήματα αυτά παρά τις καλές προθέσεις της, στο τέλος θα την αποθαρρύνουν. Όμως, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος των επιχειρήσεων σταδιακά αλλάζει
και όλο και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις με
την έκφραση της κοινωνικής τους υπευθυνότητας συντρέχουν και στηρίζουν την κοινωνία. Είναι οι δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθυντής Μελετών του ΣΒΒΕ κ.
Γεωργίου αναφέρθηκε στην έννοια της «κοινωνικής
αδειοδότησης» και στην αποδοχή που τυγχάνουν οι
επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας από τις τοπικές
κοινωνίες. Ακολούθως, πρότεινε την ανάληψη μιας νέας πρωτοβουλίας από κράτος και εργοδότες για την
ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία
και για την υποβοήθηση των υποψήφιων επιχειρηματιών που προέρχονται γενικά από ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη δημιουργία του
θεσμού των «επιχειρηματιών – συμβούλων» που θα
βοηθούν με επιχειρηματικές συμβουλές τα άτομα με
αναπηρία, τουλάχιστον στην εκκίνηση της επιχειρηματικής τους καριέρας.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000 ΤΟΥ ΣΒΒΕ
Στην επιθεώρηση επαναξιολόγησης του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας του ΣΒΒΕ, τη Δευτέρα 12 Μαΐου
2008, η ομάδα επιθεώρησης του ΕΛΟΤ, διαπίστωσε
ότι το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει ο ΣΒΒΕ:
• συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000
• παρουσιάζει στοιχεία βελτίωσης όσον αφορά τη διαχείριση προβλημάτων και στην ανταπόκριση των αιτημάτων των μελών του.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004
Στην ημερίδα με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004»,
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχάνων Βορείου Έβρου σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου και την Αναπτυξιακή
Εταιρία Ν. Ορεστιάδας ο Έφορος του ΣΒΒΕ ο κ. Δημήτριος Αμπατζής κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις του Συνδέσμου για την έως σήμερα εφαρμογή του νόμου:
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αναπτυξιακός νόμος
3299/04 απετέλεσε ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό
νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιακών ενισχύσεων που κάλυψε όλους του τομείς της οικονομίας. Η ικανοποίηση των αιτημάτων του επιχειρηματικού κόσμου για κατάργηση της διάκρισης παλαιών και νέων επιχειρήσεων ως και για αποσύνδεση των ενισχύσεων με τις
δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης βοήθησε
τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της Βόρειας
Ελλάδας, να εκσυγχρονιστούν και να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των όμορων χωρών
ακόμη και αυτών που βρέθηκαν σε καθεστώς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων για
υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο ικανοποιούνται σε
πολύ μεγάλο βαθμό και η γρήγορη υλοποίηση των νέων επενδύσεων βοηθά στην αύξηση των εξαγωγών, την
μείωση της ανεργίας, την αύξηση του ΑΕΠ και μια σειρά από άλλους ευεργετικούς παράγοντες.
Όλες οι περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου υπήρξαν ωφελημένες από την εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη
Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο και από την Κεντρι-

κή Μακεδονία στους νομούς Σερρών, Πέλλας και Πιερίας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με καλά κίνητρα και ακόμη ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων. Έτσι ο νόμος αυτός γίνεται ένας

Ο κ. Δ. Αμπατζής, Έφορος ΣΒΒΕ στο βήμα της εκδήλωσης

σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα. Ο ΣΒΒΕ
χαιρετίζει αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης η
οποία δείχνει ότι πράγματι νοιάζεται για την περιφέρεια. Στο πνεύμα όμως αυτό δεν γίνεται κατανοητή η
εξομοίωση των κινήτρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
όταν μάλιστα τα τελευταία χρόνια η Αττική έχει ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ευκαιρία της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ευελπιστούμε ότι και
στην συνέχεια ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων θα
κατευθυνθούν στην περιφέρεια.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Στο δυναμικό των μελών του ΣΒΒΕ προστέθηκαν τέσσερις (4) νέες εταιρείες, ως τακτικά μέλη και τέσσερις (4) νέες
εταιρείες, ως συνδεδεμένα μέλη.
AUSTRIAN AIRLINES AE
Αεροπορική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1966. Εδρεύει
στο Αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί
συνολικά 32 άτομα.

ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και παράγει ξύλινες παλέτες και
ξύλινα κιβώτια. Εδρεύει στην Ειρηνούπολη στην Νάουσα και
απασχολεί συνολικά 58 άτομα. Εξάγει στην Αίγυπτο.

U & S UNISMACK ABEE
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και παράγει Snacks με βασική
πρώτη ύλη άμυλο και τυρί EDAM. Εδρεύει στη ΒΙΠΕ Κιλκίς
και απασχολεί συνολικά 23 άτομα. Εξάγει στη Γερμανία, στην
Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Σαουδική Αραβία, στη Γαλλία
και στην Ολλανδία.

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και παράγει μπαχαρικά, αρωματικά
φυτά, τσάγια, βότανα, πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής, βαφές
αυγών. Εδρεύει στο Βατερό, Κοζάνης και απασχολεί συνολικά
12 άτομα. Εξάγει στη Γερμανία.

ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στην
εισαγωγή και διανομή γυάλινης συσκευασίας και μεταποίησης
αυτής (Sleeve - Μικρές Συσκευασίες κλπ). Εδρεύει στη ΒΙΠΕ
Σίνδου και απασχολεί συνολικά 13 άτομα. Εξάγει στην Ιταλία.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στη
μελέτη, ανάθεση κατασκευής και επίβλεψης έργων. Εδρεύει
στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης και απασχολεί συνολικά
594 άτομα.

ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 και παράγει ρολά αλουμινίου,
γκαραζόπορτες, εξαρτήματα ρολών, φύλλο αλουμινίου
πολυουρεθάνης. Εδρεύει στο 3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θεσσαλονίκης και απασχολεί συνολικά 43 άτομα. Εξάγει στα
Βαλκάνια.
Χ. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στις
εθνικές μεταφορές. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί
συνολικά 33 άτομα.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 42Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ IMD ΓΙΑ ΤΟ 2008
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στις 13
Μαΐου 2008, δημοσιοποίησε για όγδοη (8η) συνεχόμενη χρονιά τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness

νομιών στον κόσμο συμπληρώνεται με τις ακόλουθες
χώρες κατά σειρά: (από την 4η έως τη 10η θέση): Ελβετία, Λουξεμβούργο, Δανία, Αυστραλία, Καναδάς, Σουηδία και Ολλανδία.

Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους
κατηγορίες κριτηρίων

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα της Eλληνικής Oικονομίας 2008

Yearbook – WCY) του International Institute for
Management Development (IMD). Για την κάλυψη των
αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ
με το IMD, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του
ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για έβδομη (7η) συνεχόμενη χρονιά, με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), για την παροχή των μακροοικονομικών δεδομένων που αφορούσαν την ελληνική οικονομία κατά το έτος 2007.

Η θέση της Ελλάδας για το 2008
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας 2008 του International Institute for Management
Development (IMD) κατά τη διάρκεια του περασμένου
έτους 2007 η Ελλάδα κατέλαβε την 42η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των
55 χωρών και περιφερειών που μελετώνται από το IMD,
σημειώνοντας πτώση κατά έξι (6) θέσεις σε σχέση με
την περυσινή κατάταξη.

Οι δέκα κορυφαίες χώρες με κριτήριο τη
διεθνή τους ανταγωνιστικότητα
Οι χώρες που κατέχουν τις τρεις (3) κορυφαίες θέσεις
σε όρους ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως εξακολουθούν για ακόμη μια χρονιά να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ – Κονγκ.
Η κορυφαία δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών οικο-

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η Ελλάδα με βάση τη συνολική απόδοσή της στις τέσσερις (4)
κατηγορίες κριτηρίων που μελετώνται από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD, δηλ.:
1. την Οικονομική Απόδοση,
2. την Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα,
3. την Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα, και,
4. τις Υποδομές
καταλαμβάνει στη γενική κατάταξη την 42η μεταξύ των
55 χωρών που μελετώνται από το IMD. Η κατάταξη αυτή προκύπτει ως συνισταμένη των κατατάξεων της χώρας στις τέσσερις παραπάνω επιμέρους ομάδες κριτηρίων.
Ειδικότερα, από τη μελέτη και ακολούθως την ανάλυση των δεδομένων για τις παραπάνω ομάδες κριτηρίων
προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις από την εφετινή έκθεση σε σχέση με την περυσινή:
1. στον τομέα της «Οικονομικής Απόδοσης» η χώρα
μας απώλεσε δυο θέσεις και από την 46η το 2007, βρίσκεται πλέον στην 48η,
2. στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» η Ελλάδα απώλεσε δεκαέξι (16) θέσεις και από
την 30η το 2007, βρίσκεται πλέον στην 46η το 2008,
3. στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» η χώρα μας απώλεσε επτά (7) θέσεις και από
την 35η το 2007 βρίσκεται πλέον στην 42η για το 2008,
και,
4. στον τομέα των «Υποδομών», η Ελλάδα απώλεσε μια
(1) θέση και από την 34η θέση το 2007 βρίσκεται στην
35η το 2007.
Από τα ευρήματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας αξίζει
να ξεχωρίσουμε μερικές από τις κύριες υποχωρήσεις
της Ελλάδας σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Συγκεκριμένα από τις δεκαπέντε (15) κύριες υποχωρήσεις οι δεκατρείς (13) αφορούσαν τον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας». Από αυτές οι σπουδαιότερες είναι:
1. τα πολιτικά κόμματα δεν αντιλαμβάνονται τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις,
2.οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι ανεξάρτητες από
πολιτικές παρεμβάσεις,
3. το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
4. στην οικονομία μας υφίσταται δωροδοκία και διαφθορά, και,
5. η γραφειοκρατία εμποδίζει την επιχειρηματικότητα.
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Από την άλλη μεριά οι πέντε κύριες βελτιώσεις που
παρουσίασε η χώρα για το 2007 ήταν:
1. οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων,
2. η συνολική κεφαλαιοποίηση της κεφαλαιαγοράς ως
ποσοστό του ΑΕΠ,
3. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
4. η εταιρική φορολόγηση (25%), και,
5. οι εξαγωγές προϊόντων σε δις $.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
επεσήμανε ότι αντανακλούν πλήρως την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και αποτυπώνουν ρεαλιστικά την
πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Μάλιστα, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε το γεγονός ότι η
κυβερνητική πολιτική δεν έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια μειώνει σημαντικά τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ γεγονός που έχει
σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών και την
απώλεια θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ανέλυσε τους άξονες προτάσεων του
Συνδέσμου αναφορικά με τα κύρια ζητήματα στα οποία
θα πρέπει να δοθεί έμφαση από την ελληνική κυβέρνηση την τρέχουσα χρονιά, αλλά και τα επόμενα χρόνια, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελλη-

νικής οικονομίας. Αυτοί είναι:
1. αλλαγή του κράτους μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν χωρίς να υπολογίζεται το –
δήθεν – «πολιτικό κόστος» και οι οποίες θα οδηγούν
τη χώρα στο άμεσο μέλλον στην κατάταξή της μεταξύ
των ισχυρών χωρών της Ευρώπης, και,
2. αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία και στο δημόσιο
τομέα για τη θετική αντιμετώπιση της υγιούς επιχειρηματικότητας, που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή.
3. αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτικών κομμάτων
της αντιπολίτευσης που προσεγγίζουν όλα τα θέματα
που ενισχύουν της επιχειρηματικότητα απαξιωτικά ή
ακόμα και εχθρικά και δεν συμβάλλουν με τη στάση
τους και τις προτάσεις τους στη βελτίωση του κυρίαρχου μοχλού ανάπτυξης και ευημερίας που είναι οι επιχειρήσεις.
Βεβαίως, τόνισε, και οι ευθύνες των επιχειρήσεων είναι σαφείς στο θέμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους προϋποθέτει αλλαγή του επιχειρηματικού προτύπου με επιχειρήσεις που θα καινοτομούν, θα δημιουργούν ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας και
θα έχουν συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης.

17
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
Τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2008, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Κώστα Χατζηδάκη την παρακάτω επιστολή:

Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2008
κ. Κώστα Χατζηδάκη
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε από σήμερα Δευτέρα 5 Μαΐου ξεκίνησε απεργία διαρκείας των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας
χρήσης. Επίσης, από αύριο Τρίτη ξεκινά ομοίως απεργία διαρκείας των ιδιοκτητών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων θα δυσχεράνουν τη λειτουργία των
επιχειρήσεων – μελών μας, η οποία έχει επιβαρυνθεί τους τελευταίους μήνες από τις κινητοποιήσεις των λιμενεργατών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τόσο η αδυναμία εκτέλεσης μεταφορικού έργου όσο και η τροφοδοσία των επιχειρήσεων με καύσιμα που θα προκληθεί από τη νέα απεργία, θα προκαλέσουν με βεβαιότητα την
απώλεια πελατών και αγορών για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας.
Σε συνέχεια διαμαρτυριών επιχειρήσεων μελών μας θεωρούμε σίγουρο ότι οι ανωτέρω απεργιακές κινητοποιήσεις θα οδηγήσουν αρκετές επιχειρήσεις σε διακοπή λειτουργίας, ενώ ο κίνδυνος της απώλειας πολλών θέσεων εργασίας στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότερο από ποτέ ορατός.
Για το λόγο αυτό καλούμε το Υπουργείο Μεταφορών να ξεκινήσει άμεσα διάλογο με τους απεργούς και με τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και τους ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων να διακόψουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις συμμετέχοντας στο διάλογο με τεκμηριωμένες θέσεις και διεκδικήσεις.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των επιχειρήσεων
μελών του, λόγω των διογκούμενων και απρόβλεπτων καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν
από τη συνεχιζόμενη απεργιακή κινητοποίηση των Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο ΣΒΒΕ, απέστειλε,
στις 19 Ιουνίου 2008, επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρο Κοντό.
Στην επιστολή τονίζεται ότι τα προβλήματα αυξάνονται
καθώς έχουν ήδη περάσει παραπάνω από δύο εβδομάδες απεργιακών κινητοποιήσεων και ειδικά για τις
περιπτώσεις των ευαίσθητων προϊόντων, οι κίνδυνοι
αλλοίωσης και καταστροφής τους είναι ορατοί.
Επιπλέον, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των γεωπόνων έρχονται σε συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στα λιμάνια, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται πλέον και αυτή η βιωσιμότητα υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Η απώλεια των παραδοσιακών ελληνικών αγορών
του εξωτερικού από τρίτες χώρες, είναι πλέον αναμε-

νόμενη καθώς υγιείς επιχειρήσεις με ποιοτικά προϊόντα
και δυνατές συνεργασίες στο εξωτερικό εξετάζουν την
αναστολή των δραστηριοτήτων τους.
Τέλος, στην επιστολή αναφέρεται ότι κατά το ΣΒΒΕ
απαιτείται σύνεση από τις εμπλεκόμενες πλευρές καθώς τα αιτήματα ενός κλάδου δεν μπορούν να είναι
υπεράνω της οικονομικής καταστροφής μεγάλου μέρους των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
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Παιδιά από 5 Δήμους της Θεσσαλονίκης και του Θριασίου πάνε κατασκήνωση,
με τη στήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Παιδιά 5 Δήμων της Θεσσαλονίκης και του Θριασίου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τη στήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Τα παιδιά πρόκειται να συμμετάσχουν στο ειδικό πρόγραμμα «Πάμε κατασκήνωση» που υλοποιεί η εταιρεία, καλύπτοντας το κόστος συμμετοχής σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου 2008.
Η έναρξη του προγράμματος με τα παιδιά και τις οικογένειές τους γιορτάστηκε
σε ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου και της Θεσσαλονίκης, όπου μοιράστηκαν επιλεγμένα δώρα, για να κάνουν
τη διαμονή τους στις κατασκηνώσεις ακόμα πιο ευχάριστη και διασκεδαστική.
Η προσφορά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται,
αποτελεί συνειδητή και μακροπρόθεσμη δέσμευση, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Φέτος, εγκαινιάζεται το πρόγραμμα «Πάμε κατασκήνωση» το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει καλύτερες διακοπές σε
παιδιά που το έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
Η πρωτοβουλία «Πάμε κατασκήνωση» αποτελεί μέρος του πολυετούς κοινωνικού έργου που υλοποιεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
στο Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Ασφάλεια με αποδείξεις:

Πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ΜΕΛ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:00 στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΜΕΛ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
ΑΕ, ειδικές δοκιμές μετατόπισης και ανατροπής φορτίου σε πραγματική κλίμακα 1:1. Σκοπός των δοκιμών αυτών υπήρξε η πιστοποίηση του τρόπου φόρτωσης και των μέσων μεταφοράς της εταιρίας ως προς την ασφάλεια των μεθόδων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία DIN Ε.Ν. 12642.
Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, από τον Γερμανικό φορέα DEKRA, παρουσία του εκπροσώπου του Νομάρχη, Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Σ. Αναστασιάδη και των
τοπικών αρχών, Δημάρχων και Προέδρων των Δήμων της περιοχής καθώς και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας
της Β. Ελλάδος.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ "ΔΡΟΜΕΑΣ"
4ος Διεθνής Διαγωνισμός Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού
Η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σημασίας και στην εμπέδωση της σπουδαιότητας του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων για την παραγωγή, έχει καθιερώσει τον Διαγωνισμό Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων από
το 2000. Σήμερα εξελίσσεται ο 4ος Διεθνής Διαγωνισμός Βιομηχανικού Σχεδίου
Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων είχε καθοριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2007. Η επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή των προτάσεων που θα βραβευτούν, συνήλθε 21 & 22 Ιουνίου 2008 στο εργοστάσιο της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ, στην Βιομηχανική Περιοχή Σερρών. Η Επιτροπή αξιολόγησε 60 συμμετοχές με 83 προτάσεις και επέλεξαν προς απονομή των
βραβείων τις παρακάτω προτάσεις, σύμφωνα με την διακήρυξη:
• Α’ Βραβείο: Τύμβιο Μιλτιάδη, για τα ανακλινόμενα καθίσματα σεμιναρίου “Terrasedia” (χρηματικό ποσό 10.000 €), και,
• Β’ Βραβείο: Παπαδάτο Στέφανο, για το σύστημα “Slices” (χρηματικό ποσό 4.000 €)
• Γ’ Βραβείο: Μασάλα Στέλιο, για το κάθισμα αναμονής “PEGASUS” (χρηματικό ποσό 2.000 €)
Επιπλέον η επιτροπή απένειμε 3 επαίνους:
• 1ος Έπαινος: Χριστοφιδέλλη Στράτο για την πολυθρόνα – καναπέ “WAVE”,
• 2ος Έπαινος: Ιωαννίδου Ελένη για το κάθισμα “ναστόν”, και,
• 3ος Έπαινος: Oμάδα LIME STUDIO για το συρτάρι της σειράς «oak + white»
Η απονομή των βραβείων του 4ου Διεθνούς Διαγωνισμού Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού καθώς και η έκθεση με τα έργα των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους. Η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ θα ενημερώσει για
τον τόπο και την ημερομηνία της απονομής των βραβείων.
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«Γνωρίστε το εργοστάσιο» - ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
Στις 12 Μαΐου 2008 στο εργοστάσιο Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης του ΤΙΤΑΝ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Ανοικτών Εργοστασίων με τίτλο «Γνωρίστε το εργοστάσιο».
Η διοργάνωση της πρώτης Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Ανοικτών Εργοστασίων Τσιμέντου (1018 Μαΐου 2008) είναι μια πρωτοβουλία του CEMBUREAU, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, από κοινού με τις εθνικές ενώσεις του κλάδου και τις
εταιρίες-μέλη τους.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής:
Να ενημερωθεί πληρέστερα η
κοινή γνώμη, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, μέσω ομιλιών, ξεναγήσεων και διαλόγου, για το ζωτικό ρόλο του τσιμέντου στο σύγχρονο κόσμο, για τις προσπάθειες του κλάδου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος,
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση του εργοστασίου Νέας Ευκαρπίας, μετά από το
καλωσόρισμα του Διευθυντή του εργοστασίου Βασίλη Μαυρίδη,
ακολούθησαν ομιλίες του Ευθύμιου Γαλανούλη, μεταλλειολόγου,
ειδικευμένου σε θέματα τσιμέντου και του Νίκου Αναλυτή, Συμβούλου Διοίκησης του ΤΙΤΑΝΑ και Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Οι προσκεκλημένοι, οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι του πολιτικού
κόσμου, δημοσιογράφοι, πελάτες και προμηθευτές, κοινωνικοί
φορείς, μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά., ενημερώθηκαν για τη λειτουργία ενός σύγχρονου εργοστασίου τσιμέντου, τις
διαδικασίες παραγωγής, τα συστήματα προστασίας των εργαζομένων και του φυσικού περιβάλλοντος, τη γενικότερη κοινωνική
πολιτική, καθώς και τη χρησιμοποίηση του τσιμέντου ως βασικού
υλικού στη σύγχρονη κοινωνία για την κατασκευή έργων κατοικιών
και υποδομής (γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια, φράγματα κ.ά.).
Ακολούθησε ξενάγηση και δεξίωση στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου για όλους τους παρευρισκόμενους.
Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στο εργοστάσιο
του ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο Αχαΐας (14 Μαΐου 2008).

Bραβείο καθαρής τεχνολογίας στην εταιρία XPIΣTOΦOPOΣ KAIPIΔHΣ TEXNIKH &
EMΠOPIKH A.E. για το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα επούλωσης λάκκων

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. βραβεύτηκε
πρόσφατα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Προστασίας Περιβάλλοντος
με το βραβείο καθαρής τεχνολογίας για το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα επούλωσης λάκκων που παράγει.
Η βράβευση αυτή αποτελεί την τρίτη σε σειρά βράβευση της εταιρείας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της,αφού το 2006
έλαβε το Green Apple Award for Environmental Best Practices
(U.K. Ministry of Environment) και το βραβείο μικρών επιχειρήσεων Ε.Μ.Α.S.(2006).Ολες οι παραγωγικές δραστηριότητες τόσο
της Χ.ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. όσο και των συγγενών επιχειρήσεων λειτουργούν με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης κατά ISO 9001,ISO
14001,ΕΛΟΤ 1801 και Ε.Μ.Α.S.
H καινοτομία του έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος EXCEL συνίσταται στο ότι σε όλα τα στάδια του διέπονται από τη χρήση καθαρής τεχνολογίας,δεδομένου ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε:
• επεξεργασία κατά την εφαρμογή του
• κατανάλωση ενέργειας κατά την αποθήκευσή του
• σήμανση επικινδυνότητας λόγω απουσίας πτητικών οργανικών
ενώσεων

• διαχείριση αποβλήτων λόγω επανάχρησης του υλικού που περισσεύει
• χρήση μηχανικών μέσων-διαστρώνεται και συμπυκνώνεται με
φτυάρι
Το Εxcel είναι το μοναδικό προϊόν επούλωσης λάκκων που μπορεί να αποθηκευτεί χύδην μέχρι δύο χρόνια,χωρίς να αλλοιωθεί.
Η διάστρωσή του γίνεται με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
–ακόμη και με βροχή ή χιόνι.
Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να διαπιστωθεί όχι
μόνο από το γεγονός ότι κατέχει πλέον του 60% των πωλήσεων
ψυχρού ασφαλτομίγματος στην Ελλαδα ,αλλά και από το γεγονός
ότι χρησιμοποιείται τα τελευταία πέντε έτη:
• ως μοναδικό υλικό επούλωσης λάκκων στο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ
(ΔΕΣΕ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ κλπ)
• από 170 δήμους σε όλη την Ελλάδα.
• από τις ΔΕΣΕ
• από Δ.Ε.Υ.Α. (πλέον των εξήντα)
• από εργολάβους
Οι καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής, η εισαγωγή συμπυκνωμένωνημιεπεξεργασμένων πρώτων υλών και ο περιορισμός των αποβλήτων συσκευασιών (κύρια διάθεση σε πλαστικές σακκούλες και όχι
σε κουβάδες) ,έχουν μειώσει το κόστος διάθεσής του Excel σε τόσο σημαντικό βαθμό που προβάλλει ανταγωνιστικότερο του θερμού ασφαλτομίγματος για μικροεπισκευές οδοστρωμάτων.

