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	[	περιεχόμενα		]	



Ενθαρρυντικό	μήνυμα	εν	μέσω	κρίσης	η	άνοδος	της	
Ελλάδας	στην	κατάταξη	της	Παγκόσμιας	Επετηρίδας	για	
την	Ανταγωνιστικότητα	του	IMD

Τα	φετινά	αποτελέσματα	
της	Παγκόσμιας	Επετη-
ρίδας	Ανταγωνιστικότη-
τας	του	IMD	περιέχουν	
μια	σημαντική	αντίφαση	
αφού	παρά	την	άσχημη	
οικονομική	συγκυρία	η	
χώρα	βελτίωσε	τη	θέση	
της	στη	διεθνή	κατάταξη	
ανταγωνιστικότητας.	Η	
άνοδος	της	ανταγωνιστι-
κότητας	της	ελληνικής	
οικονομίας	αποτελεί	πα-
ράδοξο	μιας	και	η	χώρα	
μας	έχει	προσφύγει	στο	
μηχανισμό	στήριξης	από	
την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	
(ΕΕ)	και	το	Διεθνές	Νο-
μισματικό	Ταμείο	(ΔΝΤ),	

για	την	εξυγίανση	των	δημόσιων	οικονομικών	της.
Παρά	το	γεγονός	ότι	η	δημοσιονομική	εξυγίανση	
είναι	ο	μοναδικός	δρόμος	για	να	αποκατασταθεί	η	
αξιοπιστία	της	χώρας	μας	και	να	βελτιωθεί	η	αντα-
γωνιστικότητά	της,	πιστεύουμε	ότι	βραχυπρόθεσμα	
τα	μέτρα	θα	δημιουργήσουν	περαιτέρω	ύφεση	και	
θα	επιδεινώσουν	τη	δύσκολη	περίοδο	που	διανύουν	
οι	επιχειρήσεις.	Οι	επιχειρήσεις	και	οι	εργαζόμενοι	
δεν	αντέχουν	νέες	θυσίες.	Και	αυτό	γιατί	τα	μέτρα	
θα	επιδεινώσουν	περαιτέρω:	τη	πτώση	της	κατανά-
λωσης,	την	πτώση	της	παραγωγής,	τη	στασιμότητα	
στις	επενδύσεις,	τη	μείωση	του	τζίρου	και	της	κερ-
δοφορίας	και	την	αύξηση	της	ανεργίας.
Το	ζητούμενο	από	τώρα	και	στο	εξής	είναι	να	υπάρ-
ξουν	άμεσα	μέτρα	ανάπτυξης	προς	όλες	τις	κατευ-
θύνσεις,	όπως	η	ενεργοποίηση	του	ΕΣΠΑ	και	του	
νέου	Αναπτυξιακού	Νόμου,	κλαδικές	πολιτικές,	
μέτρα	για	τη	βελτίωση	της	ρευστότητα	των	επιχει-
ρήσεων	και	ένα	καλύτερο	εξωτερικό	περιβάλλον	
για	τη	λειτουργία	των	επιχειρήσεων.
Για	το	λόγο	αυτό	θα	πρέπει	η	πολιτεία,	και	ειδικά	
το	Υπουργείο	Οικονομίας	Ανταγωνιστικότητας	και	
Ναυτιλίας,	να	αναλάβει	πρωτοβουλία	για	τη	λήψη	
αναπτυξιακών	μέτρων	που	θα	αποτρέψουν	τη	συρ-
ρίκνωση	της	παραγωγικής	βάσης	της	χώρας	και	
για	τη		διατήρηση		τουλάχιστον	των	υφιστάμενων	
θέσεων	εργασίας.
Η	χώρα	και	ειδικά	η	ελληνική	περιφέρεια	δεν	αντέχει	
στην	παρούσα	χρονική	συγκυρία	να	μείνει	χωρίς	

Αναπτυξιακό	–	Επενδυτικό	Νόμο	μέχρι	το	τέλος	του	
2010,	όταν	πλέον	η	κρίση	θα	έχει	κορυφωθεί	στη	
χώρα	μας	και	όταν	όλο	αυτό	το	χρονικό	διάστημα	από	
σήμερα	μέχρι	τότε	το	κράτος	θα	είναι	υποχρεωμένο	
να	αναζητεί	εναγωνίως	έσοδα.		
Για	τον	επιχειρηματικό	κόσμο	της	Βόρειας	Ελλάδας	
είναι	επιτακτική	ανάγκη	να	υπάρξουν	άμεσα	κυ-
βερνητικές	αποφάσεις	για	την	ανάπτυξη	οι	οποίες	
έπρεπε	ήδη	να	είχαν	ληφθεί	και	τις	οποίες	αναμένει	
ο	επιχειρηματικός	κόσμος	της	χώρας,	και	ειδικά	
αυτός	της	ελληνικής	περιφέρειας,	εδώ	και	τουλά-
χιστον	επτά	(7)	μήνες.
Από	τη	μελέτη	των	αποτελεσμάτων	του	IMD	γί-
νεται	σαφές	ότι	ο	ιδιωτικός	τομέας	στην	Ελλάδα	
μπορεί	–	και	το	κυριότερο	πιστεύει	ότι	μπορεί	–	να	
ανταποκριθεί	στις	προσδοκίες	της	κοινωνίας	και	ν΄	
αποτελέσει	τη	διέξοδο	διαφυγής	της	χώρας	από	την	
κρίση,	εισφέροντας	θετικά	στην	ανάπτυξη	και	στην	
κοινωνική	συνοχή.	
Και	αυτό	καθώς	εν	μέσω	κρίσης	επιδεικνύει	καλύτε-
ρη	προσαρμογή	στις	νέες	συνθήκες,	όπως	φαίνεται	
και	στη	βελτίωση	της	κατάταξης	στην	κατηγορία	
κριτηρίων	του	IMD	που	αφορά	την	επιχειρηματι-
κή	αποτελεσματικότητα.	Συνεπώς,	η	ενίσχυση	της	
ιδιωτικής	πρωτοβουλίας	θα	πρέπει	να	αποτελέσει	
προτεραιότητα	για	την	έξοδο	από	την	κρίση	το	ταχύ-
τερο	δυνατό	και	με	τις	μικρότερες	δυνατές	απώλειες.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	οι	πέντε	(5)	κύριες	βελτιώσεις	που	
θα	πρέπει	κατά	προτεραιότητα	να	πραγματοποιηθούν,	
και	με	βάση	τη	μελέτη	των	στοιχείων	του	IMD,	είναι:	
1.	η	βελτίωση	της	εικόνας	της	χώρας	στο	εξωτερικό	
για	την	προσέλκυση	επενδύσεων,

2.	η	άρση	της	πολυνομίας	και	της	γραφειοκρατίας	
για	την	άσκηση	επιχειρηματικής	δραστηριότητας,	

3.	η	δημιουργία	περιβάλλοντος	υγιούς	ανταγωνισμού	
με	τη	θεσμοθέτηση	περιβάλλοντος	ουσιαστικού	
ελέγχου	της	αγοράς,	

4.	η	στάση	της	χώρας	και	των	πολιτών	της	για	την	
προσαρμογή	στην	παγκοσμιοποίηση,	και,

5.	η	δημιουργία	επιχειρηματικού	περιβάλλοντος	
που	θα	προσελκύει	εξειδικευμένο	ανθρώπινο	
δυναμικό.

Σε	κάθε	περίπτωση,	οι	επιχειρήσεις	θα	πρέπει	να	
καταβάλλουν	κάθε	δυνατή	προσπάθεια	για	τη	βελ-
τίωση	της	παραγωγικότητάς	τους	και	την	πραγμα-
τοποίηση	επενδύσεων	που	θα	τους	επιτρέψουν	να	
αυξήσουν	την	εξωστρέφειά	τους,	άρα	τη	διεθνή	τους	
ανταγωνιστικότητα.	

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος
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encouraging	news	amidst	the	crisis	
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This	year’s	IMD	World	Competiveness	Yearbook	ranking	contains	a	sig-
nificant	contradiction	since,	regardless	of	its	bad	financial	situation,	the	
country	has	improved	its	position	in	the	world	competitiveness	report.	The	
Greek	economy’s	rise	in	the	competitiveness	ranking	is	a	paradox,	given	
that	the	country	had	to	resort	to	the	EU	and	to	the	IMF	support	mechanism	
in	order	to	reform	its	public	finances.	
Although	the	fiscal	consolidation	may	be	the	only	way	to	restore	the	na-
tion’s	creditability	and	improve	its	competitiveness,	we	believe	that	these	
measures	will,	in	the	short	term,	generate	a	deeper	recession	and	make	
it	more	difficult	for	businesses	in	these	difficult	times.	Businesses	and	
workers	cannot	endure	new	sacrifices,	considering	that	these	measures	
will	further:	reduce	consumption,	reduce	production,	halt	investment,	
reduce	sales	and	profits,	and	increase	unemployment.
From	now	on,	the	aim	should	be	to	take	immediate	steps	for	growth	in	all	
directions,	such	as	putting	the	NSRF	and	the	new	Development	Law	into	
action,	and	instituting	industry-specific	policies	and	measures	in	order	
to	improve	business	liquidity.		
To	this	end,	the	State,	and	in	particular	the	Ministry	of	Economy,	Com-
petitiveness	and	Shipping,	must	take	the	initiative	to	put	development	
measures	into	place	in	order	to	help	prevent	the	shrinking	of	the	country’s	
productive	fabric	and	maintain	existing	jobs	as	a	minimum	requirement.
The	country,	and	the	Greek	regions	in	particular,	cannot	under	the	current	
circumstances	be	left	without	a	Development	–	Investment	Law	until	the	
end	of	2010,	when	the	crisis	will	have	reached	its	peak	in	this	country	and	
by	which	time	the	State	will	be	forced	to	seek	desperately-needed	revenue.
It	is	imperative	for	businesses	of	Northern	Greece	that	the	government	
takes	immediate	development	decisions,	decisions	that	should	have	al-
ready	been	taken	and	which	have,	for	more	than	seven	(7)	months	now,	
been	expected	by	the	country’s	businesses,	especially	by	those	operating	
in	the	regions.
It	is	clear	from	the	analysis	of	the	IMD	ratings	that	the	private	sector	in	
Greece	can	–	and	most	importantly	it	believes	it	can	–	meet	the	expecta-
tions	of	society	and	provide	a	way	out	of	the	crisis	by	making	a	positive	
contribution	to	growth	and	to	social	cohesion.
And	this	is	because	it	shows,	in	the	midst	of	the	crisis,	that	it	is	adjusting	to	
the	new	conditions,	something	which	is	also	seen	in	its	improved	ranking	
based	on	IMD	criteria	concerning	business	efficiency.	Therefore,	in	order	
to	recover	from	the	crisis	as	soon	as	possible,	and	with	the	least	possible	
losses,	the	strengthening	of	private	initiative	should	be	a	matter	of	priority.	
Within	that	context,	based	on	the	study	of	the	IMD	report,	there	are	five	
(5)	main	areas	of	improvement	that	should	be	carried	out	as	a	matter	of	
priority	and	these	are:
1.	improving	the	country’s	image	abroad	in	order	to	attract	investors
2.	removing	the	existence	of	too	many	laws	and	bureaucracy	barriers	
related	to	performing	a	business	activity

3.	creating	the	right	competitive	environment	by	establishing	an	effective	
market	surveillance	mechanism	

4.	the	stance	taken	by	the	country	and	its	citizens	in	adjusting	to	globalisa-
tion,	and

5.	creating	the	right	business	environment	to	attract	human	resources	
with	the	right	skills.

In	any	case,	businesses	should	make	every	possible	effort	to	improve	
their	productivity	and	make	investments	that	will	allow	them	to	enhance	
their	outward-looking	approach	and	therefore	their	competitiveness	
internationally.	
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03.05.10
•	 Συνεδρίαση	Συμβουλίου	Πιστοποίησης	ΕΛΟΤ.	Από	το	Σύνδε-
σμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.

04.05.10
•	 Coctail	προς	τιμήν	του	International	Visitors	Leadership	
Program	Alumni,	που	παρέθεσε	η	Γενική	Πρόξενος	των	
ΗΠΑ,	στην	οικία	της.	Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

06.05.10
•	 Επίδειξη	πυρόσβεσης	αποκομμάτων	χάρτου,	ξύλινων	πα-
λετών	και	πλαστικού,	που	διοργάνωσε	η	εταιρεία	ΜΕΛ	Α.Ε.,	
στις	εγκαταστάσεις	της.	Από	το	Σύνδέσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

07.05.10
•	 135η	συνεδρίαση	Περιφερειακής	Γνωμοδοτικής	Επιτροπής	
της	Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Σεμινάριο	–	συνάντηση	εργασίας	με	θέμα:	«Η	κρίση	κρίνει	
το	Management»,	που	συνδιοργάνωσαν	ο	Σύνδεσμος	Βιο-
μηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	και	το	Τμήμα	Διοίκησης	
Επιχειρήσεων	του	Πανεπιστημίου	Μακεδονίας,	και	πραγ-
ματοποιήθηκε	στο	Συνεδριακό	κέντρο	Ν.	Γερμανός.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Χ.	Γεωργίου	και	Κ.	Στυλιαράς.

08.05.10
•	 Πρώτη	Τελετή	Αποφοίτησης	των	Μεταπτυχιακών	Προγραμ-
μάτων	της	Σχολής	Οικονομίας	και	Διοίκησης	και	απονομή	
τίτλου	Επίτιμου	Διδάκτορα	στον	καθ.	κ.	Γ.	Κωνσταντινίδη,	
που	διοργάνωσε	το	Διεθνές	Πανεπιστήμιο	Ελλάδος,	στο	Μέ-
γαρο	Μουσικής	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Πρόεδρος.

10.05.10
•	 Συνάντηση	των	ελλήνων	εταίρων	του	προγράμματος	RAF	με	
αντικείμενο		συζήτησης	την	πορεία	του	έργου.	Από	το	Σύνδε-
σμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.

11.05.10
•	 Κεντρική	Γνωμοδοτική	Επιτροπή	του	Ν.	3299/2004,	που	
πραγματοποιήθηκε	στο	ΥΠΟΙΑΝ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετεί-
χε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Γενική	Συνέλευση	του	ΣΕΒ,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Μέγαρο	Μουσικής	Αθηνών.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Γ.	Σταύρου.

12.05.10
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	ΙΟΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Συνάντηση	με	το	Συνδικάτο	Οδηγών	Πωλητών	και	Βοηθών	
Εμφιαλωμένων	Ποτών	Β.Ε.	για	την	υπογραφή	της	Συλλογικής	
Σύμβασης	Εργασίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Θ.	
Γεωργιάδης	και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	ΣΒΒΕ	για	το	Περιβάλλον,	με	
συντονιστή	τον	κ.	Κ.	Οικονόμου.

14.05.10
•	 «Greek	–	Turkish	Business»,	που	διοργανώθηκε	από	τον	
ΣΕΒ,	στο	πλαίσιο	της	επίσημης	επίσκεψης	του	Πρωθυπουρ-
γού	της	Τουρκίας	στη	Ελλάδα	και	πραγματοποιήθηκε	στην	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος	και	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

17.05.10
•	 Εσπερίδα	με	θέμα:	«Ανταγωνιστικότητα	μέσω	του	Design»,	
που	διοργάνωσε	ο	ΣΒΒΕ	με	το	Auto	Business	Review	και	
πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Hyatt	Regency	-	Θεσ-
σαλονίκη.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Σ.	
Τζιρίτης,	ενώ	στην	εκδήλωση	συμμετείχαν	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου	
και	οι	κες.	Β.Βλοτίδου	και	Μ.	Νάζη.

•	 Συνέντευξη	τύπου		για	την	παρουσίαση	των	επίσημων	αποτε-
λεσμάτων	της	Ετήσιας	Έκθεσης	Ανταγωνιστικότητας	της	Ελ-
ληνικής	Οικονομίας	2010,	του	IMD,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	
κ.κ.	Πρόεδρος	και	Χ.	Γεωργίου.

•	 Γενική	Συνέλευση	του	Δικτύου	Βιολογικών	Προϊόντων,	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	
χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

19.05.10
•	 Ετήσια	τακτική	συνέλευση	των	μελών	της	ΕΕΔΕ	–	Τμήμα	
Μακεδονίας,	που	οργάνωσε	η	ΕΕΔΕ,	στο	συνεδριακό	κέντρο	
της	τράπεζας	Πειραιώς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ	
.	Γ.	Σταύρου,	Α.	Λαδένης	και	Χ.	Γεωργίου.	

25.05.10
•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	ΣΒΒΕ	για	τα	Εργασιακά,	με	
συντονίστρια	την	κα	Ε.	Ασβεστά.

26.05.10
•	 Επετειακή	εκδήλωση	με	θέμα:	«Η	ανταγωνιστικότητα	της	
Ελληνικής	Οικονομίας:	10	συνεργασίας	ΣΒΒΕ	–	IMD»,	που	
οργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	
(ΣΒΒΕ),	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Nikopolis.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος,	Γ.	Σταύρου	
και	Χ.	Γεωργίου.

27.05.10
•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	ΣΒΒΕ	για	τα	Φορολογικά,	
με	συντονιστή	τον	κ.	Μ.	Πρώιο.



 

29.05.10
•	 Ημερίδα	με	θέμα:	«Φωτοβολταϊκά	&	Τεχνολογίες	Περιβάλ-
λοντος»,	που	οργάνωσαν	η	LeaderExpo	και	το	Ελληνογερ-
μανικό	Επιμελητήριο	Θεσαλονίκης,	στο	κτίριο	της	κεντρικής	
δημοτικής	βιβλιοθήκης.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	
κ.	Χ.	Γεωργίου.

31.05.10
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ζώνης	Καινοτομίας	Θεσσαλονί-
κης	Α.Ε.,	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Γενική	Γραμματεία	
Μακεδονίας	–	Θράκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Μυλωνάς.

01.06.10
•	 Συνάντηση	για	το	έργο	AsviLoc	το	οποίο	αφορά	τη	δημιουρ-
γία	περιφερειακού	δικτύου	καινοτομίας	στην	Περιφέρεια	
Κεντρικής	Μακεδονίας,	οργάνωσε	η	Αναπτυξιακή	εταιρεία	
Ανατολικής	Θεσσαλονίκης	ΑΕ,	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
Αγρόκτημα	του	ΑΠΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	
Γεωργίου.

03.06.10
•	 Συνάντηση	με	τον	Γενικό	Γραμματέα	Εμπορίου	κ.	Στ.	Κομνη-
νό,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Υπουργείο.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Δείπνο	που	παρέθεσε	η	τράπεζα	HSBC,	προς	τιμήν	του	νέου	
CEO,	στην	οικία	το	Βρετανού	Πρέσβη.	Από	το	Σύνδεσμο	
παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	ΣΒΒΕ	για	τα	Φορολογικά,	
με	συντονιστή	τον	κ.	Μ.	Πρώιο.

07.06.10
•	 3η	συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	του	Επιχει-
ρησιακού	Προγράμματος	Μακεδονίας	–	Θράκης	2007-2013,	
της	Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας,	που	πραγματοποι-
ήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Μακεδονία	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.

•	 Συνάντηση	με	τους	Γενικούς	Γραμματείς	Εμπορίου	και	
Καταναλωτή	κ.κ.	Στ.	Κομνηνό	και	Δ.	Σπυράκο,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στο	Υπουργείο.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

10.06.10
•	 “Thessaloniki	Bussiness	Conference”,	που	διοργανώθηκε	
από	την	Boussias	Communication,	στο	ξενοδοχείο	THE	
MET.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος	
και	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Γενική	Συνέλευση	ΣΒΒΕ

10 - 11.06.10
•	 Εκπαιδευτικό	Σεμινάριο	του	δικτύου	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas	σχετικά	με	την	διοργάνωση	εκδηλώσεων	
επιχειρηματικής	συνεργασίας	και	επιχειρηματικών	αποστο-
λών	που	οργάνωσε	το	Επιμελητήριο	Αρκαδίας	και	πραγμα-
τοποιήθηκε	στην	Τρίπολη.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	
Μ.	Νάζη.

12. 06.10
•	 Εκδήλωση	για	τον	εορτασμό	των	10	χρόνων	του	ΕΚΕΤΑ,	που	
πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.

15.6.10
•	 Συνεδρίαση	Συμβουλίου	Πιστοποίησης	ΕΛΟΤ.	Από	το	Σύνδε-
σμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.

16.6.10
•	 Διοικητική	Επιτροπή	ΕΕΔΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Γ.	Σταύρου.

•	 Ετήσια	τακτική	γενική	συνέλευση	των	μελών	του	Συνδέσμου	
Επιχειρήσεων	Πλεκτικής	–	Ετοίμου	Ενδύματος	Ελλάδος,	που	
πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Μακεδονία	Παλλάς.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.

19.06.10
•	 Επίσημο	δείπνο	που	παρέθεσε	το	Pinewood,	για	τον	εορτα-
σμό	των	60	ετών	λειτουργίας	του	σχολείου.	Από	τον	Σύνδεσμο	
ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

21.06.10
•	 136η	Περιφερειακή	Γνωμοδοτική	Επιτροπή	του	Ν.	
3299/2004,	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Περιφέρεια	Κε-
ντρικής	Μακεδονίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

22.6.10
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	Ζώνης	Καινοτομίας	Θεσσαλονίκης	
Α.Ε.,	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Γενική	Γραμματεία	Μα-
κεδονίας	–	Θράκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Μυλωνάς.

•	 Γενική	Συνέλευση	ΦΑΟΣ,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Δημαρχείο	Νεάπολης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Στ.	
Τζιρίτης	και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

•	 Συνάντηση	εργασίας	για	την	Καινοτομία	και	συγκεκριμένα	
ενέργειες	και	έργα	για	την	ενίσχυση	του	περιφερειακού	συ-
στήματος	καινοτομίας	της	Κεντρικής	Μακεδονίας,	οργάνωσε		
η	αναπτυξιακή	εταιρεία	Ανατολική	Θεσσαλονίκης.	Πραγματο-
ποιήθηκε	στο	ΝΟΗΣΙΣ	και	από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Χ.	Γεωργίου.
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Οι	εργασίες	της	Ετήσιας	Τακτικής	Γενικής	Συνέλευσης	
του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	που	
πραγματοποιήθηκε,	την	Πέμπτη	10	Ιουνίου	2010,	ολο-
κληρώθηκαν	σε	δυο	μέρη:	το	«κλειστό»	μέρος	στο	οποίο		
συμμετείχαν	μόνο	οι	επιχειρήσεις	-	μέλη	του	ΣΒΒΕ,	και	
το	«ανοικτό»	μέρος	για	τους	προσκεκλημένους	και	τα	
μέλη	του	Συνδέσμου.
Η	κλειστή	συνεδρίαση	ξεκίνησε	με	ομιλία	του	κ.	Κω-
στή	Χατζηδάκη,	Υπεύθυνο	Τομέα	Πολιτικής	Ευθύνης,	
Ανάπτυξης	και	Ανταγωνιστικότητας	της	Ν.Δ.	Αμέσως	
μετά	παρουσιάστηκε	ο	Απολογισμός	Ενεργειών	και	
Δραστηριοτήτων	του	Συνδέσμου	κατά	την	περασμένη	
χρονιά,	ο	Οικονομικός	Απολογισμός,	και	η	Έκθεση	της	
Εξελεγκτικής	Επιτροπής.	

Στη	συνέχεια	ακολούθησε	ψηφοφορία	για	την	έγκριση	
των	πεπραγμένων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	του	
οικονομικού	απολογισμού	2009	και	του	οικονομικού	
προϋπολογισμού	2010.
Στο	«ανοιχτό»	μέρος	της	συνεδρίασης	της	Γενικής	Συ-
νέλευσης,	κεντρικός	ομιλητής	ήταν	η	Υπουργός	Οικο-
νομίας,	Ανταγωνιστικότητας	και	Ναυτιλίας	κα	Λούκα	
Κατσέλη,	ενώ	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	
κατά	τη	διάρκεια	της	ομιλίας	ζήτησε	συγκεκριμένες	
προτάσεις	για	την	έξοδο	της	χώρας	από	την	οικονομική	
και	κοινωνική	κρίση.

Η	Ετήσια	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	πραγματοποιήθηκε	με	την	ευγενική	χορηγία	των	επιχειρήσεων:			

Μέγας	Χορηγός	

Χορηγοί
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Εκπροσωπώντας	το	κόμμα	της	Αξιωματικής	Αντιπολί-
τευσης,	ο	κ.	K.	Χατζηδάκης	χαιρέτισε	τις	εργασίες	της	
ετήσιας	Γενικής	Συνέλευσης	του	ΣΒΒΕ	εκ	μέρους	του	
Προέδρου	της	Ν.Δ.,	κ.	Α.	Σαμαρά,	και	εξέφρασε	προς	
τη	διοίκηση	και	τα	μέλη	του	Συνδέσμου	τις	ευχαριστίες	
του	για	την	πρόσκληση.
Ο	κ.	Χατζηδάκης	ξεκίνησε	την	ομιλία	του	λέγοντας:	
«Διανύουμε	τη	δυσκολότερη	περίοδο	για	την	ελληνική	
οικονομία	στη	μεταπολίτευση.	Για	πρώτη	φορά	βρισκό-
μαστε	υπό	την	επιτήρηση	του	Διεθνούς	Νομισματικού	
Ταμείου.	Για	πρώτη	φορά	αντικρίζουμε	το	μέλλον	με	
τόση	αβεβαιότητα».
Στη	συνέχεια,	αφού	αναφέρθηκε	στις	προσπάθειες	
της	προηγούμενης	κυβέρνησης	για	την	αναστροφή	του	
κλίματος	τόνισε	ότι		τώρα	πρέπει	«να	προχωρήσουμε	σε	
μέτρα	που	θα	βοηθήσουν	την	ανάπτυξη.	Να	τολμήσουμε	
πραγματικά	διαρθρωτικές	αλλαγές	που	θα	δώσουν	μια	
ανάσα	στην	ελληνική	αγορά,	ένα	θετικό	μήνυμα	στις	
διεθνείς	αγορές	και	θα	μας	βοηθήσουν	να	αποφύγου-
με	μια	βαθιά	και	εξαιρετικά	επώδυνη	ύφεση.	Η	Νέα	
Δημοκρατία	έγκαιρα	παρουσίασε	23	συγκεκριμένες	
αναπτυξιακές	προτάσεις	προς	αυτή	την	κατεύθυνση.	
Προτάσεις	που	βρίσκονται	στη	σωστή	κατεύθυνση	και	
που	στόχο	έχουν,	μεταξύ	άλλων,	να	στηρίξουν	την	επι-
χειρηματικότητα.	
Τώρα	είναι	η	κατάλληλη	στιγμή	να	προχωρήσουμε	με	
τομές	που	θα	στείλουν	ένα	σήμα	αποφασιστικότητας	
και	δυναμισμού	στις	διεθνείς	αγορές.	Είναι	η	ώρα	των	
μεγάλων	διαρθρωτικών	αλλαγών.	Για	να	ενισχύσουμε	
πραγματικά	την	επιχειρηματικότητα.	Για	να	αντιμετω-
πίσουμε	την	ύφεση	και	να	στηρίξουμε	την	οικονομία	
μας.	Για	αυτό	το	λόγο	χρειάζεται	:
•	Να	εξυγιάνουμε	δημοσιονομικά	μεγέθη	με	τον	περιο-
ρισμό	της	κρατικής	σπατάλης.	Με	μόνιμα,	όχι	προσω-

ρινά	μέτρα	για	τις	δαπάνες	σε	τομείς	που	αποτελούν	
πληγή	για	το	δημόσιο,	όπως	η	τοπική	αυτοδιοίκηση,	
η	υγεία,	οι	σιδηρόδρομοι.	

•	Να	δούμε	σοβαρά	τις	αποκρατικοποιήσεις	που	πε-
ριορίζουν	το	δυσκίνητο	δημόσιο	τομέα	και	δίνουν	
αναπτυξιακή	ώθηση.	

•	Να	ανοίξουν	πραγματικά	οι	αγορές	που	παραμένουν	
κλειστές.	Μόνο	από	το	άνοιγμα	των	αγορών	της	ενέρ-
γειας	και	των	μεταφορών	μπορούμε	να	έχουμε	αύξηση	
του	ΑΕΠ	κατά	1%.

•	Να	προχωρήσει	άμεσα	το	άνοιγμα	κλειστών	επαγγελ-
μάτων	ξεκινώντας	με	αυτά	που	έχουν	άμεση	σχέση	
με	το	κόστος	παραγωγής	και	διακίνησης	προϊόντων	
και	υπηρεσιών.	

•	Να	δώσουμε	πραγματική	έμφαση	στην	καινοτομία,	
με	ουσιαστική	σύνδεση	των	πανεπιστημίων	με	την	
έρευνα	και	της	έρευνας	με	την	παραγωγή	και	τις	επι-
χειρήσεις».	

Μετά	το	τέλος	της	ομιλίας	του,	ο	κ.	Χατζηδάκης	απάντη-
σε	σε	ερωτήσεις	των	επιχειρηματιών	μελών	του	ΣΒΒΕ	
σχετικά	με	την	τοποθέτηση	του	κόμματός	του	τόσο	για	
την	αντιμετώπιση	της	οικονομικής	κρίσης	όσο	και	για	
θέματα	περιφερειακής	ανάπτυξης.

Στη	συνέχεια	ο	Πρόεδρος	κ.	Ν.	Πέντζος	παρουσίασε	τον	
Απολογισμό	του	έργου	της	Διοίκησης	τη	χρονιά	που	πέρασε,	
ο	Οικονομικός	Επόπτης	κ.	Α.	Σαββάκης	τον	Οικονομικό	
Απολογισμό	2009	και	τον	Οικονομικό	Προϋπολογισμό	2010,	
ενώ	το	μέλος	της	Εξελεκτικής	Επιτροπής	κ.	Μ.	Πρώϊος	την	
Έκθεση	της	Εξελεγκτικής	Επιτροπής.

Το	πλήρες	κείμενο	του	Απολογισμού	Ενεργειών	Δραστηρι-
οτήτων	του	ΣΒΒΕ	βρίσκεται	αναρτημένο	στην	ιστοσελίδα	
του	ΣΒΒΕ	www.sbbe.gr		
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«Είμαστε	αποφασισμένοι,	σταθερά	και	στοχευμένα	να	
στηρίξουμε	την	παραγωγική	βάση	της	χώρας	μας,	να	
κάνουμε	έργα,	χωρίς	πολλά	λόγια.	Ο	στόχος	μας	είναι	
ένας	και	είναι	εθνικός.	Να	κερδίσουμε	το	στοίχημα	της	
ανάπτυξης.	Τι	σημαίνει	Ανάπτυξη;	Ανάπτυξη	σημαίνει	
μια	ανταγωνιστική,	παραγωγική	Ελλάδα»,	τόνισε	μεταξύ	
άλλων	η	Υπουργός	Οικονομίας,	Ανταγωνιστικότητας	και	
Ναυτιλίας,	κα	Λούκα	Τ.	Κατσέλη,	στην	ομιλία	της	κατά	
τη	διάρκεια	της	οποίας	παρουσίασε	την	αναπτυξιακή	
στρατηγική	της	κυβέρνησης	και	πρόσθεσε:
«Βιώνουμε	μια	ιστορικής	σημασίας	συγκυρία:	ως	οι-
κονομία,	ως	έθνος,	ως	χώρα.	Εμείς,	κάνουμε	την	κρίση	
ευκαιρία.	Στόχος	μας,	να	αλλάξουμε	το	οικονομικό	
κλίμα,	να	στηριχθούν	οι	επιχειρήσεις	μας,	να	φτιάξουμε	
μια	υγιή	παραγωγική	βάση.	Χτίζουμε	μια	οικονομία	
ανταγωνιστική,	εξωστρεφή,	καινοτόμο».
Αναφερόμενη,	ειδικότερα,	στον	αναπτυξιακό	σχεδιασμό	
της	κυβέρνησης	για	τη	Βόρεια	Ελλάδα,	η	κα	Κατσέλη	
τόνισε,	μεταξύ	άλλων,	ότι	«η	Β.	Ελλάδα	είναι	και	πρέ-
πει	να	είναι	ατμομηχανή	της	ανάπτυξης.	Μια	οικονομία	
κατεξοχήν	εξωστρεφής,	παραγωγική.	Μία	οικονομία	με	
σημαντικά	συγκριτικά	πλεονεκτήματα».
Η	κα	Κατσέλη	στη	συνέχεια	παρουσίασε	τους	τέσσερις	
βασικούς	άξονες	του	στρατηγικού	σχεδιασμού	για	την	
Βόρεια	Ελλάδα:
1.	Μεταφορικός	και	ενεργειακός	άξονας	ΝΑ	Ευρώπης.
2.	Υποστήριξη	της	ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων,	
αύξηση	της	εξωστρέφειας.

3.	Πόλος	Έρευνας,	Τεχνολογίας	και	καινοτομίας.
4.	Διακρατικές	-	διαπεριφερειακές	συνεργασίες.
Η	Υπουργός	αναφέρθηκε	επίσης	διεξοδικά	στον	προγραμ-
ματισμό	του	Υπουργείου	για	τις	Δημόσιες	Επενδύσεις.	

Ειδικότερα,	ανέφερε	ότι:
«Για	το	2010	υλοποιούμε	ένα	πρόγραμμα	ύψους	9,2	δισ.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	αποδεσμεύσαμε	στην	Περιφέρεια	πόρους	
1,476	δις.	€.	Ποσό,	που	αυτή	τη	στιγμή	διαχειρίζεται	η	ίδια	η	
Περιφέρεια,	προκειμένου	να	υλοποιήσει	ένα	συγκεκριμένο	
πρόγραμμα	που	αφορά	την	Κεντρική	Μακεδονία.
Εκτός	από	το	πρόγραμμα	που	υλοποιεί	η	περιφέρεια	θα	
ήθελα	να	αναφερθώ	στα	ειδικά	προγράμματα	στήριξης	
της	επιχειρηματικότητας,	με	ένα	και	μοναδικό	στόχο:	
την	ενίσχυση	της	παραγωγής,	της	ανταγωνιστικότητας,	
της	καινοτομίας.
Γι’	αυτό	και	αλλάξαμε	την	κατεύθυνση	πολλών	προ-
γραμμάτων.	Είπαμε	«όχι»	σε	προγράμματα	ενίσχυσης	
των	κλιματιστικών,	«όχι»	σε	προγράμματα	ενίσχυσης	
εισαγωγών	αυτοκινήτων	υψηλού	κυβισμού.	Αυτά	τα	
προγράμματα	ενίσχυαν	κυρίως	εισαγωγές.	
Εστιάσαμε	σε	προγράμματα	που	στηρίζουν	την	ενεργό	
παραγωγή,	την	παραγωγή	στον	τόπο	μας.	Αυτή	τη	στιγμή	
και	μέχρι	τον	Ιούνιο	-	Ιούλιο	τρέχουν	προγράμματα	περίπου	
2	δισ	από	το	ΕΣΠΑ.	Προγράμματα	στοχευμένα,	για	μικρές	
και	μεσαίες	επιχειρήσεις	της	μεταποίησης,	του	Εμπορίου	
και	τη	Πράσινης	Ανάπτυξης.	Σύντομα,	θα	βγάλουμε	και	
ειδικά	προγράμματα	για	εξαγωγικές	επιχειρήσεις,	ουσι-
αστικά	για	τη	στήριξη	της	εξωστρέφειας».	
Τέλος,	η	κα	Υπουργός,	ανέφερε	ότι	ολοκληρώνεται	πριν	
το	καλοκαίρι	η	συμφωνία	με	την	Ευρωπαϊκή	Τράπεζα	
Επενδύσεων	για	τη	χρηματοδότηση	2	δισ.	Ευρώ,	με	
ευνοϊκούς	όρους,	του	εθνικού	σκέλους	του	ΕΣΠΑ	ενώ	
ανακοινώθηκαν	και	ξεκίνησε	ήδη	η	υποβολή	προτάσεων	
μέσα	στον	Μάιο	προγραμμάτων	ύψους	275	εκατ.	ευρώ	
για	την	στήριξη	της	μεταποίησης.

Σημεία ομιλίας της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκα Τ. Κατσέλη 
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 Πιστεύοντας	ότι	εκφράζω	το	κοινό	αίσθημα	επιθυμώ	
να	σταθώ	αλληλέγγυος	στον	αγώνα	που	κάνετε	από	τον	
Οκτώβριο	μέχρι	σήμερα	για	την	έξοδο	της	χώρας	από	
τη	βαθιά	οικονομική	και	κοινωνική	κρίση.	
Εμείς	οι	επιχειρηματίες	της	Βόρειας	Ελλάδας,	θα	στηρί-
ξουμε	τις	δομικές	αλλαγές	και	τις	διαρθρωτικές	μεταρ-
ρυθμίσεις	που	τόσο	έχει	ανάγκη	η	ελληνική	οικονομία	
για	τη	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητάς	της.	
Η	δημοσιονομική	εξυγίανση	είναι	μονόδρομος	τόσο	για	
τη	βελτίωση	της	αξιοπιστίας	και	της	εικόνας	της	χώρας	
μας	στο	εξωτερικό	όσο	και	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	
της	αγοράς	που	επηρεάζει	αμέσως	και	εμμέσως	τη	
λειτουργία	των	επιχειρήσεων.
Αξιότιμη	Κυρία	Υπουργέ,	Κυρίες	και	κύριοι,
Η	ελληνική	κοινή	γνώμη	βρίσκεται	σε	διαρκή	αναστά-
τωση	εξ’	αιτίας	των	μέτρων	που	έχει	λάβει	η	κυβέρνηση	
για	την	έξοδο	από	την	οικονομική	κρίση.	Θεωρώ	ότι	
η	κυβέρνηση	έκανε	το	αυτονόητο.	Όμως,	τα	μέτρα	
αυτά	βραχυπρόθεσμα	θα	δημιουργήσουν	περαιτέρω	
ύφεση	και	θα	επιδεινώσουν	ακόμη	περισσότερο	τη	
δύσκολη	περίοδο	που	διανύουν	οι	επιχειρήσεις	και	οι	
πολίτες.	Είναι	σαφές	ότι	όσο	περισσότερο	πλήττεται	
το	εισόδημα	των	μεσαίων	και	κυρίως	των	χαμηλών	
εισοδημάτων	μέσω	αύξησης	της	έμμεσης	φορολογίας,	
όσο	δεν	λαμβάνονται	ταχύτερα	μέτρα	ανάπτυξης,	όσο	
δεν	βελτιώνεται	το	περιβάλλον	που	λειτουργούν	οι	
επιχειρήσεις,	θα	βλέπουμε	την	ύφεση	της	πραγματικής	
οικονομίας	να	επιδεινώνεται	και	να	επηρεάζεται	αρνη-
τικά	το	βιοτικό	επίπεδο	των	πολιτών	και	η	λειτουργία	
των	επιχειρήσεων.
Γι΄	αυτό	πιστεύω	ότι	θα	πρέπει	οπωσδήποτε	να	δοθεί	
προτεραιότητα	στην	ενίσχυση	των	οικονομικά	ασθενέ-
στερων	τάξεων	και	στην	ενίσχυση	του	εισοδήματός	τους.	

Η	Ελληνική	κοινωνία,	οι	πολίτες,	οι	επιχειρήσεις	και	οι	
εργαζόμενοι	δεν	αντέχουν	άλλα	μέτρα,	άλλη	μείωση	του	
εισοδήματός	τους.	Άλλωστε,	ήδη	αυτό	αποδεικνύεται	
από	την	πορεία	των	εσόδων	του	κράτους	αλλά	και	από	
την	κατανάλωση	στην	αγορά	που	η	πτώση	της	είναι	άνευ	
προηγουμένου.	Πρέπει	επιτέλους	να	έρθουν	έσοδα	
στο	κράτος	από	την	πάταξη	της	φοροδιαφυγής	και	της	
παραοικονομίας.	
Και	είμαστε	σίγουροι	Κυρία	Υπουργέ,	ότι	συμφωνείτε.	
Έχουμε	ακούσει	τον	Πρωθυπουργό	να	το	λέει	πολλές	
φορές.	Ελπίζουμε	να	γίνει	πράξη	όμως	πολύ	σύντομα	
αυτή	τη	φορά.	
Όμως,	ακόμη	και	σήμερα	δεν	έχουμε	καταφέρει	να	
απαντήσουμε	σε	βασικά	ερωτήματα:	
•	με	τι	ρυθμούς	πραγματοποιούμε	τις	αναγκαίες	μεταρ-
ρυθμιστικές	παρεμβάσεις;	

•	γιατί	η	πρόοδος	στην	αλλαγή	των	πραγμάτων	είναι	
μικρότερη	από	αυτή	που	προσδοκά	η	κοινωνία;	

•	πως	μπορεί	να	αλλάξει	αυτή	η	αρνητική	ψυχολογία	του	
κόσμου	που	τροφοδοτείται	από	μια	καθημερινή	πα-
ραφιλολογία	ότι	χρεοκοπούμε	και	καταστρεφόμαστε;

•	πως	είναι	δυνατόν	να	υπάρξει	δημιουργία,	επενδύσεις,	
ανάπτυξη	σε	τέτοιου	είδους	αρνητικό	κλίμα;

Είναι	λοιπόν	επιτακτική	ανάγκη	να	επιταχυνθούν	οι	
αποφάσεις	της	κυβέρνησης	που	αφορούν	την	ανάπτυξη	
της	χώρας.	Το	συγκεκριμένο	αίτημα	αποτελεί	για	μας	
κυρίαρχο	ζητούμενο	μαζί	με	τα	μέτρα		για	τη	βελτίωση	
της	καθημερινότητας	των	επιχειρήσεων.	Ο	λόγος	που	
το	ζητούμε	τόσο	έντονα	και	κάθε	φορά	προέρχεται	από	
την	ύφεση	στην	οποία	έχουμε	περιέλθει	και	η	οποία	
απειλεί	την	επιβίωση	των	επιχειρήσεων.	Επίσης,	τα	
αντανακλαστικά	της	κυβέρνησης	σε	κάποιες	περιπτώ-
σεις	είναι	πολύ	αργά.	

Σημεία Ομιλίας Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Νικόλαου Πέντζου
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Κυρία	Υπουργέ,	
Ο	επιχειρηματικός	κόσμος	της	περιφέρειας	διέρχεται	
μια	εξαιρετικά	σοβαρή	κρίση	ρευστότητας.		
Δεν	είναι	λίγο	παράδοξο	να	συζητάμε	για	μέτρα	για	τη	
βελτίωση	της	ρευστότητας	της	αγοράς	ή	για	στήριξη	της	
εξωστρέφειας	και	των	εξαγωγικών	επιχειρήσεων	και	
να	μην	επιστρέφονται	οι	οφειλές	του	δημοσίου	προς	
τις	επιχειρήσεις	(επιστροφή	ΦΠΑ)	ή	τουλάχιστον	να	
μην	συμψηφίζονται.
Πως	μπορούμε	να	προσελκύσουμε	ξένες	επενδύσεις	
όταν	αυτά	τα	γνωρίζουν	οι	επενδυτές	και	αποτελούν	
τροχοπέδη	για	οποιαδήποτε	λειτουργία	οποιασδήποτε	
επιχείρησης;	Ειδικά	οι	ελληνικές	μικρομεσαίες	επι-
χειρήσεις	μην	έχοντας	άλλες	διεξόδους	οδηγούνται	
στον	αφανισμό.	
Είναι	φανερό	ότι	απαιτείται	άμεση	ανάληψη	δράσης.	
Πως	όμως	θα	αλλάξουμε	τις	συνθήκες	που	έχουν	δη-
μιουργηθεί	και	εννοώ:	
•	Την	ήδη	μεγάλη	πτώση	της	κατανάλωσης,	
•	Την	επίσης	μεγάλη	πτώση	της	παραγωγής,	
•	Τη	διαρκή	μείωση	του	τζίρου	και	της	κερδοφορίας	
των	επιχειρήσεών	μας,	και,	το	χειρότερο,	

•	Το	πιθανό	νέο	κύμα	κλεισίματος	επιχειρήσεων.	
•	Πως	θα	καταφέρουμε	να	δώσουμε	ένα	καίριο	χτύπημα	
κατά	της	ανεργίας;

Εμείς	πιστεύουμε	ακράδαντα	ότι	το	μέλλον	της	ελληνικής	
οικονομίας	διέρχεται	από	την	ενίσχυση	της	παραγωγικής	
βάσης	της	χώρας.	Γι΄	αυτό	προτείναμε	να	επανέλθει	η	
μεταποίηση	στο	επίκεντρο	της	κυβερνητικής	πολιτικής.
Η	προσπάθεια	έχει	ξεκινήσει,	αλλά	σας	προτείνουμε	να	
επισπεύσουμε.	Δεν	υπάρχει	άλλος	χρόνος.	Ας	δώσουμε	
άμεσα	λύσεις	στα	προβλήματα	των	επιχειρήσεων.	
Η	δημοσιοποίηση	χρονοδιαγραμμάτων	και	η	συνεχής	
παρακολούθησή	τους	είναι	επιτακτική	ανάγκη	για	την	
ανάπτυξη	της	χώρας.	

Κυρία	Υπουργέ,		
Εμείς	εδώ	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	δεν	έχουμε	δει	να	υπάρ-
χει,	παρόλο	που	εκτιμούμε	την	ευαισθησία	σας	στα	
θέματα	της	περιφέρειας,	συγκεκριμένη	πολιτική	περιφε-
ρειακής	ανάπτυξης.	Και	είναι	σήμερα	περισσότερο	από	
ποτέ	επιτακτική	η	ανάγκη	να	αποκρυσταλλωθεί	και	να	
γνωστοποιηθεί	σε	όλους	μας	η	πολιτική	της	κυβέρνησης	
για	την	περιφερειακή	ανάπτυξη.	
Έργα	πνοής	για	τη	Θεσσαλονίκη	και	τη	Βόρεια	Ελλάδα,	
όπως	η	αναβάθμιση	του	λιμανιού,	η	δημιουργία	της	Ζώνης	
Καινοτομίας,	η	μετεγκατάσταση	της	Διεθνούς	Εκθέσεως,	
γίνονται	απλές	διακηρύξεις	χωρίς	χρονοδιαγράμματα.	
Πότε	αυτά	θα	προχωρήσουν;	Δεν	υπάρχει	άλλος	χρόνος.	

Αξιότιμη	Κυρία	Υπουργέ,		
•	Σταθείτε	δίπλα	στις	επιχειρήσεις,	λύνοντας	προβλή-
ματα	που	τις	ταλαιπωρούν	επί	δεκαετίες.	

•	Υλοποιήστε	άμεσα	μέτρα	ανάπτυξης.	
•	Χτυπήστε	την	παραοικονομία	και	τη	φοροδιαφυγή.
•	Στηρίξτε	τα	μεσαία	και	χαμηλά	εισοδήματα.
•	Επενδύστε	στην	παιδεία.	Γνωρίζετε	άλλωστε	ότι	είναι	
η	ασφαλέστερη	επένδυση	σε	περιόδους	οικονομικής	
και	κοινωνικής	κρίσης.

•	Βοηθήστε	να	αλλάξει	το	περιβάλλον	που	λειτουργούν	οι	
επιχειρήσεις	μας,	να	διατηρήσουμε	τις	θέσεις	εργασίας	
και	να	προσπαθήσουμε	επιχειρήσεις	και	εργαζόμενοι,	
εργαζόμενοι	και	επιχειρήσεις	ενωμένοι	να	δούμε	έναν	
αναπτυξιακό	ορίζοντα.	Θα	είναι	η	αρχή	για	τη	δημιουργία	
ενός	σύγχρονου	επιχειρηματικού	περιβάλλοντος.	

Δεν	έχουμε	πλέον	άλλον	χρόνο.	
Οι	αποφάσεις	ανήκουν	πλέον	στην	κυβέρνηση.	Ανήκουν	
πλέον	σε	σας.	
Προχωρήστε	σε	πράξεις	και	να	είστε	σίγουροι	ότι	ο	
επιχειρηματικός	κόσμος	της	Βόρειας	Ελλάδας	θα	είναι	
μαζί	σας.
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Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	του	IMD,	κατά	τη	διάρκεια	του	
περασμένου	έτους	2009	η	Ελλάδα	κατέλαβε	την	46η	
θέση	στην	Παγκόσμια	Κατάταξη	Ανταγωνιστικότητας	
μεταξύ	των	58	χωρών	που	μελετώνται	από	το	διεθνές	
ινστιτούτο,	σημειώνοντας	άνοδο	κατά	έξι	(6)	θέσεις	σε	
σχέση	με	την	περυσινή	κατάταξη.
Στις	επιμέρους	κατηγορίες	δεικτών	η	κατάταξη	της	
Ελλάδας	το	2010	σε	σχέση	με	το	2009	είναι	η	ακόλουθη:	
1.	στον	τομέα	της	«Οικονομικής	Αποδοτικότητας»	η	
κατάταξη	της	χώρας	μας	βελτιώθηκε	κατά	τέσσερις	
(4)	θέσεις	και	από	την	52η	το	2009,	βρίσκεται	πλέον	
στην	48η,	θέση	που	είχε	και	το	2007.	

2.	στον	τομέα	της	«Κυβερνητικής	Αποτελεσματικότητας»	
η	Ελλάδα	απώλεσε	μία	(1)	θέση	και	από	την	53η	το	
2009,	βρίσκεται	πλέον	στην	54η.

3.	στον	τομέα	της	«Επιχειρηματικής	Αποτελεσματικότη-
τας»	η	θέση	της	χώρας	μας	βελτιώθηκε	κατά	τέσσερις	
(4)	θέσεις	και	από	την	49η	το	2008	βρίσκεται	πλέον	
στην	45η	για	το	2010.	

4.	στον	τομέα	των	«Υποδομών»,	η	κατάταξη	της	Ελλάδας	
βελτιώνεται	κατά	δύο	(2)	θέσεις,	καταλαμβάνοντας	
πλέον	την	33η	θέση,	από	την	35η	που	κατείχε	τη	διετία	
2008	–	2009.

Η	άνοδος	της	ανταγωνιστικότητας	της	ελληνικής	οικο-
νομίας	αποτελεί	παράδοξο	μιας	και	η	χώρα	μας	έχει	
προσφύγει	στο	μηχανισμό	στήριξης	από	την	Ευρωπαϊκή	
Ένωση	(ΕΕ)	και	το	Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο	(ΔΝΤ).
Η	συνοπτική	εξήγηση	γι΄	αυτό	είναι	η	ακόλουθη:	τα	
μακρο	-	οικονομικά	στοιχεία	της	χώρας,	οι	επιμέρους	
οικονομικοί	δείκτες	και	οι	σχετικές	προβλέψεις	για	
την	εξέλιξή	τους	για	την	περυσινή	χρονιά,	κατέτασσαν	
τη	χώρα	μας	στις	τελευταίες	θέσεις	της	παγκόσμιας	
κατάταξης	(52η	θέση	πέρυσι).	
Το	ίδιο	συμβαίνει	και	εφέτος,	δηλαδή	η	χώρα	μας	για	
όλα	τα	προαναφερθέντα	στοιχεία	καταλαμβάνει	τις	τε-
λευταίες	θέσεις.	
Όμως,	για	την	εφετινή	χρονιά	2010,	άλλαξαν	οι	προσδο-

κίες	προς	το	θετικό	των	ανωτάτων	στελεχών	επιχειρή-
σεων	που	λαμβάνουν	μέρος	στην	έρευνα	γνώμης	για	την	
εξαγωγή	της	διεθνούς	κατάταξης	ανταγωνιστικότητας.	
Η	βελτίωση	αυτή,	κατά	κύριο	λόγο,	συνέβαλλε	στη	βελ-
τίωση	της	θέσης	της	χώρας	μας	στη	διεθνή	κατάταξη	
ανταγωνιστικότητας.	
Στο	πλαίσιο	αυτό	οι	τέσσερις	κύριες	βελτιώσεις	που	
συμβάλλουν	στην	άνοδο	της	ανταγωνιστικότητας	της	
ελληνικής	οικονομίας	στη	διεθνή	κατάταξη,	είναι:
1.	Η	πρόβλεψη	για	βελτίωση	της	διαχείρισης	των	δη-
μόσιων	οικονομικών	κατά	τα	επόμενα	δύο	χρόνια,

2.	Το	γεγονός	ότι	η	κοινωνική	συνοχή	αποτελεί	προτε-
ραιότητα	για	την	κυβέρνηση,	

3.	Η	αλλαγή	του	αναπτυξιακού	πλαισίου	–	προτύπου	
της	χώρας	με	την	εφαρμογή	διαρθρωτικών	μεταρ-
ρυθμίσεων,	και,	

4.	Η	προσπάθεια	μείωσης	του	δημόσιου	τομέα	και	η	
εμπέδωση	κλίματος	διαφάνειας.

Για	τον	ΣΒΒΕ	το	μήνυμα	από	τα	αποτελέσματα	είναι	
να	προχωρήσει	η	κυβέρνηση	σε	ρήξεις	και	τομές,	σ΄	
αυτή	την	εξαιρετικά	κρίσιμη	περίοδο	οι	οποίες	θα	συ-
νιστούν	ουσιαστική	μεταρρυθμιστική	προσπάθεια	και	
δεν	θα	υπολογίζουν	το	πολιτικό	κόστος,	ούτως	ώστε	
να	εξέλθει	η	χώρα	το	συντομότερο	δυνατόν	από	την	
οικονομική	κρίση.	
Το	πλήρες	κείμενο	δημοσιοποίησης	των	αποτελεσμάτων	
του	IMD	για	το	2010	καθώς	και	οι	προτάσεις	του	ΣΒΒΕ	
για	την	ανάπτυξη	και	την	ενίσχυση	της	ανταγωνιστι-
κότητας	της	Ελληνικής	οικονομίας	βρίσκονται	στην	
ιστοσελίδα	του	ΣΒΒΕ	www.sbbe.gr.
Για	την	κάλυψη	των	αναγκών	που	προέκυψαν	από	τη	συ-
νεργασία	του	ΣΒΒΕ	με	το	IMD,	η	υπεύθυνη	Διεύθυνση	
Τεκμηρίωσης	και	Μελετών	του	ΣΒΒΕ	συνεργάσθηκε	και	
φέτος	επιτυχώς,	για	ένατη	μάλιστα	συνεχόμενη	χρονιά,	
με	το	Ινστιτούτο	Οικονομικών	και	Βιομηχανικών	Ερευνών	
(Ι.Ο.Β.Ε.),	το	οποίο	παρείχε	τα		μακροοικονομικά	δεδομένα	
που	αφορούσαν	την	ελληνική	οικονομία	κατά	το	έτος	2009.

Τα αποτελέσματα 
από την Παγκόσμια 
Επετηρίδα 
Ανταγωνιστικότητας  
του IMD
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Η ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής 
οικονομίας: δέκα 
χρόνια συνεργασίας 
του ΣΒΒΕ με το IMD

Η	επετειακή	εκδήλωση	με	θέμα:	«Η	ανταγωνιστικότητα	
της	ελληνικής	οικονομίας:	δέκα	χρόνια	συνεργασίας	
του	ΣΒΒΕ	με	το	IMD»,	πραγματοποιήθηκε,	την	Τε-
τάρτη	26	Μαΐου	2010	με	την	συνεργασία	της	Ειδικής	
Γραμματείας	για	την	Ανταγωνιστικότητα	του	ΥΠΟΙΑΝ.
Κατά	την	εναρκτήρια	ομιλία	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	
Ν.	Πέντζος	έθεσε	το	στόχο	της	επετειακής	ημερίδας	
που	ήταν	η	έρευνα	με	συστηματικό	και	ψύχραιμο	
τρόπο	όλων	εκείνων	των	παραμέτρων	που	καθορίζουν	
το	μέλλον	της	χώρας	μας.	Για	να	αναστραφεί	αυτή	
η	παθογένεια	της	Ελλάδας,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	
υπογράμμισε	ότι	πρέπει	όλοι	μας	να	συμβάλλουμε	
για	τον	εκσυγχρονισμό	της,	την	ανάταξη	της	παρα-
γωγικής	της	δομής	και	την	ευελιξία	της	στο	διεθνές	
περιβάλλον.	
Η	κα	S.	Rosselet,	Deputy	Director	του	IMD,	πρότεινε	
η	ελληνική	κυβέρνηση	να	ασχοληθεί	σοβαρά	με	την	
βελτίωση	της	εικόνας	της	χώρας	στο	εξωτερικό	για	την	
ανάκτηση	της	αξιοπιστίας	της	στο	πλαίσιο	της	διεθνούς	
οικονομικής	κρίσης.	Με	βάση	τη	μελέτη	των	αποτελε-
σμάτων	της	εφετινής	παγκόσμιας	επετηρίδας	για	την	

ανταγωνιστικότητα	του	IMD	σημείωσε	ότι	θα	πρέπει	
να	δοθεί	έμφαση	σε	τομείς	στους	οποίους	η	χώρα	
διαθέτει	συγκριτικά	ανταγωνιστικά	πλεονεκτήματα	
έτσι	ώστε	να	ανακτήσει	τη	χαμένη	ανταγωνιστικότητα	
των	τελευταίων	πέντε	ετών.		
Ο	κ.	Γ.	Στουρνάρας	Γενικός	Διευθυντής	ΙΟΒΕ,	πα-
ρουσίασε	εκτενώς	την	εξέλιξη	βασικών	δεικτών	της	
ελληνικής	οικονομίας	και	επεσήμανε	ότι	εφόσον	
τηρηθούν	στο	ακέραιο	οι	δεσμεύσεις	της	χώρας	μας	
έναντι	του	Διεθνούς	Νομισματικού	Ταμείου	τότε	η	
χώρα	μας	θα	μπορέσει	να	μειώσει	το	δημόσιο	χρέος	
σε	συντομότερο	χρονικό	διάστημα	απ’	ότι	προβλέπεται	
στο	σχετικό	μνημόνιο.
Ο	Ειδικός	Γραμματέας	για	την	Ανταγωνιστικότητα	κ.	
Μ.	Πατεράκης	τόνισε	την	ανάγκη	επιτάχυνσης	των	
διαδικασιών	υλοποίησης	του	ΕΣΠΑ	και	του	ΕΠΑΝ.		
Το	πρώτο	μέρος	της	ημερίδας	ολοκληρώθηκε	με	την	
παρέμβαση	του	κ.	Κ.	Βαγενά,	Επικεφαλής	Τμήματος		
Έρευνας	της	τράπεζας	UBS,	ο	οποίος	πρότεινε	το	
μέτρο	των	ιδιωτικοποιήσεων	ως	μέσο	για	την	ενίσχυση	
της	ανταγωνιστικότητας	της	χώρας	καθώς	και	την	
ενίσχυση	και	εκμετάλλευση	βασικών	συγκριτικών	
της	πλεονεκτημάτων.
Στο	δεύτερο	μέρος	της	εκδήλωσης	συμμετείχαν	τρεις	
πρώην	Υπουργοί	Εθνικής	Οικονομίας,	και	συγκεκρι-
μένα	οι	κ.κ.	Στ.	Μάνος,	Γ.	Δραγασάκης	και	Γ.	Πα-
παντωνίου.		Οι	επισημάνσεις	τους	για	τις	αιτίες	του	
προβλήματος	ανταγωνιστικότητας	της	χώρας	και	οι	
προτάσεις	τους	για	την	έξοδο	από	την	κρίση	συνο-
ψίζονται	στα	ακόλουθα:	α)	να	περιοριστεί	άμεσα	η	
σπατάλη	στο	δημόσιο	τομέα,	η	φοροδιαφυγή	και	η	
εισφοροδιαφυγή,	β)	να	υπάρξει	άμεσα	εφαρμογή	κλα-
δικών	πολιτικών,	γ)	να	σχεδιασθεί	και	να	εφαρμοσθεί	
άμεσα	εκτεταμένο	πρόγραμμα	ιδιωτικοποιήσεων,	και,	
δ)	να	υπάρξει	ενίσχυση	του	επιχειρείν.

Χορηγοί	της	επετειακής	εκδήλωσης	ήταν	η	εταιρεία	
PELOPAC	SA	και	η	Τράπεζα	UBS,	υποστηρικτές	οι	
εταιρείες	ICAP	και	ΜΕΛ	–	ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΧΑΡΤΟΥ	ΑΕ,	και	χορηγοί	επικοινωνίας	η	εφημερίδα	
Αγγελιοφόρος	τα	τηλεοπτικά	κανάλια	ΕΡΤ3	και	TV100	
και	ο	ραδιοφωνικός	σταθμός	FM100.
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Το	συνέδριο	διοργανώθηκε,	υπό	την	αιγίδα	του	Συνδέ-
σμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	από	την	Boussias	
Communications,	στις	10	Ιουνίου,	με	τη	συμμετοχή	
υψηλόβαθμων	στελεχών	της	αγοράς	της	Θεσσαλονίκης.
Κατά	τη	διάρκεια	του	συνεδρίου	αναπτύχθηκαν	τα	θέ-
ματα:	Εμπορικής	Διεύθυνσης	&	Διεύθυνσης	Πωλήσε-
ων,	Μάρκετινγκ,	Ανάπτυξης	Προϊόντων	και	Προώθησης	
Πωλήσεων,	Διοίκησης	Ανθρώπινου	Δυναμικού,	Οικονο-
μικής	Διεύθυνσης,	Αποτελεσματικής	Λειτουργίας	των	
Συστημάτων	Πληροφορικής	και	Διαχείρισης	Κινδύνων	

(Risk	management)	και	Αποδοτικής	Διοίκησης	Έργων	
(Project	management).
Το	συνέδριο	φιλοξένησε	έξι	(6)	διακεκριμένους	ξένους	
ομιλητές,	παγκόσμιου	κύρους	οι	οποίοι	μετέφεραν	τις	
εμπειρίες	τους	και	έδωσαν	τις	συμβουλές	τους	για	
την	ανάπτυξη	των	επιχειρήσεων	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	
ενώ	η	συζήτηση	και	η	ανταλλαγή	εμπειριών	με	δια-
κεκριμένους	επιχειρηματίες	από	τη	Βόρεια	Ελλάδα	
έδωσε	στρατηγικές	κατευθύνσεις	για	την	ανάπτυξη	
των	επιχειρήσεών.
Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος	ανέφερε	ότι	το	
«Thessaloniki	Business	Conference»,	αποτελεί	την	
καλύτερη	ευκαιρία	για	τους	επιχειρηματίες	της	Βό-
ρειας	Ελλάδας	να	ενσωματώσουν	στην	καθημερινή	
τους	λειτουργία	εργαλεία	του	management	και	να	
προβούν	σε	επενδυτικές	ενέργειες	που	θωρακίζουν	
τις	επιχειρήσεις	κατά	τη	διάρκεια	της	κρίσης	και	τις	
ενδυναμώνουν	ούτως	ώστε	να	εξέλθουν	με	τις	μικρό-
τερες	δυνατές	απώλειες	από	αυτήν.
Θεωρώ,	υπογράμμισε	ο	κ.	Πρόεδρος,	ότι	η	διοργάνωση	
είναι	η	αρχή	μιας	στρατηγικής	συνεργασίας	του	ΣΒΒΕ	
με	την	κορυφαία	εταιρεία	στο	χώρο	διοργάνωσης	τέ-
τοιου	τύπου	γεγονότων	«Boussias	Communications».		
Αυτός	άλλωστε	ήταν	και	ο	λόγος	για	τον	οποίο	ο	Σύν-
δεσμός	μας	έθεσε	υπό	την	αιγίδα	του	τη	διοργάνωση	
του	Thessaloniki	Business	Conference.

Thessaloniki Business Conference

Εσπερίδα με θέμα: 
«Ανταγωνιστικότητα  
μέσω του Design»

Με	ιδιαίτερη	επιτυχία	πραγματοποιήθηκε,	τη	Δευτέρα	17	
Μαΐου	η	εσπερίδα	με	θέμα	«Ανταγωνιστικότητα	μέσω	του	
Design»	που	συνδιοργάνωσαν	το	Auto	Business	Review	
και	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ).	
Κύριοι	ομιλητές	ήταν	η	κα.	Ροδάνθη	Σεντούκα,	Creative	
Director	&	Partner	της	Red	Design	Consultants	και	δη-
μιουργός	του	σήματος	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	ΑΘΗΝΑ	
2004,	ο	Ανδρέας	Ζαπατίνας,	Βιομηχανικός	Σχεδιαστής	
με	διεθνή	καριέρα	στην	αυτοκινητοβιομηχανία	αλλά	με	
και	ιδιαίτερη	εμπειρία	σε	καταναλωτικά	προϊόντα,	ο	Νί-
κος	Κουκούντζος,	Αναπληρωτής	Γεν.	Διευθυντής	της	
KLEEMANN	ΑΕ	και	ο	αρχιτέκτονας	Γιώργος	Χριστόπουλος,	
διευθυντής	του	AAS	COLLEGE.	Τη	συζήτηση	συντόνισε	
ο	Σάββας	Κάλφας,	εκδότης	των	Auto	Business	Review	
και	ecoreview.gr.	
Ο	Β’	Αντιπρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Στέφανος	Τζιρίτης,	ο	
οποίος	χαιρέτισε	την	εκδήλωση,	επιβεβαίωσε	το	μεγάλο	
ενδιαφέρον	του	ΣΒΒΕ	στην	ενθάρρυνση	του	διαλόγου	
μεταξύ	όλων	των	παραγόντων	της	αγοράς	που	εργάζονται	

για	την	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	των	ελληνικών	
βιομηχανιών	και	την	αύξηση	της	προστιθέμενης	αξίας	
που	παράγουν.
Η	κα.	Σεντούκα	αναφέρθηκε	στη	σημασία	της	εταιρικής	
ταυτότητας,	ο	κ.	Ζαπατίνας	παρουσίασε	τις	βασικές	αρχές	
και	τα	στάδια	του	βιομηχανικού	σχεδιασμού,	ο	κ.	Κου-
κούντζος	παρουσίασε	τη	νέα	γκάμα	ανελκυστήρων	της	
KLEEMANN	ΑΕ	και	τέλος	ο	κ.	Χριστόπουλος	ανέδειξε	τη	
μεγάλη	ανάγκη	για	την	ενίσχυση	του	διαλόγου	μεταξύ	της	
ακαδημαϊκής	κοινότητας	και	της	αγοράς.	
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Προτάσεις - Τομές στο σύστημα διαχείρισης και πληρωμών  
του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου πρότεινε ο ΣΒΒΕ

Στο	πλαίσιο	της	δημόσιας	διαβούλευσης	για	την	ανα-
μόρφωση	του	αναπτυξιακού	–	επενδυτικού	νόμου	της	
χώρας,	ο	ΣΒΒΕ	κατέθεσε	την	Τρίτη	8	Ιουνίου	2010,	
σχετικό	υπόμνημα	θέσεων	και	προτάσεων	προς	την	
Υπουργό	Οικονομίας	Ανταγωνιστικότητας	και	Ναυτιλίας	
κα	Λούκα	Κατσέλη.
Οι	κύριες	θέσεις	και	προτάσεις	του	Συνδέσμου	για	
το	Νέο	Αναπτυξιακό	Νόμο,	οι	οποίες	αναλύονται	στο	
σχετικό	υπόμνημα,	είναι:
1.	κύριο	ζητούμενο	από	το	Νέο	Αναπτυξιακό	νόμο	θα	
πρέπει	να	είναι	ο	εκσυγχρονισμός	και	η	προσαρμογή	
του	εγχώριου	παραγωγικού	συστήματος	στα	δεδομένα	
του	παγκόσμιου	ανταγωνισμού.	Η	πράσινη	ανάπτυξη	
σαφώς	πρέπει	να	αποτελέσει	ζητούμενο,	αλλά	ως	
δέσμη	συμπληρωματικών	ενεργειών	στο	πλαίσιο	της	
βελτίωσης	της	ανταγωνιστικότητας	των	ελληνικών	
επιχειρήσεων	μέσω	του	εκσυγχρονισμού	τους.

2.	είναι	απαραίτητο	να	ισχύσει	νέο	σύστημα	διαχεί-
ρισης	των	επενδύσεων	του	αναπτυξιακού	νόμου	
με	κριτήριο	το	ύψος	των	υποβαλλόμενων	προτά-
σεων.	Το	προτεινόμενο	σύστημα	προβλέπει	την	
κλιμάκωση	της	διαχείρισης	από	τον	Ενδιάμεσο	
Φορέα	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	Ανταγω-
νιστικότητα	και	Επιχειρηματικότητα	(ΕΦΕΠΑΕ),	τις	
Διευθύνσεις	Σχεδιασμού	και	Ανάπτυξης	(ΔΙΣΑ)	των	
Περιφερειών	της	χώρας,	το	Υπουργείο	Οικονομίας	
Ανταγωνιστικότητας	και	Ναυτιλίας	(ΥΠΟΙΑΝ)	και	το	
Ελληνικό	Κέντρο	Επενδύσεων.	Ειδικά	για	τις	με-
γάλες	επενδύσεις	ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	τη	δημιουργία	
Εθνικής	Επιτροπής	Μεγάλων	Επενδύσεων	υπό	τον	
Αντιπρόεδρο	της	Κυβέρνησης.

3.	θα	πρέπει	να	θεσμοθετηθεί	νέο	σύστημα	πληρωμών	στο	
οποίο,	μετά	από	διαγωνιστική	διαδικασία,	θα	συμμετέ-
χουν		ένας	ή	περισσότεροι	χρηματοπιστωτικοί	οργανι-
σμοί	οι	οποίοι	θα	συμβληθούν	με	δανειακή	σύμβαση	
με	το	κράτος	για	την	έγκαιρη	αποπληρωμή	των	επεν-
δύσεων	και	την	άρση	των	καθυστερήσεων	που	έχουν	
διαπιστωθεί	διαχρονικά	σε	όλους	τους	αναπτυξιακούς	
νόμους	μέχρι	σήμερα.	Οι	τόκοι	της	δανειακής	σύμβασης	
θα	επιβαρύνουν	αποκλειστικά	και	μόνο	το	Πρόγραμμα	
Δημοσίων	Επενδύσεων	(ΠΔΕ),	και,	τέλος,

4.	προτείνετε	να	συμπεριληφθεί	ειδική	διάταξη	στο	
νέο	νόμο	η	οποία	θα	προβλέπει	ότι	σε	περίπτω-
ση	εγκεκριμένης	αίτησης	υλοποίησης	επένδυσης	
στο	πλαίσιο	του	αναπτυξιακού	νόμου	τα	ζητήματα	
αδειοδότησης	της	συγκεκριμένης	επένδυσης	θα	
εξετάζονται	από	τις	αρμόδιες	κρατικές	υπηρεσίες	
κατ΄	απόλυτη	προτεραιότητα,	εκτός	του	συνήθους	
πρωτοκόλλου	της	κάθε	υπηρεσίας	και	εντός	συ-
γκεκριμένου	χρονικού	διαστήματος	το	οποίο	θα	
αναφέρεται	ρητά	στο	νόμο.

Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στις καθυστερήσεις

1. Στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου  
Αναπτυξιακού Νόμου
Η	απόφαση	της	κυβέρνησης	για	επιχορήγηση	επεν-
δύσεων	που	αφορούν	την	πράσινη	οικονομία	είναι	
πολύ	σημαντική,	συνάδει	απολύτως	με	τεκταινόμενα	
διεθνώς	και	δίνει	συγκεκριμένη	αναπτυξιακή	προο-
πτική	για	τη	χώρα	μας	τα	επόμενα	χρόνια.			
Παραταύτα,	για	μια	χώρα	με	τα	χαρακτηριστικά	της	
Ελλάδος,	βασικό	ζητούμενο	από	τον	αναπτυξιακό	νόμο	
θα	πρέπει	να	είναι	ο	εκσυγχρονισμός	των	κλάδων	της	
οικονομίας	της	χώρας,	ούτως	ώστε	να	επιτύχουμε	
την	αποτελεσματική	αναδιάρθρωση	του	παραγωγι-
κού	μας	συστήματος	στο	πλαίσιο	του	παγκόσμιου	
ανταγωνισμού.
Ο	εκσυγχρονισμός	και	η	προσαρμογή	του	παραγωγικού	
συστήματος	της	χώρας	στα	δεδομένα	του	παγκόσμιου	
ανταγωνισμού	και	στις	νέες	συνθήκες	που	δημιούρ-
γησε	η	οικονομική	κρίση,	θα	πρέπει	με	σαφήνεια	να	
αποτελέσουν	κομβικό	σημείο	για	την	επίτευξη	των	
στόχων	του	Νόμου.	
Στην	περίπτωση	κατά	την	οποία	θα	δοθεί	προτεραιότη-
τα		αποκλειστικά	και	μόνο	σε	επενδύσεις	που	αφορούν	
την	πράσινη	ανάπτυξη	και	όχι	στον	εκσυγχρονισμό	του	
παραγωγικού	συστήματος,	υπάρχει	σαφής	κίνδυνος	
αδυναμίας	επίτευξης	των	στόχων	του	νόμου,	που	θα	
πρέπει	είναι	η	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας	των	
ελληνικών	επιχειρήσεων	στο	διεθνές	περιβάλλον,	με	
παράλληλη	μείωση	των	περιφερειακών	και	ενδοπε-
ριφερειακών	ανισοτήτων.
Επισημαίνεται	ότι	όσον	αφορά	την	ένταξη	των	οικο-
νομικών	δραστηριοτήτων	στον	Αναπτυξιακό	Νόμο	
πρέπει	να	προσεχθεί	μήπως	η	γενική	αναφορά	σε	
όλες	τις	δραστηριότητες	εκτός	εκείνων	οι	οποίες	ρητά	
απαγορεύονται	είτε	από	το		νόμο	είτε	από	Αποφάσεις	
ή	Κανονισμούς	της	Εθνικής	ή	Κοινοτικής	Νομοθεσίας	
είναι	δυνατό	να	προκαλέσει	αμφισβητήσεις	ή	αμφι-
βολίες	για	το	ποιες	επενδύσεις	απαγορεύονται	από	
την	Νομοθεσία.		Έτσι	δεν	θα	πρέπει	να	αποκλεισθούν	
επενδύσεις	οι	οποίες	ρητά	επιτρεπόταν	με	τον	προ-
ηγούμενο	Αναπτυξιακό	νόμο	όπως	για	παράδειγμα	
οι	επενδύσεις	που	αφορούν	την	παραγωγή,	μετα-
ποίηση	και	εμπορία	γεωργικών	προϊόντων	τα	οποία	
εμπίπτουν	στο	πεδίο	εφαρμογής	του	Παραρτήματος	
I	της	Συνθήκης	της	Ευρωπαϊκής	Κοινότητας.	(άρθρο	
3	παρ.	2	Ν.3299/2004	και	οι	σχετικές	εφαρμοστικές	
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Αποφάσεις).	Στις	επενδύσεις	αυτές	συμπεριλαμβά-
νονται		προϊόντα	αλευροποιίας,	ιχθείς,	κρέατα	κ.λ.π.	
έτσι	η	όποια	αμφισβήτηση	στη	δυνατότητα	υπαγωγής	
θα	δημιουργούσε	σοβαρές	δυσκολίες	στον	εκσυγχρο-
νισμό	σοβαρών	επιχειρηματικών	μονάδων.

2.   Οι καθυστερήσεις κυριότερο πρόβλημα εφαρμο-
γής του Αναπτυξιακού Νόμου
Το	μεγαλύτερο	διαχρονικό	πρόβλημα	στην	εφαρμογή	
του	νόμου	είναι	οι	πάσης	φύσεως	καθυστερήσεις,	οι	
οποίες	αναδεικνύουν	την	αναξιοπιστία	του	κράτους,	
τόσο	σε	διοικητικό	όσο	και	σε	πολιτικό	επίπεδο.	Οι	
καθυστερήσεις	είναι	τριών	ειδών:	
1.	καθυστερήσεις	στη	διαδικασία	αξιολόγησης	του	
φακέλου	του	επενδυτικού	σχεδίου	(λειτουργία	γνω-
μοδοτικών	επιτροπών	και	αποφάσεις	υπουργείων),	
αλλά	και	στις	εκδόσεις	των	αποφάσεων	υπαγωγής,	

2.	καθυστερήσεις	στις	διαδικασίες	ελέγχου	ολοκλήρω-
σης	μέρους	ή	του	συνόλου	των	πραγματοποιούμενων	
επενδύσεων,	και,	

3.	καθυστερήσεις	στις	πληρωμές	και	στις	εκταμιεύσεις	
των	οφειλόμενων	ποσών	προς	τις	επιχειρήσεις.	

Συμπληρωματικό	με	τα	παραπάνω,	και	σε	ότι	αφορά	το	
σκοπό	δημιουργίας	και	εφαρμογής	του	νόμου,	είναι	το	πρό-
βλημα	της	απουσίας	περιφερειακής	διάστασης	του	νόμου.	

3. Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στις καθυστερήσεις
Οι		διάφορες	καθυστερήσεις	προέρχονται	αποκλειστικά	
και	μόνο	από	την	αδυναμία	ανταπόκρισης	του	διοικητι-
κού	μηχανισμού	εφαρμογής	των	διατάξεων	του	νόμου	
τόσο	στα	Υπουργεία	(πρώην	Υπουργείο	Οικονομίας	και	
Οικονομικών	και	πρώην	Υπουργείο	Ανάπτυξης),	όσο	
και	στις	δεκατρείς	(13)	Περιφέρειες	της	χώρας,	να	
ανταποκριθούν	χρονικά	στην	αξιολόγηση,		διαχείριση	
και	έλεγχο	των	προτάσεων	που	υποβάλλονταν.		

3.1  Δημιουργία Νέου Διοικητικού Συστήματος Δι-
αχείρισης
Για	να	μην	επαναληφθούν	οι	καθυστερήσεις	που	εμ-
φανίσθηκαν	στο	παρελθόν	στο	πλαίσιο	του	νέου	νόμου,	
προτείνουμε	να	ισχύσει	νέο	διοικητικό	σύστημα	αξι-
ολόγησης	το	οποίο	θα	κατηγοριοποιεί	τις	επενδύσεις	
σύμφωνα	με	το	ύψος	της	προτεινόμενης	κάθε	φορά	
επενδυτικής	πρότασης.
Καταρχήν	προτείνουμε	το	κατώτερο	όριο	προϋπολογισμού	
προτεινόμενης	επένδυσης	για	ένταξη	στις	διατάξεις	του	
νόμου	να	διαμορφωθεί	πλέον	στις	300.000	Ευρώ.
Το	νέο	διοικητικό	σύστημα	προτείνουμε	να	δομείται	σε	
τέσσερα	(4)	επίπεδα,	και	να	διαμορφώνεται	με	κριτήριο	
το	ύψος	του	προϋπολογισμού	των	αξιολογούμενων	
προτάσεων	επενδύσεων,	ως	εξής:
•	Για	προτάσεις	ύψους	από	300.000	Ευρώ	έως	800.000	
Ευρώ,	αυτές	να	υποβάλλονται,	να	αξιολογούνται	

να	ελέγχονται	και	γενικότερα	η	διαχείρισή	τους	να	
γίνεται	από	τον	ενδιάμεσο	φορέα	που	έχει	επιλέξει	
το	Υπουργείο	Οικονομίας	Ανταγωνιστικότητας	και	
Ναυτιλίας	(ΥΠΟΙΑΝ),	δηλαδή	τον	ΕΦΕΠΑΕ	(Ενδιά-
μεσος	Φορέας	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	Αντα-
γωνιστικότητα	και	Επιχειρηματικότητα).

•	Για	προτάσεις	ύψους	από	800.000	Ευρώ	μέχρι	4εκατ.	
Ευρώ	η	διαχείριση	των	προτάσεων	να	γίνεται	απο-
κλειστικά	από	τις	Διευθύνσεις	Σχεδιασμού	και	Ανά-
πτυξης	των	Περιφερειών	(ΔΙΣΑ).		Εξαίρεση	στη	πρό-
ταση	αυτή	θα	πρέπει	να	αποτελέσουν	οι	περιφέρειες	
Αττικής	και	Κεντρικής	Μακεδονίας,	όπου	για	αυτές	
το	ανώτατο	όριο	προτείνουμε	να	διαμορφωθεί	στα	
6εκατ.	Ευρώ,	αντί	των	4εκατ.	Ευρώ.

•	Για	προτάσεις	από	4εκατ.	Ευρώ	(ή	αντίστοιχα	από	
6εκατ.	Ευρώ	για	την	Αττική	και	την	Κεντρική	Μακεδο-
νία)	έως	20εκατ.	Ευρώ	η	διαχείριση	των	προτάσεων	
να	γίνεται	αποκλειστικά	και	μόνο	από	το	Υπουρ-
γείο	Οικονομίας	Ανταγωνιστικότητας	και	Ναυτιλίας	
(ΥΠΟΙΑΝ).		

	 Για	όσες	προτάσεις	εμπίπτουν	στη	συγκεκριμένη	
κατηγορία	και	αφορούν	τις	περιφέρειες	της	Βό-
ρειας	Ελλάδας	δηλαδή	τη	Μακεδονία	και	τη	Θράκη	
προτείνουμε	η	διαχείρισή	τους	να	γίνεται	από	την	
Επιχειρησιακή	Μονάδα	που	σχεδιάζει	να	δημιουρ-
γήσει	το	Υπουργείο	Οικονομίας	Ανταγωνιστικότητας	
και	Ναυτιλίας	(ΥΠΟΙΑΝ)	στη	Θεσσαλονίκη,	και,	τέλος,

•	Για	περιπτώσεις	επενδύσεων	προϋπολογισμού	μεγα-
λύτερου	των	20εκατ.	Ευρώ,	προτείνουμε	η	διαχείρισή	
τους	να	γίνεται	από	το	Ελληνικό	Κέντρο	Επενδύσε-
ων	στο	οποίο	προτείνουμε	να	δημιουργηθεί	για	το	
σκοπό	αυτό	αρμόδια	Εθνική	Επιτροπή	Μεγάλων	
Επενδύσεων,	που	θα	τεθεί	υπό	τον	Αντιπρόεδρο	
της	Κυβέρνησης.

3.2. Προτάσεις για άρση των καθυστερήσεων στο 
σύστημα αδειοδότησης	
Η	έκδοση	των	πάσης	φύσεως	αδειών	που	απαιτούνται	
για	την	υλοποίηση	μιας	επένδυσης	έχει	επισημανθεί	
επανειλημμένα	ότι	αποτελούν	τροχοπέδη	για	την	επι-
χειρηματικότητα	στη	χώρα	μας.		
Για	μια	νέα	επένδυση	απαιτείται	σειρά	αδειών	λει-
τουργίας,	οικοδομικών,	περιβάλλοντος,	δασαρχείου,	
αρχαιολογίας,	καθώς	και	ειδικές	γνωμοδοτήσεις,	όπως	
για	παράδειγμα	από	το	Υπουργείο	Γεωργίας,	τη	Γενική	
Γραμματεία	Έρευνας	και	Τεχνολογίας	κτλ.		Αποτέλεσμα	
αυτού	του	μεγάλου	γραφειοκρατικού	προβλήματος	
είναι	η	πολύ	μεγάλη	διάρκεια,	στην	έκδοση	αδειών,	
άρα	στην	καθυστέρηση	υλοποίησης	επενδύσεων	η	
οποία	έχει	υπολογιστεί	ότι	στη	χώρα	μας	διαρκεί	ένα	
(1)	έως	δύο	(2)	χρόνια.
Επειδή	ακριβώς	είναι	αναγκαία	η	υλοποίηση	επεν-
δύσεων	με	ταχύτητα	και	ευελιξία	για	την	έξοδο	της	
χώρας	από	την	οικονομική	κρίση	και	την	ανάπτυξή	
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της	τα	επόμενα	χρόνια,	ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	τη	συμπε-
ρίληψη	στο	νέο	Νόμο	ειδικής	διάταξης	η	οποία	θα	
προβλέπει	ότι	σε	περίπτωση	εγκεκριμένης	αίτησης	
υλοποίησης	επένδυσης	στο	πλαίσιο	του	Αναπτυξιακού	
Νόμου	τα	ζητήματα	αδειοδότησης	τις	συγκεκριμένης	
επένδυσης	θα	εξετάζονται	από	τις	αρμόδιες	κρατι-
κές	υπηρεσίες	κατά	απόλυτη	προτεραιότητα	εκτός	
του	συνήθους	πρωτοκόλλου	της	κάθε	υπηρεσίας	και	
εντός	συγκεκριμένου	χρονικού	διαστήματος	το	οποίο	
θα	αναφέρεται	ρητά	στο	νόμο.

3.3 Προτάσεις για την άρση των καθυστερήσεων στο 
σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων 
Οι	καθυστερήσεις	στο	σύστημα	πληρωμών	και	εκταμι-
εύσεων,	είτε	σταδιακών	είτε	στο	στάδιο	ολοκλήρωσης,	
ήταν	απ’	τα	βασικά	προβλήματα	του	προηγούμενου	
νόμου,	αφού	διαπιστώθηκε	ότι	υπήρξαν	σχετικές	κα-
θυστερήσεις	που	σε	πολλές	περιπτώσεις	ξεπερνούσαν	
ακόμη	και	τους	εικοσιτέσσερις	(24)	μήνες.
Για	την	επίλυση	του	προβλήματος	προτείνουμε	οι	ενδιά-
μεσοι	φορείς,	οι	περιφέρειες	της	χώρας,	και	τα	αρμόδια	
υπουργεία,	να	επιλέξουν	μετά	από	ανοικτή	διαγωνιστική	
διαδικασία	έναν	ή	περισσότερους	χρηματοπιστωτικούς	
οργανισμούς	οι	οποίοι	θα	συμβληθούν	με	δανειακή	
σύμβαση	με	το	κράτος	για	την	έγκαιρη	αποπληρωμή	των	
επενδύσεων	και	την	αποφυγή	των	σχετικών	καθυστε-
ρήσεων.		Οι	τόκοι	που	θα	προκύψουν	από	την	ανωτέρω	
δανειακή	σύμβαση	θα	επιβαρύνουν	αποκλειστικά	και	
μόνο	το	Πρόγραμμα	Δημοσίων	Επενδύσεων	(ΠΔΕ)	της	
χώρας.		Συμπληρωματικά	προτείνουμε	για	την	αποφυγή	
προβλημάτων	χρηματοδότησης	στην	υλοποίηση	των	
επενδύσεων	να	εκχωρούνται	οι	εγγυητικές	επιστολές	
καλής	εκτέλεσης	των	επενδύσεων	προς	τα	χρηματοπι-
στωτικά	ιδρύματα	που	θα	επιλεγούν.

4.  Ποσοστά ενισχύσεων
Με	το	Νόμο	3299/04	ουσιαστικά	βιώσαμε	την	ισοπέ-
δωση	της	διαφοροποίησης	των	ποσοστών	ενίσχυσης,	
αφού	οι	επιχειρήσεις	στις	παραμεθόριες	περιοχές	
ετύγχαναν	της	ίδιας	αντιμετώπισης	με	αυτές	που	απεί-
χαν	λίγα	μόλις	χιλιόμετρα	από	το	κέντρο	της	πρωτεύ-
ουσας	της	χώρας.	Κατά	συνέπεια,	και	με	αφορμή	αυτή	
τη	διαπίστωση,	θα	πρέπει	να	υιοθετηθεί	η	λογική	των	
στοχευμένων	επενδύσεων,	τόσο	με	κριτήρια	τομέα	ή	
κλάδου,	όσο	και	με	περιφερειακά	κριτήρια.	Δεν	είναι	
δυνατόν	το	Ορμένιο	του	Έβρου	να	βρίσκεται	στην	ίδια	
ζώνη	κινήτρων	με	την	Κόρινθο.	Και	αυτό	γιατί	και	τα	
λειτουργικά	κόστη	επιχειρήσεων	της	απόμακρης	πε-
ριφέρειας	είναι	εξαιρετικά	επιβαρυμένα	και	ο	ανταγω-
νισμός	των	όμορων	χωρών	Βουλγαρίας	και	Ρουμανίας	
με	το	φθηνό	εργατικό	είναι	ιδιαίτερα	οξύς.	Η	εξεύρεση		
εξειδικευμένων	στελεχών	στην	απόμακρη	περιφέρεια	
γίνεται	πολύ	δαπανηρή	υπόθεση	για	τις	επιχειρήσεις.	
Και	η	μεταφορά	των	τελικών	τους	προϊόντων	στα	κέντρα	

κατανάλωσης	το	ίδιο.
Σε	κάθε	περίπτωση	θα	πρέπει	να	ισχύουν	τα	όσα	προβλέ-
πονται	στον	Χάρτη	Περιφερειακών	Ενισχύσεων	(ΧΠΕ)	της	
χώρας.		Ειδικά	για	τις	μικρές	και	μεσαίες	επιχειρήσεις	
προτείνουμε	η	ισχύουσα	διαφοροποίηση	κατά	τα	10%	
και	20%	αντιστοίχως,	να	τροποποιηθεί	σε	5%	και	15%.	
Το	πρόσθετο	5%	της	διαφοράς	προτείνουμε	να	δίνεται	
προς	τις	μικρές	και	μεσαίες	επιχειρήσεις	που	υλοποι-
ούν	επενδύσεις	σε	νομούς	που	έχουν	υψηλά	ποσοστά	
ανεργίας	και	χαμηλό	ακαθάριστο	παραγόμενο	προϊόν	
(ΑΕΠ)	σε	σχέση	με	το	μέσο	όρο	της	χώρας	ή	ανήκουν	
στη	Θράκη,	την	Ήπειρο,	σε	νησιά	με	μόνιμο	πληθυσμό	
μέχρι	4.000	κατοίκους	και	σε	περιοχές	των	οποίων	η	
απόσταση	από	τα	σύνορα	δεν	θα	ξεπερνά	τα	15	χιλμ.
Με	την	πρότασή	μας	αυτή	ενδυναμώνεται	με	σαφήνεια	
η	περιφερειακή	διάσταση	του	νόμου	και	δημιουργεί-
ται	η	προοπτική	άμβλυνσης	των	περιφερειακών	και	
ενδοπεριφερειακών	ανισοτήτων	στη	χώρα.		

4.1 Ίδια συμμετοχή του επενδυτή
Είναι	θεωρούμε	ορθό	να	γίνεται	μνεία	στον	νόμο	ότι	η	
ίδια	συμμετοχή	του	επενδυτή	μπορεί	να	καλύπτεται	και	
με	αφορολόγητα	αποθεματικά.	Στην	περίπτωση	που	γίνει	
χρήση	τέτοιων	αποθεματικών	προκειμένου	να	καλυφθεί	
η	ίδια	συμμετοχή	(θα	κεφαλαιοποιούνται)	να	έχουν	τη	
μεταχείριση	της	φορολόγησης	με	5%	όπως	ισχύει	και	
για	τις	εταιρίες	που	είναι	εισηγμένες	στο	Χρηματιστήριο.	
Θα	μπορούσε	να	προβλεφθεί	ότι	το	ποσό	αυτό	θα	μείνει	
ως	κεφάλαιο	στην	εταιρία	για	10	χρόνια.

5.  Σύστημα αξιολόγησης των επενδύσεων
Το	σύστημα	αξιολόγησης	των	επενδύσεων	θα	πρέπει	να	
αναμορφωθεί	και	να	γίνει	αυστηρότερο,	συμπεριλαμβά-
νοντας	κριτήρια	τα	οποία	θα	μπορούν	να	ελέγχονται	ανά	
πάσα	στιγμή	και	τα	οποία	θα	εφαρμόζονται	απαρέγκλιτα	
από	τις	υπηρεσίες.		Στο	πλαίσιο	αυτό	προτείνουμε	να	
θεσπιστεί	ως	χαμηλότερο	αποδεκτό	όριο	βαθμολογίας	
για	την	έγκριση	μιας	επένδυσης	το	60%.	
Με	βάση	την	πολύχρονη	εμπειρία	του	Συνδέσμου	από	
τη	συμμετοχή	στην	Κεντρική	Γνωμοδοτική	Επιτροπή,	
όπως	και	στις	περιφερειακές,	θεωρούμε	ότι	η	συ-
γκριτική	αξιολόγηση	των	επενδύσεων	είναι	απολύτως	
ανεφάρμοστη,	και,	εφόσον	θεσπιστεί,	μπορεί	να	δη-
μιουργήσει	περιπτώσεις	αδιαφάνειας,	κάτι	το	οποίο	
είναι	απολύτως	ανεπιθύμητο.
Οι	δύο	περίοδοι	αξιολόγησης	των	επενδύσεων	το	χρό-
νο	δεν	είναι	αποδεκτές	από	τις	επιχειρήσεις	και	δεν	
μπορούν	να	λειτουργήσουν	στην	πράξη.		Αντί	των	δύο	
περιόδων	προτείνουμε	την	υποβολή	προτάσεων		κα-
θόλη	τη	διάρκεια	του	έτους	και	την	αξιολόγησή	τους	
τουλάχιστον	τέσσερις	(4)	φορές	το	χρόνο.
Προτείνουμε	να	εκπονηθούν	από	το	ΥΠΟΙΑΝ	νέοι	οδηγοί	
αξιολόγησης	και	νέοι	οδηγοί	ελεγκτικών	διαδικασιών,	
οι	οποίοι	θα	διέπονται	από	διαφάνεια	και	ευελιξία.		Με	
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τον	τρόπο	αυτό	διασφαλίζεται	η	ομοιόμορφη	εφαρμογή	
του	νόμου	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.
Στους	οδηγούς	αυτούς	θα	πρέπει	να	προβλεφθεί	η	
δημιουργία	καταλόγου	–	βάσης	δεδομένων	μοναδιαίου	
κόστους	ανά	κατηγορία	δαπάνης	και	κατηγορία	επεν-
δύσεων.		Είναι	βέβαιο	ότι	η	πρότασή	μας	αυτή	θα	διορ-
θώσει	τις	πάσης	φύσεως	στρεβλώσεις	του	παρελθόντος	
που	αφορούσαν	πιθανές	υπερβάσεις	προϋπολογισμού.
Τέλος,	ένα	ιδιαίτερο	θέμα	που	πρέπει	να	συμπεριλη-
φθεί	είναι	τα	αυστηρά	κριτήρια	μεταφοράς	κονδυλίων	
δαπανών	από	μια	κατηγορία	σε	άλλη.		Για	τις	κύριες	
κατηγορίες	δαπανών	της	κάθε	επένδυσης	θα	πρέπει	
να	τεθεί	ανώτερο	ποσοστό	το	οποίο	να	μπορεί	να	με-
ταφέρεται	από	μια	κατηγορία	δαπανών	σε	μία	άλλη.		
Προτείνουμε	το	ποσοστό	αυτό	να	είναι	έως	10%.		

6.  Αφορολόγητα αποθεματικά
Ο	παλαιός	αναπτυξιακός	νόμος	3299/2004	έπαψε	να	
ισχύει	από	τις	30	Ιανουαρίου	2010.	Επειδή	πολλές	
επιχειρήσεις	πραγματοποιούν	τις	επενδύσεις	τους	
εντασσόμενες	στο	καθεστώς	ενισχύσεων	μέσω	αφορο-
λόγητων	αποθεματικών,	δεν	γνωρίζουν	αν	θα	υπάρχει	
πρόβλεψη	στο	νέο	νόμο	για	δυνατότητα	σχηματισμού	
αφορολόγητου	αποθεματικού	από	τη	λήξη	της	ισχύος	
του	προηγούμενου	νόμου	(30	Ιανουαρίου	2010)	μέχρι	
και	την	ημερομηνία	ψήφισης	του	νέου	νόμου.	
Για	την	απρόσκοπτη	πραγματοποίηση	επενδύσεων	μέ-
σω	του	καθεστώτος	των	αφορολόγητων	αποθεματικών	
προτείνουμε	να	υπάρξει	ειδική	διάταξη	στο	νέο	νόμο	
η	οποία	θα	προβλέπει	την	εφαρμογή	των	ενισχύσεων	
μέσω	αφορολόγητων	αποθεματικών	αναδρομικά	από	
τις	30	Ιανουαρίου	του	2010,	για	όσες	επιχειρήσεις	
επιθυμούν	να	υιοθετήσουν	το	συγκεκριμένο	μέτρο,	
μέχρι	την	ημερομηνία	έναρξης	ισχύος	των	διατάξεων	
του	νέου	αναπτυξιακού	νόμου.
Επιπλέον	στην	κατηγορία	των	αφορολόγητων	αποθεμα-
τικών	προτείνουμε	να	ενταχθούν	επενδύσεις	οι	οποίες:	
α)	έχουν	εξασφαλισμένη	απόδοση,	β)	η	απόδοση	αυτή	
είναι	γνωστή	εκ	των	προτέρων,	και,	γ)	είναι	μηδενικού	
κινδύνου,	όπως	για	παράδειγμα	επιχειρήσεις	παραγω-
γής	ενέργειας,	με	εξασφαλισμένες	πωλήσεις	σε	βάθος	
μάλιστα	πολλών	ετών.		
Σήμερα	οι	επενδύσεις	αυτές	εντάσσονται	σε	καθεστώς	
ενίσχυσης	άμεσων	επιχορηγήσεων.		Η	συμπερίληψή	
τους	στο	καθεστώς	των	αφορολόγητων	αποθεματι-
κών	θα	επιτύχει	την	αποσυμφόρηση	του	συστήματος	
αξιολόγησης	επενδύσεων	συνολικά,	αφού	θα	μειωθεί	
κατά	πολύ	ο	αριθμός	των	αιτήσεων	επενδύσεων	για	
επιχορήγηση.		Άλλωστε	για	επενδύσεις	τέτοιου	εί-
δους	η	διαδικασία	αξιολόγησης	των	προτάσεων	δεν	
προσφέρει	τίποτε,	αφού	οι	επενδύσεις	αυτές	εκ	των	
προτέρων	πληρούν	όλα	τα	κριτήρια	αξιολόγησης	του	
θέτει	ο	νόμος,	άρα	είναι	εκ	των	προτέρων	γνωστή	η	
έγκριση	τους.

Περαιτέρω διεύρυνση περιφερει-
ακών ανισοτήτων από τα νέα μέτρα 
της Κυβέρνησης

Τη	Δευτέρα	3	Μαΐου	2010	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	
εξέδωσε	το	παρακάτω	Δελτίο	Τύπου	με	αφορμή	
τα	νέα	μέτρα	που	έλαβε	η	Κυβέρνηση	στο	πλαίσιο	
της	επιτήρησης	από	το	ΔΝΤ	και	την	ΕΕ:	
«Η	δημοσιονομική	εξυγίανση	είναι	ο	μοναδικός	
δρόμος	για	να	αποκατασταθεί	η	αξιοπιστία	της	χώ-
ρας	μας	και	να	βελτιωθεί	η	ανταγωνιστικότητα	της.
Μέσα	από	τη	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας	της	
χώρας	μας	θα	βελτιωθεί	και	η	ανταγωνιστικότητα	
των	ελληνικών	επιχειρήσεων.	Είναι	κατανοητό	ότι	
αυτός	ο	δρόμος	απαιτεί	θυσίες	από	όλους.		
Βραχυπρόθεσμα	τα	μέτρα	αυτά	θα	δημιουργήσουν	
περαιτέρω	ύφεση	και	θα	επιδεινώσουν	τη	δύσκολη	
περίοδο	που	διανύουν	οι	επιχειρήσεις.		
Όσο	περισσότερο	πλήττεται	το	εισόδημα	των	με-
σαίων	και	κυρίως	των	χαμηλών	εισοδημάτων	μέσω	
αύξησης	της	έμμεσης	φορολογίας,	όσο	δεν	λαμ-
βάνονται	μέτρα	ανάπτυξης,	όσο	δεν	βελτιώνεται	το	
περιβάλλον	που	λειτουργούν	οι	επιχειρήσεις,	θα	
βλέπουμε	την	ύφεση	της	πραγματικής	οικονομίας	
να	επιδεινώνεται	και	να	επηρεάζεται	αρνητικά	το	
βιοτικό	επίπεδο	των	πολιτών	και	η	επιβίωση	των	
επιχειρήσεων.
Εάν	δεν	ληφθούν	άμεσα	μέτρα	για	την	εξυγίανση	
της	οικονομίας	και	για	τη	στήριξη	της	επιχειρη-
ματικότητας,	θα	βιώσουμε	την	επόμενη	χρονική	
περίοδο	μια	δραματική	αύξηση	των	περιφερειακών	
ανισοτήτων	με	θεαματική	αύξηση	της	ανεργίας	και	
περαιτέρω	συρρίκνωση	της	παραγωγικής	βάσης	
της	χώρας	στην	περιφέρεια	με	άμεση	συνέπεια	
την	αποδιάρθρωση	των	τοπικών	κοινωνιών	και	των	
οικονομικά	ασθενέστερα	πολιτών.
Το	ζητούμενο	από	τώρα	και	στο	εξής	είναι	να	
υπάρξουν,	ΑΜΕΣΑ,	μέτρα	ανάπτυξης	προς	όλες	
τις	κατευθύνσεις,	όπως	ενεργοποίηση	του	ΕΣΠΑ	
και	του	νέου	αναπτυξιακού	νόμου,	κλαδικές	πολι-
τικές,	μέτρα	για	τη	βελτίωση	της	ρευστότητας	των	
επιχειρήσεων	και	ένα	καλύτερο	περιβάλλον	για	τη	
λειτουργία	των	επιχειρήσεων».		
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Άμεση αύξηση του αριθμού των εγκε-
κριμένων επενδύσεων από το πρό-
γραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Την	Πέμπτη	17	Ιουνίου	2010,	ανακοινώθηκε	από	το	
Υπουργείο	Οικονομίας,	Ανταγωνιστικότητας	και	Ναυτι-
λίας	(ΥΠΟΙΑΝ)	η	ενίσχυση	περίπου	7.400	μικρομεσαί-
ων	επιχειρήσεων	της	μεταποίησης,	του	τουρισμού,	του	
εμπορίου	και	των	υπηρεσιών	της	χώρας	μέσω	των	ΠΕΠ	
του	ΕΣΠΑ.	Ο	προϋπολογισμός	της	δημόσιας	δαπάνης	του	
προγράμματος	έχει	ανέλθει	στο	ποσό	των	650	εκ.	€,	μετά	
την	πρόσφατη	αύξηση	κατά	150	εκ.	€	από	το	ΥΠΟΙΑΝ.	
Σε	ανακοίνωση	του	ΣΒΒΕ	υπογράμμισε	ότι,	ήταν	εξ΄	
αρχής	αντίθετος	με	την	περικοπή	στο	50%	του	αρχικού	
προϋπολογισμού	των	ενισχύσεων	και	τη	διαμόρφωσή	
του	από	1,05	δις	€	σε	500	εκ.	€.	Σε	κάθε	περίπτωση,	
η	ανακοινωθείσα	αύξηση	δεν	αφορά	τη	μεταποίηση,	
γεγονός	που	δημιουργεί	πολλά	ερωτηματικά	όσον	
αφορά	στη	στόχευση	του	προγράμματος.
Ο	ΣΒΒΕ	κατ΄	επανάληψη	έχει	επισημάνει	ότι	ο	κατα-
κερματισμός	των	προγραμμάτων	ενίσχυσης	μικρομε-
σαίων	επιχειρήσεων	σε	χιλιάδες	προτάσεις	αμφίβολου	
αναπτυξιακού	αποτελέσματος,	δεν	διαμορφώνει	σε	
καμία	απολύτως	περίπτωση	ουσιαστική	αναπτυξιακή	
στρατηγική	για	τη	χώρα	και	την	ελληνική	περιφέρεια.	
Σε	μια	κρίσιμη	χρονική	περίοδο	για	τη	χώρα	και	την	οι-
κονομία	της,	κατά	την	οποία	κυρίαρχο	ζητούμενο	είναι	
η	αλλαγή	του	μοντέλου	ανάπτυξης,	ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	
την	άμεση	αύξηση	των	κονδυλίων	του	προγράμματος	
οι	οποίες	θα	πρέπει	να	κατανεμηθούν	αποκλειστικά	
και	μόνον	σε	προτάσεις	επιχειρήσεων	της	μεταποίη-
σης,	κυρίως	στην	περιφέρεια,	οι	οποίες	δημιουργούν	
υψηλή	προστιθέμενη	αξία	για	την	εθνική	οικονομία.	
Επιπρόσθετα,	η	μέχρι	σήμερα	εμπειρία	δείχνει	ότι	ένα	πο-
σοστό	περίπου	25%	των	εγκεκριμένων	προτάσεων	ουδέποτε	
υλοποιείται,	με	αποτέλεσμα	την	απένταξη	των	εγκεκριμένων	
προτάσεων	και	την	απώλεια	κοινοτικών	κονδυλίων.	
Από	τις	υπόλοιπες	εγκεκριμένες	προτάσεις	σε	άλλα	
προγράμματα	η	απορρόφηση	ανέρχεται,	κατά	μέσο	
όρο,	σε	70%	του	εγκεκριμένου	προϋπολογισμού,	γε-
γονός	που	τελικά	συνιστά	συνολική	απορρόφηση	του	
προγράμματος	σε	ποσοστό	περίπου	50%.
Λαμβανομένων	υπόψη	και	των	δύσκολων	συνθηκών	για	τις	
μικρομεσαίες	επιχειρήσεις	στη	χώρα	κατά	την	τρέχουσα	
περίοδο	της	οικονομικής	κρίσης	προτείνετε	να	αυξηθεί	
στο	διπλάσιο	το	ποσό	των	επενδυτικών	σχεδίων	που	θα	
συμπεριληφθούν	στην	εγκριτική	απόφαση	του	Α΄	Κύκλου	
ενίσχυσης	μικρομεσαίων	επιχειρήσεων	μέσω	των	ΠΕΠ.		
Με	την	πρότασή	αυτή	εξασφαλίζεται	το	ότι	δεν	θα	
υπάρξει	σε	καμία	περίπτωση	απώλεια	κοινοτικών	κον-
δυλίων,	ενώ	παράλληλα	ενισχύονται	όσο	είναι	δυνατόν	
περισσότερες	μικρομεσαίες	επιχειρήσεις.	

Απόγνωση των επιχειρήσεων από τη 
νέα απόφαση παράτασης πληρωμών 
στις επιστροφές ΦΠΑ

Να	σταματήσει	η	ομηρία	των	επιχειρήσεων,	στην	
οποία	περιέρχονται	με	τη	νέα	απόφαση	παράτασης	
πληρωμών	στις	επιστροφές	ΦΠΑ,	ζήτησε	ο	ΣΒΒΕ	σε	
επιστολή	διαμαρτυρίας	προς	τον	Υπουργό	Οικονο-
μικών	κ.	Γ.	Παπακωνσταντίνου.	Το	πλήρες	κείμενο	
της	επιστολής	έχει	ως	εξής:	
Η	δυσμενής	κατάσταση	της	οικονομίας	έχει	οδηγή-
σει	την	επιχειρηματική	κοινότητα	σε	συγκρατημένη	
ανοχή	στην	επιβολή	πλήθος	μέτρων,	που	λαμβάνει	
η	ελληνική	πολιτεία	για	την	εφαρμογή	του	μηχα-
νισμού	στήριξης	και	την	ανάκαμψη	της	ελληνικής	
οικονομίας,	και	τα	οποία	σε	κανονικές	συνθήκες	
θα	ήταν	αδιανόητα.	
Ωστόσο,	η	έμμεση	στάση	πληρωμών	επιστροφών	
ΦΠΑ	έως	30	Σεπτεμβρίου	2010	που	ανακοινώσατε,	
με	τη	νέα	ΠΟΛ	1072/26.05.2010	σε	συνέχεια	της	
ΠΟΛ	1016/1.3.2010,	αποτελεί	ζήτημα	έντονης	δια-
μαρτυρίας	για	το	Σύνδεσμο	και	τα	μέλη	μας,	καθώς	
πιθανότατα	θα	έχει	για	τις	επιχειρήσεις	αλυσιδωτές	
αρνητικές	επιπτώσεις	από	την	αδυναμία	πληρωμών	
προς	προμηθευτές	έως	την	πιθανή	χρεωκοπία	τους.	
Σε	σχετική	έρευνα	του	Συνδέσμου	που	πραγματο-
ποιήθηκε	σε	επιχειρήσεις	του	Βορειοελλαδικού	
Τόξου	και	η	οποία	δόθηκε	στη	δημοσιότητα	στα	
τέλη	Μαρτίου	2010,	καταγράφεται	ότι	ξεπερνούσαν	
τα	300	εκατ.	€	οι	οφειλές	του	ελληνικού	δημοσίου	
προς	τις	επιχειρήσεις	του	Βορειοελλαδικού	Τόξου	
με	μέσο	χρόνο	οφειλής	μεταξύ	12	έως	20	μηνών.	
Μάλιστα,	ειδικά	το	ζήτημα	της	επιστροφής	του	ΦΠΑ	
σε	συνδυασμό	με	τα	αυστηρά	κριτήρια	πίστωσης	
που	θέτουν	οι	τράπεζες	έχει	επιτείνει	το	πρόβλημα	
ρευστότητας	των	ελληνικών	επιχειρήσεων,	οι	οποίες	
βρίσκονται	σε	πλήρη	απόγνωση.	
Εξάλλου,	στη	δημοσιότητα	έχουν	δοθεί	στοιχεία	και	
άλλων	επιχειρηματικών	φορέων	που	ουσιαστικά	
καταδεικνύουν	το	ίδιο	γεγονός,	της	επιτακτικής	
δηλαδή	ανάγκης	άμεσης	τόνωσης	της	αγοράς.	
Μεταξύ	άλλων	όλοι	οι	φορείς	συγκλίνουν	και	θε-
ωρούν	πλέον	ρεαλιστική	την	πρόταση	συμψηφι-
σμού	των	οφειλών	του	ελληνικού	δημοσίου	προς	
τις	επιχειρήσεις,	με	οφειλές	των	τελευταίων	προς	
την	εφορία	και	τα	ασφαλιστικά	ταμεία.	
Σε	κάθε	περίπτωση	θα	πρέπει	να	εφαρμοστεί	η	ΠΟΛ	
1016/1.3.2010	για	την	άμεση	εκταμίευση	των	επι-
στροφών	στις	επιχειρήσεις,	στις	οποίες	έχει	ήδη	
πραγματοποιηθεί	προσωρινός	ή	τακτικός	έλεγχος.
Παρακαλούμε	θερμά,	για	τις	άμεσες	ενέργειές	σας	
προκειμένου	να	δοθεί	η	ανάσα	ρευστότητας	που	
τόσο	αγωνιωδώς	περιμένει	η	αγορά.
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Η Πορεία της Οινοποιίας TSANTALI στην Αγορά της Κίνας

Η	Οινοποιία	TSANTALI	μετρά	έναν	αιώνα	και	πλέον.	Μια	ιστορία	η	
οποία	ξεκινά	από	το	1890.	Στο	πέρασμα	των	χρόνων,	και	παράλληλα	με	
την	πορεία	της	στην	ελληνική	αγορά,	σημαντικό	μερίδιο	της	εμπορικής	
δραστηριότητας	της	Οινοποιίας	TSANTALI	διεκδικούν	οι	εξαγωγές.
Στις	μέρες	μας	την	πορεία	αυτήν	έρχεται	να	επιβεβαιώσει	η	αντα-
πόκριση	της	κινεζικής	αγοράς	κατόπιν	ενός	τριετούς	προγράμματος	
προώθησης	των	κρασιών	της	οινοποιίας.	Μια	συντονισμένη	προσπάθεια	
με	στρατηγικό	σχεδιασμό,	η	οποία	είχε	ως	αποτέλεσμα	τη	δημιουργία	
ενός	δικτύου	καταστημάτων	για	την	TSANTALI	ASIA,	θυγατρική	της	

TSANTALI,	και	προκάλεσε	μεγάλο	ενδιαφέρον	για	τα	κρασιά	της	
οινοποιίας	μας.
Έτσι	σήμερα,	η	κινεζική	αγορά	έχει	τη	δυνατότητα	να	απολαμβάνει	
τους	οίνους	ΤΣΑΝΤΑΛΗ	μεταξύ	των	οποίων	τους	«Ραψάνη»,	«Ραψάνη	
Επιλεγμένος»,	«Μετόχι	Χρωμίτσας»,	«Alexander»	και	άλλους,	καθώς	
και	το	ούζο	της	οικογενείας.	Σύντομα	θα	πωλούνται	ελληνικό	λάδι	και	
βρώσιμες	ελιές	με	την	επωνυμία	ΤΣΑΝΤΑΛΗ.
Στην	προσπάθεια	αυτή,	την	πλέον	κατάλληλη	χρονική	στιγμή,	συνέβαλε	
καθοριστικά	η	ανακοίνωση	μιας	σπουδαίας	είδησης	για	την	οικογένεια	
ΤΣΑΝΤΑΛΗ.	Το	2007	Ο	οίνος	«ΚΟΡΜΙΛΙΤΣΑ»,	από	τον	αμπελώνα	στο	
Μετόχι	της	Χρωμίτσας	του	Αγίου	Όρους	που	διαχειρίζεται	η	εταιρεία,	
τιμήθηκε	ως	ο	«Επίσημος	Οίνος	του	ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ»!	Η	είδηση	για	
αυτόν	το	μοναδικό	οίνο	δεν	άργησε	να	φτάσει	στην	γειτονική	Κίνα.	
Έτσι,	1000	φιάλες	«ΚΟΡΜΙΛΙΤΣΑ»	κατευθύνονται	κάθε	χρόνο	στην	
Κίνα,	στην	τιμή	των	420	ευρώ	η	φιάλη.	
Το	ενδιαφέρον	της	κινεζικής	αγοράς	για	το	πορτφόλιο	των	ετικετών		
TSANTALI	αποτυπώνεται	με	αριθμούς:	από	50.000	φιάλες	το	2008,	
έφθασε	τις	100.000	φιάλες	το	2009.	Φέτος	η	εκτίμηση	πλησιάζει	
τις	220.000	φιάλες,	ενώ	η	πρόβλεψη	για	το	2011	αγγίζει	τις	1	εκατ.	
φιάλες.	Λόγω	του	μεγάλου	ενδιαφέροντος	και	της	προοπτικής	της	
Οινοποιίας	στην	Κίνα,	το	2011	το	δίκτυο	καταστημάτων	TSANTALI	
ASIA	θα	αριθμεί	15	καταστήματα,	από	7	σήμερα.	
Είναι	άξιο	λόγου	ότι	στο	ελληνικό	περίπτερο	POLIS	στην	EXPO	2010	
(στη	Σαγκάη,	01/05/2010	έως	31/10/2010),	οι	επισκέπτες	που	έχουν	την	
ευκαιρία	να	ενημερωθούν	και	να	δοκιμάσουν	τα	κρασιά	της	οινοποιίας	
TSANTALI	φτάνουν	ημερησίως	τους	35.000	με	40.000.

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ: Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
«Κάποια Παιδιά είναι Ήρωες»

Για	τη	ΧΗΤΟΣ	ΑΒΕΕ,	η	ανάληψη	πρωτοβουλιών	κοινωνικής	υπευθυ-
νότητας	αποτελεί	μέρος	της	εταιρικής	της	φιλοσοφίας,	των	αξιών	που	
υπηρετεί	και	της	συνειδητής	της	απόφασης	να	συνεισφέρει	ενεργά	εκεί	
όπου	υπάρχει	ανάγκη.	Βάσει	αυτής	της	φιλοσοφίας,	λοιπόν,	η	ΧΗΤΟΣ	
ΑΒΕΕ,	αποφάσισε	να	διαμορφώσει	μια	νέα	νοοτροπία	αλληλεγγύης	
απέναντι	σε	ανθρώπους	που	υποφέρουν,	απέναντι	στους	πολίτες	του	
κόσμου	που	βιώνουν	τη	στέρηση	των	βασικών	τους	δικαιωμάτων	
στη	ζωή.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	το	2007	η	εταιρεία	συνεργάστηκε	με	την	ActionAid,	

για	την	υλοποίηση	ενός	προγράμματος	υδροδότησης	στην	περιοχή	
Γιουσίγκου	της	Κένυας.	Το	ΖΑΓΟΡΙ,	ξεκινώντας	από	την	Ήπειρο,	
συνέβαλε	καταλυτικά	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	43.000	αν-
θρώπων,	που	υπέφεραν	από	την	έλλειψη	καθαρού,	πόσιμου	νερού.	
Και	αυτό	ήταν	μόνο	η	αρχή.	Το	2009	η	ΧΗΤΟΣ	θέλησε	να	προσφέρει	
στον	τόπο	μας.
Αναγνωρίζοντας	τον	καθοριστικό	ρόλο	που	διαδραματίζουν	οι	γο-
νείς	στην	ανατροφή	και	διαπαιδαγώγηση	των	παιδιών,	καθώς	και	
την	ανάγκη	καθοδήγησής	τους	από	εξειδικευμένους	επιστήμονες,	
αποφάσισε	να	γίνει	συμμέτοχος	στην	προσπάθειά	τους	να	παρέχουν	
στα	παιδιά	ένα	υγιές	οικογενειακό	περιβάλλον.	Γι’	αυτό	και	συνερ-
γάστηκε	με	το	«Χαμόγελο	του	Παιδιού»,	προχωρώντας	στην	ενίσχυση	
της	στελέχωσης	της	Εθνικής	Γραμμής	για	τα	παιδιά	–	SOS	1056.	Με	
βασικό	μήνυμα	«Κάποια	παιδιά	είναι	ήρωες»	έθεσε	στη	διάθεση	του	
κοινού	9	κοινωνικούς	λειτουργούς	και	5	ψυχολόγους,	συμβάλλοντας	
καταλυτικά	στην	επίλυση	κάθε	μικρού	ή	μεγάλου	προβλήματος	που	
αντιμετωπίζουν	καθημερινά	οι	γονείς	σε	σχέση	με	τα	παιδιά	τους,	
καθώς	και	τα	ίδια	τα	παιδιά.	Μέσω	της	συγκεκριμένης	ενέργειας,	το	
ΖΑΓΟΡΙ	προσέφερε	σε	παιδιά	και	γονείς	ένα	«πολύτιμο»	εργαλείο,	
έναν	σύμμαχο,	που	μπορεί	να	τους	συμβουλέψει	σωστά	και	να	τους	
συμπαρασταθεί	σε	οποιοδήποτε	θέμα	αντιμετωπίζουν.
Είναι	πραγματικά	ελπιδοφόρο	το	γεγονός	ότι	και	αυτή	η	προσπάθεια	
είχε	αποτέλεσμα.	Ο	αριθμός	των	κλήσεων	τριπλασιάστηκε	σε	σύγκριση	
με	το	αντίστοιχο	διάστημα	της	περιόδου	2008-2009.	Περισσότερες	
από	330.000	κλήσεις	βρήκαν	απάντηση,	εκατοντάδες	γονείς	βρήκαν	
συνομιλητή	και	καθοδηγήθηκαν	και	χιλιάδες	παιδιά	ξαναβρήκαν	το	
χαμόγελο.


