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Οι προτεραιότητες της παρεμβατικής δράσης του ΣΒΒΕ
τη διετία 2013- 2015

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα χρόνια
της οικονομικής κρίσης, αλλά, κυρίως, τα
χρόνια της ανάδειξης
της ηθικής κρίσης, το
πλέον υγιές τμήμα της
κοινωνίας μας που είναι
ο ιδιωτικός τομέας της
οικονομίας, έχει δεχθεί
ανεπανόρθωτα πλήγματα της ανταγωνιστικότητάς του.

Η ακολουθούμενη βίαιη
δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, με τη συνεχή επιβολή φόρων,
είναι φανερό ότι δεν συνοδεύεται από το προφανές:
από τη λήψη ρεαλιστικών και άμεσα εφαρμόσιμων αποφάσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Και για μας στον ΣΒΒΕ η πρώτη απόφαση που θα
πρέπει να ληφθεί είναι η συμπερίληψη της μεταποίησης στους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας
μας για τα επόμενα χρόνια.
Είναι ο πρώτος και βασικός στρατηγικός στόχος
που έχει θέσει η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου
για τη διετία 2013 – 2015, στο πλαίσιο του παρεμβατικού του έργου για ΕΣΑΣ τα ΜΕΛΗ του.
Συνεχίζουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη των
προηγούμενων Διοικήσεων του Συνδέσμου μας,
ευελπιστώντας ότι η πίεση της οικονομικής κρίσης
θα κινητοποιήσει τους αρμόδιους λειτουργούς της
Δημόσιας Διοίκησης να λάβουν – επιτέλους – τις
προφανείς αποφάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ, για να μην συνεχιστεί ο
αναπτυξιακός κατήφορος της χώρας, προτείνει:
1. να υιοθετηθεί από την Ελλάδα προσαρμοσμένος ο στόχος που έχει τεθεί από την ΕΕ, για
συμμετοχή της μεταποίησης κατά τουλάχιστον
20% στην παραγωγή του ΑΕΠ έως το έτος 2020.
Για την Ελλάδα προτείνουμε το ποσοστό αυτό
να ανέλθει στο 12% από περίπου 9% που είναι,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα, και,
2. την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής
πολιτικής κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ.
Παράλληλα, για τη διάσωση της υγιούς μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα, θα πρέπει να λυθεί
ένα πολύ βασικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας

της εγχώριας βιομηχανίας: το πρόβλημα του αυξημένου λειτουργικού της κόστους, σε σχέση με τις
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις απ’ όλη την Ευρώπη.
Δεν αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα, την αντίφαση στις διακηρύξεις της επίσημης πολιτείας,
που από τη μια επιζητεί με κάθε τρόπο την αύξηση
των εξαγωγών μας και από την άλλη επιβαρύνει τα
παραγόμενα προϊόντα στην Ελλάδα με την υψηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου
στην Ευρώπη. Αν μάλιστα αναλογισθούμε ότι οι
επιχειρήσεις μας πληρώνουν πολύ υψηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές και βαρύτερους φόρους
από τους ανταγωνιστές τους, τότε γίνεται φανερό
ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά τεράστιο και
ταυτόχρονα κρίσιμο για την επιβίωσή μας.
Για την ανατροπή αυτής της κατάστασης υποσχόμαστε ότι θα εργασθούμε εντατικά, όπως άλλωστε
είναι η παράδοση του Συνδέσμου μας, και όπως
επιτάσσουν οι κρίσιμες στιγμές για την επιβίωση
των επιχειρήσεων – μελών μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό:
• για τη βελτίωση συνολικά του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων – μελών μας,  
• για την περαιτέρω διεύρυνση της παρεμβατικής
ικανότητας και του κύρους του ΣΒΒΕ,
• για την υποβοήθηση της διεθνοποίησης και της
εξωστρέφειας των μελών του, και,
• για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου που ο
Σύνδεσμος επιτελεί, ειδικά μετά την ίδρυση και
επιτυχημένη λειτουργία του «Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής».
Ολοκληρώνοντας την πρώτη μου επικοινωνία μαζί
σας ως Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, επιθυμώ να εκφράσω
τις ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη σας προς
το πρόσωπό μου. Υπόσχομαι να εργασθώ με όλες
μου τις δυνάμεις για την ενδυνάμωση της μεταποιητικής δραστηριότητας στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο.
Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, σας καλώ
όλους ανεξαιρέτως να συμμετέχετε στις δράσεις
που υλοποιεί ο Σύνδεσμος και να συμβάλλετε με
τις απόψεις, τις θέσεις, αλλά, κυρίως, με τις προτάσεις σας, για την επίλυση των καθημερινών, και
όχι μόνο, κοινών μας προβλημάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Priorities for FING intervention
activities in the period 2013-2015

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2 0 13- 2 0 1 5
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

In the last four years, which have been a time of economic crisis and, above
all, a time of moral crisis, the competitiveness of the healthiest part of our
society, namely the economy’s private sector, has been hit beyond repair.
The violent fiscal adjustment of the country through the constant imposition
of taxes has clearly not been backed up by the obvious measures needed:
the making of realistic and directly enforceable decisions on the growth
of the economy. For us at the Federation of Industries of Northern Greece
(FING), the first decision that must be made is to include manufacturing
in the core development of our country over the next few years.
It is the first and basic strategic objective that has been set by the
Federation’s new Administration for the two-year period 2013-2015,
within the framework of the intervention activities planned for YOU, its
MEMBERS. We will continue the legacy of former FING Administrations
in the hope that the pressure of the economic crisis will mobilise Public
Administration officials to make – at last – the obvious decisions.
Within this context, and in order to prevent a further decline in the country’s
growth, FING proposes:

Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής

Γ’ Αντιπρόεδροι

Κωνσταντίνος  Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Δημήτριος Λακασάς
Λιβέριος Μητακάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αθανάσιος Πατσατζής
Αθανάσιος Τζεβελέκης

Γενικός Γραμματέας

Ευθύμιος Ευθυμιάδης

Έφορος

Αναστάσιος Πιστιόλας

Μέλη Δ.Ε.

Ανδρέας Δημητρίου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Σύμβουλοι

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Νάρκισος Γεωργιάδης
Χρήστος Γκίνης
Γιάννης Δούφος
Αθανάσιος Ζαφειρίδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Χρήστος Καλλίας
Σταύρος Κοθάλης
Αναστάσιος Κυριακίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Ιωάννης Μπέλλας
Αικατερίνη Νένδου
Θεοφάνης Ουγγρίνης
Αχιλλέας Παπακώστας
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Στέφανος Στεφάνου
Νικόλαος Τακάς
Στάθης Ταυρίδης
Νικόλαος Τζιμούρτος
Θάνος Τζιρίτης
Ιωάννης Τζίτζικας
Παναγιώτης Τσινάβος
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαΐτογλου
Βασίλειος Χαλκίδης
Κωνσταντίνος  Χατζηϊωάννου

At the same time, in order to salvage healthy manufacturing activities in
the country, a fundamental competitiveness problem faced by the domestic
industry must be solved: the problem resulting from the industry’s higher
operating costs compared to competitors throughout Europe.
For example, we cannot grasp the contradiction in the proclamations of
the State, which on the one hand desperately seeks ways to increase our
exports and on the other hand burdens the products produced in Greece
with the highest electricity and natural gas prices in Europe. Moreover, if we
consider that companies in Greece pay far higher insurance contributions
and heavier taxes than their competitors, then it becomes clear that the
problem is in fact huge and at the same time crucial for our survival.
We give you our word that we will work hard to reverse this situation, as
is the tradition of our Federation and as is required at this crucial time
for the survival of our companies, our members. We will make every
possible effort:
• towards the overall improvement of the external environment of
businesses/our members;
• to further expand the Federation’s intervention capacity and authority;
• to facilitate the internationalisation and openness of its members, and

However, in order to achieve this, I invite each and every one of you to
participate in the activities implemented by the Federation and to contribute
with your ideas, positions and, above all, with your proposals for solving
our common everyday and other problems.

Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Οικονομικός Επόπτης

2. the implementation of (indirect) sectoral industrial policy based on the
model of other EU countries.

In closing my first message to you as the President of the Federation, I would
like to thank you for your confidence in me. I promise to do everything in my
power to reinforce manufacturing activities in the region of Northern Greece.

Γιάννης Σταύρου

Β’ Αντιπρόεδροι

1. that Greece adopt an adjusted version of the objective set by the EU,
which states that the manufacturing sector participate in the production
of GDP  by at least 20% by the year 2020. For Greece we propose that
this percentage should be at 12% from the current percentage of
approximately 9%, and

• to enhance the Federation’s social role, especially following the
establishment and successful operation of the Social Solidarity and
Aid Network.

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Νικόλαος Πέντζος



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Μ ά ι ο ς

–

Ι ο ύ ν ι ο ς

08.05.13
• Συνεδρίαση του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χ. Γεωργίου.
13.05.13
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του ΣΕΒ,
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
• Τηλεοπτική Συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στην
πρωινή εκπομπή: «Άκου να δεις» της Δημοτικής
Τηλεόρασης TV100 και τους δημοσιογράφους κα
Μ. Αναγνωστίδου και κ. Κ. Λουντσιούδη με θέμα το
Διήμερο Διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο του έργου
Cross-Inno-Cut.
13-14.05.13
• Διήμερο Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου
Cross-Inno-Cut, με θέμα: «Εφαρμογή Καινοτόμων
Τεχνικών και Διαδικασιών Μείωσης Λειτουργικού
Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ ως επικεφαλής εταίρος του έργου και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean
Palace.  
15.05.13
• Συνάντηση με εκπροσώπους του «Χαμόγελο του
Παιδιού» για συνεργασία με το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Σ. Πολίτου.
• Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΕ-Τμήμα Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Electra Palace.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Γ. Σταύρου και  Χ. Γεωργίου.
• Ομιλία του κ. Κ. Ευριπίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου
της εταιρίας Genesis Pharma (Quality Leader ‘12) με
θέμα «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Αριστεία:
Αδιαπραγμάτευτες αξίες για την έξοδο από την κρίση», που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Electra Palace. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και  Χ. Γεωργίου.
• 1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «Performance
& Impact of the Network», που διοργάνωσε το EACI
και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στις
Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.
Τζιτζινού.

2 0 1 3

16-17.05.13
• 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηματικό Forum ΕΡΜΗΣ,
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network –
Hellas, σε συνεργασία με το ΕΡΜΗΣ FORUM και
την εταιρία Alpha Plan, και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε η κα Κ. Τζιτζινού και συμμετείχαν
οι κες Σ. Πολίτου και Μ. Νάζη.  
17.05.13
• 1η συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του
Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
20.05.13
• Εκδήλωση με θέμα «Ένα ταξίδι στις γεύσεις», που
συνδιοργάνωσαν το Perrotis College, ο Σύλλογος
Φίλων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και
ο ΣΒΒΕ. Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της
σπουδαστικής εστίας του κολεγίου Perrotis στην
ΑΓΣΘ. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κ.
Κωνσταντινίδης, και συμμετείχαν οι κ.κ Γ. Σταύρου
και Χ. Γεωργίου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ.
Πολίτου.
22.05.13
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΙΟΒΕ, με καλεσμένο ομιλητή
τον Dr Karl Aiginger, Γενικό Διευθυντή του Αυστριακού Ινστιτούτου WIFO για την παρουσίαση της εργασίας του με θέμα «A new strategy for the European
periphery», που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
23.05.13
• 4ο Συνέδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη: Γεωργία
- Τουρισμός η Ελλάδα μας», που οργάνωσε το Kabusiness ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από
το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης.
24.05.13
• Δείπνο με επίσημο καλεσμένο τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.

28.05.13
• Συνάντηση με τον κ. Chris Hartung της EBRD, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Σ. Πολίτου, Κ.
Τζιτζινού και Μ. Νάζη.
29.05.13
• Εκδήλωση με θέμα «Δυνατότητες χρηματοδότησης
και νέες πρωτοβουλίες της EBRD – Ευκαιρίες στα
Βαλκάνια», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος με την
EBRD και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The
MET Hotel. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε
ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κες Σ. Πολίτου,
Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη.
• Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής εκπροσώπησης της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στο
επιχειρηματικό συμβούλιο της ΟΣΕΠ, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Κ. Κουκούντζος.
30.05.13
• Δείπνο με ομιλητή τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη και θέμα: «Η Ελλάδα μετά την κρίση», που διοργάνωσε
το Κολλέγιο Ανατόλια και πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του.  Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε
ο κ. Πρόεδρος.
31.05.13
• Συνέδριο με θέμα «The Impact of the Crisis on Greek
Citizens», που διοργάνωσε η European Economic and
Social Committee και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ.
Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας κ.
Wolfgang Hoelscher –Obermaier, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Τεχνική σύσκεψη σχετικά με την υλοποίηση των
Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση, που
διοργάνωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
ΠΚΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
03.06.13
• Συνάντηση με την κα Α. Ξηροτύρη, βουλευτή της
ΔΗΜΑΡ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
04.06.13
• 2η συνεδρίαση του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χ. Γεωργίου

05.06.13
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διεθνές Συνέδριο για τη δημιουργική οικονομία
«Creativity and Design: Fast – Forward», που διοργάνωσε το ΚΕΠΑ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ολύμπιον. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε
ο κ. Κ. Στυλιαράς.
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
08.06.13
• Συνάντηση με Κυβερνητικό Κλιμάκιο, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και
Γ. Σταύρου.
10.06.13
• Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της
ΕΕΔΕ, με θέμα τη διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
11.06.13
• Συνεδρίαση της 4ης ομάδας εργασίας: «Προσέλκυση ξένων επενδυτών μέσω κοινών επενδύσεων με
ελληνικές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του Δικτύου
Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση, που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.  Ε.
Κοψαχείλης.  
• Συνεδρίαση της 5ης ομάδας εργασίας: «Τεχνολογία
– Πληροφορική – Ευρυζωνικά Δίκτυα» στο πλαίσιο
του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ.  Π. Βενιζέλος, από την εταιρεία
LOGISMOS AE.
12.06.13
• Συνεδρίαση της 1ης ομάδας εργασίας: «Ενίσχυση
Εξαγωγών» στο πλαίσιο του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση, που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.  Δ. Λώλος, από την
εταιρεία ISOMAT ABEE.
• Συνεδρίαση της 2ης ομάδας εργασίας: «Εξοικονόμηση πόρων – Ενέργεια – Περιβάλλον – Μείω-

ση Κόστους Παραγωγής» στο πλαίσιο του Δικτύου
Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση, που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.  
13.06.13
• Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Παρουσίαση μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων του
κλάδου τροφίμων και ποτών στη Βόρεια Ελλάδα και
τη Νότια Βουλγαρία», στο πλαίσιο των δράσεων του
έργου FIND Consulting, και πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Δράμας .  
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Συνεδρίαση της 3ης ομάδας εργασίας: «Ανάπτυξη
νέων προϊόντων» στο πλαίσιο του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την Έξυπνη Εξειδίκευση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ.
Ασλάνης, από την εταιρεία ISOMAT ABEE.
• Συνεδρίαση της 6ης ομάδας εργασίας: «Δημιουργικοί
Κλάδοι – Επαγγέλματα και Branding Περιφέρειας»
στο πλαίσιο του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Στ. Πολίτου.
14.06.13
• Συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης με θέμα την απλοποίηση διαδικασιών
αδειοδότησης των επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Νέα Προγραμματική
Περίοδος – Βήματα Κινητοποίησης», που διοργάνωσε
ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ.
Πολίτου.
17.06.13
• 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας «Ελληνική
Γεωργία: Αναδεικνύοντας Βιώσιμες Ευκαιρίες στην
Πράξη», που διοργάνωσε το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
18.06.13
• Ημερίδα Διαβούλευσης για τη Μεταρρύθμιση του
Συστήματος Αδειοδότησης Έργων & Δραστηριοτήτων, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε

στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Εμπορικό Οικονομικό
Ακόλουθο της Πρεσβείας του Καναδά, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Γενική Συνέλευση ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η
κα Σ. Πολίτου.
19.06.13
• Συνάντηση εργασίας με δημοσιογράφους των Αθηναϊκών Μέσων Ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King George. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Α.
Σαββάκης.
• Ημερίδα με θέμα «Σύζευξη Ανέργων και Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των επιταγών εισόδου νέων έως
29 ετών σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας και
του τουρισμού», που συνδιοργάνωσαν το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ και η Εφημερίδα «Εργασία τώρα»
και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν.
Γερμανός». Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε
ο κ. Χρ. Γεωργίου.
20.06.13
• Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της εταιρίας
Coca-Cola 3E για το πρόγραμμα «Το σχολείο που
θέλεις είναι στο χέρι σου», που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
• Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Παρουσίαση μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων του
κλάδου τροφίμων και ποτών στη Βόρεια Ελλάδα και
τη Νότια Βουλγαρία», στο πλαίσιο των δράσεων του
έργου FIND Consulting, και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
25.06.13
• Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΑΠ/ΤΕΠ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ.
Γεωργίου
26.06.13
• Συνάντηση με το Συνδικάτο Πωλητών Οδηγών και
Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων
Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας για την υπογραφή της
ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ.
• Εσπερίδα εργασίας σχετικά με τις εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS), που διοργάνωσε
η εταιρεία Intelspace και πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.  Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
27.06.13
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του ΣΒΒΕ.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του
ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013,
με αντικείμενο τη λογοδοσία και την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
του ΣΒΒΕ ολοκληρώθηκαν και φέτος σε δύο μέρη: την
κλειστή συνεδρίαση, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής
έχουν μόνο τα μέλη του Συνδέσμου, και στην ανοικτή
συνεδρίαση, με τη συμμετοχή  των μελών αλλά και των
προσκεκλημένων του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης, έγινε η
παρουσίαση του απολογισμού των δραστηριοτήτων και η
αποτίμηση του έργου του ΣΒΒΕ για τη χρονιά που πέρασε.
Χορηγοί:

Υποστηρικτές:

Ακολούθησε η απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ.
Στέφανο Τζιρίτη, για τη διαχρονική προσφορά του στο
έργο του ΣΒΒΕ.
Στο τέλος της κλειστής συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε
μυστική ψηφοφορία για την Εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στο «ανοικτό» μέρος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με τη συμμετοχή των μελών αλλά και των
προσκεκλημένων του ΣΒΒΕ, το οποίο διοργανώθηκε με
την ενεργό συμμετοχή του Enterprise Europe Network
– Hellas του ΣΒΒΕ, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς
κ. Μ. Σάλλας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός
Μακεδονίας Θράκης κ. Θ. Καράογλου.
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ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια του κλειστού μέρους της εφετινής
Γενικής Συνέλευσης ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Ν.
Πέντζος, τόνισε ότι: «…Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητά
μέλη του ΣΒΒΕ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε μια σημαντική ημέρα για τον
Σύνδεσμο, την ημέρα που επιλέγουμε τη νέα Διοίκηση
για τα επόμενα δύο χρόνια.
Εσείς τα μέλη μας, βρεθήκατε στο επίκεντρο της παραγωγής έργου για τον ΣΒΒΕ. Το μοναδικό μέλημα της
Διοίκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η με κάθε
τρόπο υποστήριξή σας και η επίλυση, στο μέτρο του
δυνατού, των διαφόρων προβλημάτων σας. Πρόκειται
για τη βασική αρχή στην καθημερινή δράση του Συνδέσμου, την οποία, θεωρούμε, ότι δεν παραβιάσαμε ποτέ.
• Παράλληλα, επιμείναμε, σε κάθε μας συνάντηση με
την πολιτική ηγεσία της χώρας, να ζητούμε την ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας
της πραγματικής οικονομίας.
• Κρατήσαμε ψηλά τη «σημαία» της μεταποίησης, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν τον ΣΒΒΕ σε βασικό
διεκδικητή των δίκαιων αιτημάτων των μεταποιητικών
επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά ειδικά για
όσες βιομηχανίες έχουν έδρα στην ελληνική περιφέρεια.
• Αξιοποιήσαμε, στο μέτρο του δυνατού μέσα στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης, τις προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής που προέκυψαν από το συνέδριο
για τη βιομηχανία προς το 2020.
• Δημιουργήσαμε το θεσμό των βραβείων «Ελληνική
Αξία», που μετά και τη δεύτερη επιτυχημένη διοργάνωσή του, πιστεύουμε ότι θα μακροημερεύσει, και τέλος,
• Αναδείξαμε το κοινωνικό πρόσωπο της ΒορειοΕλλαδικής μεταποίησης, ιδρύοντας και λειτουργώντας
το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής».

Βεβαίως, υπάρχει πληθώρα θεμάτων, και όχι μόνο τα
παραπάνω που αναφέρθηκαν σύντομα, ανέφερε ο κ. Πρόεδρος, με τα οποία ασχολήθηκε και φέτος ο Σύνδεσμός
τα οποία, μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο κείμενο
του απολογισμού στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου...»
Στη συνέχεια ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης, παρουσίασε τον Οικονομικό Απολογισμό 2012 και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2013.
Οι εργασίες του κλειστού μέρους της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την ψηφοφορία για την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για
την επόμενη διετία.

Εκλογή Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ανανεωμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης διετίας κατά
25%, συμμετέχουν νέες δυναμικές επιχειρήσεις από
το σύνολο των περιοχών του Βορειοελλαδικού Τόξου
δηλαδή της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης,
όπως: GOLDAIR CARGO AE, Αγροτικός Συνεταιρισμός
“Η ΠΙΝΔΟΣ”, ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΜΠΕΛΛΑΣ ΦΙΛ. & ΥΙΟΣ ΑΕ, ΠΟΛΥΓΚΟΝ
ΑΕ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, και ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ
ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ.
Από τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν με αλφαβητική σειρά
οι ακόλουθοι εκπρόσωποι εταιρειών:
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Κ. Δημήτρης

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Μέλος ΔΣ & Νομικός Σύμβουλος

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ Κ. Ιζαμπέλλα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Β. Νάρκισος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΚΙΝΗΣ Γ. Χρήστος

EUROCO SA ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Πρόεδρος &  Δ/νων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρ. Ανδρέας

Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΟΥΦΟΣ Μ. Ιωάννης

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ν. Ευθύμιος

Κ. + Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Ν. Αθανάσιος

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. &  Δ/νων Σύμβουλος

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Αν. Σοφοκλής

ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΛΛΙΑΣ Κ. Χρήστος

DORAL ABEE, Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΟΘΑΛΗΣ Στ. Σταύρος

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ Ν. Κωνσταντίνος

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Χ. Αναστάσιος

ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Στ. Κωνσταντίνος

PELOPAC ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. Σταύρος

ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΚΙΟΣ Θ. Θρασύβουλος

ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, Οικονομικός Διευθυντής

ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. Ιωάννης

ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΕΝΔΟΥ Στ. Αικατερίνη

ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ, Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ Γ. Θεοφάνης

ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ, Εταίρος

ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Π. Δημήτριος

ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Πρ. Ιωάννης

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.

ΠΕΝΤΖΟΣ Π. Τηλέμαχος

ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ, Δ/νων Σύμβουλος

ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ε. Αναστάσιος

ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ AGRINO, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΡΟΔΑΣ Κ. Αλέξανδρος

CONTROLA AEΒΕ, Γενικός Διευθυντής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ι. Αθανάσιος

BIOSOLIDS ΕΠΕ, Μέτοχος

ΣΙΑΡΚΟΣ Ορ. Αντώνιος

ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ – ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. Ιωάννης

WHALE GRAPHICS AE, Μέλος Δ.Σ.

ΤΑΚΑΣ Β. Νικόλαος

ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΖΙΡΙΤΗΣ Στ. Θάνος

ISOMAT ABEE, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ Χρ. Ιωάννης

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΙΝΑΒΟΣ Γ. Παναγιώτης

ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΣΙΟΛΙΑΣ Δ. Χρήστος

OXFORD COMPANY ABEE, Γενικός Διευθυντής

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Αλ. Νικόλαος

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ Αν. Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Χρ. Κωνσταντίνος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Απ. Χαρίλαος

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Κων/νος

GOLDAIR CARGO AE, Διευθυντής

ΚΑΛΕΥΡΑ Ηλ. Κυριακή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ, Γενική Διευθύντρια

ΜΑΜΑΔΑΣ Αθ. Δημήτριος

ΜΑΜΑΔΑΣ Σ. & Α. ΑΕ «Hotel Porto», Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. Κωνσταντίνος

Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Λ. Αχιλλέας

ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ ΑΕΒΕ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ. Στέφανος

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.  

ΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ. Στάθης

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ Δ. Γεώργιος

NOVOCOM GROUP, Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Δ. Σταύρος

DST SHIPPING INC, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σημεία ομιλίας του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλα
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται, από πλευράς εικόνας και
προσδοκιών, στο καλύτερο σημείο της τελευταίας 5ετίας,
επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς
κ. Μ. Σάλλας, μιλώντας στην ανοικτή συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ.
Η χώρα δεν έχει ξεπεράσει την κρίση, υποστήριξε,
ωστόσο, η επικράτηση του ρεαλισμού στην οικονομική
πολιτική της  κυβέρνησης δημιουργεί μια πολύ θετικότερη εικόνα για την χώρα. Δημιουργεί την εικόνα μιας
χώρας με συνέπεια, αποφασιστικότητα, ικανή να αλλάξει,
και πράγματι αλλάζει, το αρνητικό κλίμα που υπήρχε γι’
αυτήν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν επίσης, οι πρώτες
ενδείξεις για σταθεροποίηση της οικονομίας. Απομένουν όμως ακόμα πολλά να γίνουν για την ουσιαστική
αναστροφή της οικονομικής πορείας.
Η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων και ενεργειών που θα καθορίσουν το μέλλον της.
Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει, υπογράμμισε
ο κ. Σάλλας, να αποκτήσουμε «ηθικά ερείσματα» και
οικονομικά επιχειρήματα για να διεκδικήσουμε αυτά
που κατά κάποιο τρόπο δικαιούμαστε. Οι συνθήκες που
θα το επιτρέψουν, ήδη διαμορφώνονται.  
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε:
• η μεταφορά στο ESM του δανείου για την  ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε να μην υπολογίζεται
στο δημόσιο χρέος,
• η αναδιάρθρωση του επίσημου χρέους που κατέχουν
οι χώρες, με περιορισμένη μείωση των επιτοκίων και
η χρονική επέκταση των χρεολυσίων, και,

• η ανανέωση (roll over) των ομολόγων ύψους €10 δισεκ.
που κατέχουν οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών της
Ευρωζώνης, καθώς και τα ομόλογα που κατέχει απευθείας η ΕΚΤ, με παράλληλη επιστροφή των κερδών
που έχουν πραγματοποιήσει τόσο αυτές, όσο και οι
χώρες, από επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.
Πέραν όμως των παραπάνω, θα πρέπει να πεισθεί η
Τρόϊκα να επιτρέψει τον αναπτυξιακό χειρισμό των προβλεπόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων.
Αναφερόμενος, ο κ. Σάλλας, στο νέο τραπεζικό τοπίο
σαν απόρροια της συντελούμενης αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού συστήματος, επεσήμανε ότι θα είναι μεν
πολύ πιο συγκεντρωμένο, αλλά ταυτόχρονα  πολύ πιο
ανταγωνιστικό. Θα έχει μικρότερο αριθμό τραπεζών, αλλά
θα λειτουργεί με χαμηλότερα κόστη, λόγω των συγχωνεύσεων και του φθηνότερου funding, προς όφελος των
πελατών τους και της Εθνικής Οικονομίας.  Η πορεία των
τραπεζών θα καθορίζεται πλέον από την ευχέρεια τους
να παρέχουν σύγχρονες, ολοκληρωμένες και υψηλής
ποιότητας λύσεις στην πελατεία, αφού στο επίκεντρο
του ανταγωνισμού τους θα είναι οι πιο φερέγγυες και
συγχρόνως πιο απαιτητικές ομάδες πελατών.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς,
ο κ. Σάλλας υποστήριξε ότι «…προετοιμαζόμαστε για
την επόμενη ημέρα. Οι επιχειρηματικές κινήσεις ολοκληρώθηκαν, όπως σχεδόν τις σχεδιάζαμε από καιρό.
Αποκτήσαμε επαρκές μέγεθος και πολύ μεγαλύτερη
παρουσία στην ελληνική αγορά, ενώ προχωρήσαμε στην
ανακεφαλαιοποίηση έχοντας διασφαλίσει από νωρίς τη
διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας με
στόχο να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με ελληνικά και, κυρίως, με διεθνή ιδιωτικά κεφάλαια, όπως
και το επιτύχαμε, ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα
στις ανάγκες για σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες προς
την πελατεία μας…».
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Σημεία ομιλίας του Προέδρου
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος κ. Ν. Πέντζου
Στην έναρξη της ομιλίας του στο Ανοικτό Μέρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος,
ευχαρίστησε θερμά τα μέλη και τους φίλους του ΣΒΒΕ
για την τιμή προς τον Σύνδεσμο να παρευρίσκονται, στο
ανοικτό μέρος της Γενικής Συνέλευσης, και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλα τονίζοντας
ότι η στιγμή είναι η πλέον κατάλληλη για να εκθέσει τις
απόψεις του για το πώς εξελίσσεται η οικονομία της
χώρας, αλλά, κυρίως, να πληροφορήσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας για το νέο τοπίο που
διαμορφώνεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Κι αυτό γιατί, συνέχισε ο κ. Πέντζος, το κύριο πρόβλημα
που αντιμετώπισαν, και εξακολουθούν ακόμη πιο έντονα
να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, είναι η ρευστότητα,
η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην
επιβίωσή τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακουσθεί
αν κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, και πως θα γίνει
αυτό, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι ίσως τα δυσκολότερα
μεταπολεμικά. 3 μνημόνια, PSI, ανταλλαγή ομολόγων,
5 Κυβερνήσεις, καθολική αλλαγή του σκηνικού για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, διαρκής συζήτηση για την
πιθανή έξοδο της χώρας από το Ευρώ και την Ευρωζώνη,
Κύπρος και τόσα άλλα. Αυτά τα γεγονότα, πέρα από τις
τραγικές κοινωνικές επιπτώσεις, είχαν καταστροφικές
συνέπειες για την εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Γι’ αυτό επί τέσσερα χρόνια το σύνθημά μας στον ΣΒΒΕ

ήταν ένα: «η μεταποίηση επιτέλους να επανέλθει στο
επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.» Να
αποτελέσει έναν από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης
για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Είναι ο μόνος τρόπος,
υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, για να υπάρξει ανάταξη της
οικονομίας της χώρας, επιβίωσης των επιχειρήσεων,
αναχαίτισης της ανεργίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, και τελικά η μοναδική διέξοδος για ν΄ αφήσουμε
επιτέλους την κρίση πίσω μας.
Παράλληλα, τόνισε ο κ. Πέντζος, «αν δεν δουλέψουμε
παραγωγικά, τότε δεν έχουμε ως Ελλάδα καμιά ελπίδα
να εξέλθουμε από την οικονομική κρίση. Φτάσαμε σ’
αυτό το σημείο διότι προσπαθήσαμε να γίνουμε χώρα
υπηρεσιών, δηλαδή χώρα που τα προηγούμενα χρόνια
αποφάσισε ότι δεν θα παράγει τίποτε ή θα παράγει ελάχιστα πράγματα. Άλλωστε, όλοι πλέον έχουν παραδεχτεί ότι
στηριχθήκαμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίστηκε
στην εσωστρέφεια, στην κατανάλωση και στον δανεισμό, και όχι στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
(στην παραγωγή μας δηλαδή) στην εξωστρέφεια, στην
καινοτομία, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας
λοιπόν, ας το παραδεχτούμε, ήρθε σαν αποτέλεσμα μιας
πολιτικής που δεν ασχολήθηκε με τη δέουσα σοβαρότητα
με τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας και έθεσε
στο περιθώριο τη μεταποίηση».
Ολοκληρώνοντας την τελευταία μου ομιλία ως Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. Πένζτος, ευχαρίστησε και δημόσια
τα μέλη του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη προς το
πρόσωπό του και για την τιμή που έκαναν σε έναν νέο
άνθρωπο να αναλάβει την ηγεσία του Συνδέσμου, σε μια
από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία του.
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Σύνθεση Νέας Διοικητικής Επιτροπής
Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου
2013 και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος
Σαββάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Σταύρου

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαρίλαος
Αλεξόπουλος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης
Αμπατζής

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος
Κουκούντζος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
Ευθύμιος
Ευθυμιάδης

ΕΦΟΡΟΣ
Αναστάσιος
Πιστιόλας

ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας
Δημητρίου

ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης

  [ δραστηριότητες ]  13

Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Γ. Στουρνάρα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή
24 Μαΐου 2013, στο ξενοδοχείο Porto Palace, δείπνο
που παρέθεσε ο ΣΒΒΕ, με επίσημο ομιλητή τον Υπουργό
Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, κατά την ομιλία
του υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια ουδείς ασχολήθηκε με την πραγματική οικονομία και τη μεταποίηση
ουσιαστικά, αλλά μόνο προσχηματικά. Το τελευταίο
όμως διάστημα, γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση
της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό και, βεβαίως,
για τη δημοσιονομική της προσαρμογή. Αυτές οι προσπάθειες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, και είναι
απολύτως απαραίτητες για την επόμενη μέρα της χώρας.
Εκεί που ο ΣΒΒΕ, σημείωσε ο κ. Πέντζος, έχει ενστάσεις, είναι η ταχύτητα με την οποία επετεύχθη αυτή
η προσαρμογή. Θα έπρεπε το μεγαλύτερο μέρος των
εσόδων να προέλθει από την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, της παραοικονομίας, και,
πάνω απ’ όλα απ’ την ανάπτυξη, και όχι από την επιβολή
των άμεσων και έμμεσων φόρων που βίαια μείωσε το
εισόδημα των πολιτών – καταναλωτών, δημιούργησε
πρόβλημα στην Ελληνική παραγωγή και αποτέλεσε και
αποτελεί απειλή για την κοινωνική συνοχή.
Επιπλέον, θα πρέπει παράλληλα, να εξετασθεί και η
ουσιαστική αλλαγή του αναπτυξιακού οικονομικού μοντέλου το οποίο για τον ΣΒΒΕ θα πρέπει να στηρίζεται
στην εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό προσανατολισμό
των επιχειρήσεων, στη διεύρυνση της παραγωγικής
βάσης, στην ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής, και, κυρίως, στην επαναφορά της μεταποίησης
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδας.
Ουσιαστικά αυτό που ο επιχειρηματικός κόσμος της
Βόρειας Ελλάδας ζητά, είναι η μεταποίηση να πρωτα-

γωνιστήσει στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής
οικονομίας και να υποβοηθηθεί με ρεαλιστικά μέτρα
πολιτικής,
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πέντζος, αναφέρθηκε σ΄ ένα θέμα το οποίο κυριολεκτικά έχει αναστατώσει την περιφέρεια, ζητώντας να παρθούν μέτρα για
την ανατροπή του. Στην άδικη, και ταυτόχρονα παράλογη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κηρύξει
παράνομες τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονταν στις
επιχειρήσεις της Ελληνικής περιφέρειας από το 1993
έως και το 2005.  Αυτά τα κίνητρα τα θέσπισε η ίδια η
πολιτεία και αυτή είναι που έδωσε τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να κάνουν νόμιμη χρήση τους.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και συστήνει Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων και το οποίο ορίζει τη διαδικασία ανάκτησης
των «παράνομων» κρατικών ενισχύσεων, με βεβαιότητα
οδηγεί στο κλείσιμο πληθώρας επιχειρήσεων της Ελληνικής περιφέρειας και ειδικά της Βόρειας Ελλάδας.
Αν συνεχίσουμε έτσι, τόνισε καταλήγοντας την ομιλία του
ο κ. Πέντζος και δεν λύσουμε τα παραπάνω θέματα, με τον
ενδεδειγμένο όμως τρόπο, τον τρόπο που ζητά η αγορά,
η Ελλάδα θα βιώσει τη μεγαλύτερη αποβιομηχάνιση που
θα έχει συμβεί ποτέ, με καταστροφικές συνέπειες για
τον κοινωνικό ιστό ειδικά της Ελληνικής περιφέρειας.
Μιλώντας από το βήμα του δείπνου του ΣΒΒΕ, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι στη συνάντηση που είχε με τα μέλη της
Διοίκησης του Συνδέσμου, στις αρχές Μαρτίου, έγινε μια
εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις  στην
ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδος και τις προοπτικές
που διαγράφονται στην περιφερειακή οικονομία.
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Ο κ. Υπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μεταξύ
άλλων ανέφερε: «…Γνωρίζω πολλούς επιχειρηματίες,
και εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, που κράτησαν με μεγάλη
προσπάθεια ανοικτές τις επιχειρήσεις τους, μέσα στην
κρίση, με βασικό στόχο να μην βρεθούν στο δρόμο οι
εργαζόμενοι που απασχολούσαν για χρόνια.
Αυτά τα παραδείγματα αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα
απέναντι προς αυτούς που εχθρεύονται την επιχειρηματικότητα και τη σημασία του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς,
μέχρι πρόσφατα, το ιδιωτικό επιχειρείν ήταν δαιμονοποιημένο και η ρητορική εναντίον του δημοφιλής.
Η χώρα μας αντιμετώπιζε όχι μόνο με καχυποψία, αλλά
πολλές φορές με εχθρότητα την επιχειρηματικότητα και
τη δημιουργικότητα.
Πληρώσαμε, όμως, πολύ ακριβά αυτές τις αντιλήψεις
και πολιτικές επιλογές.
Αυτή όμως η περίοδος της αστάθειας και της ανασφάλειας τελείωσε.
Δουλεύουμε σε δύο βασικά πεδία: αφενός προσπαθούμε
να βελτιώσουμε την ομαλή λειτουργία του επιβαρυμένου
ιδιωτικού τομέα και αφετέρου να ανασυγκροτήσουμε τη
Δημόσια Διοίκηση.
Στον ιδιωτικό τομέα:
• Η τρέχουσα διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των
Τραπεζών θα επιταχύνει ραγδαία την πλήρη αποκατάσταση της ήδη διαρκώς βελτιούμενης εμπιστοσύνης
στον τραπεζικό μας κλάδο.
• Η ρευστότητα μάλιστα, ήδη, έχει αρχίσει να βελτιώνεται
με την αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων.
• Επιπλέον, μια ένεση ρευστότητας, εκτός από αυτονόητη υποχρέωση, αποτελεί και η αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες.
• Η επίσπευση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων,
που εκτελείται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου αναμένεται να έχει τεράστια
συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.
Καταλαβαίνω, υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας, ότι εκτός
από τις μείζονες μεταρρυθμίσεις σε οικονομία και κράτος, ο επιχειρηματικός κόσμος ζητάει τη μείωση των
φορολογικών βαρών.
Η ομαλή εκτέλεση του προγράμματος της κυβέρνησης θα
μας επιτρέψει σταδιακά, χωρίς να διακινδυνέψουμε την
προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, να εξετάσουμε
την αναθεώρηση ορισμένων φορολογικών συντελεστών.
Επιπλέον, μέσω της αλλαγής του τοπίου στην αγορά
ενέργειας, που θα επέλθει από την αποκρατικοποίηση
της ΔΕΗ και παράλληλα της εξομάλυνσης των ταμειακών ελλειμμάτων στην αγορά ενέργειας, εκτιμώ ότι θα
υπάρξει μείωση του ενεργειακού κόστους προς όφελος
κυρίως των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας.

Η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα έχουν
εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει
να αξιοποιηθούν.
Ο δείκτης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων έχει σημαντικά
περιθώρια βελτίωσης και είναι κρίσιμη η αξιοποίηση
του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Τον Ιούνιο αναμένονται και οι αποφάσεις ως προς τον
αγωγό φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν με σκοπό
τη διαμετακόμισή του στην Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αναβαθμίσει την παρουσία της με σύγχρονες
εγκαταστάσεις αλλά και πιθανόν μέσω αναζήτησης
στρατηγικού επενδυτή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
για τις εκθεσιακές δραστηριότητές της.
Σήμερα η χώρα θεμελιώνει ένα νέο οικονομικό πρότυπο:
Είναι ευθύνη μας το πρότυπο αυτό να στηριχθεί σε στέρεα θεμέλια.
Είναι ευθύνη μας να αφήσουμε πίσω μας νοοτροπίες,
πρακτικές και επιλογές του παρελθόντος».
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Μείωση του Λειτουργικού Κόστους των Επιχειρήσεων
μέσω Καινοτομίας

Στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή
Ελλάδας-Βουλγαρίας ως μέσου μείωσης του λειτουργικού
τους κόστους, καθώς και στις τεχνικές που απαιτούνται για
την αποτελεσματική τους εφαρμογή, εστίασε το Διήμερο
Διεθνές Συνέδριο που υλοποίησε ο ΣΒΒΕ, στις 13 και 14
Μαΐου 2013, στη Θεσσαλονίκη.
Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύχθηκε καινοτόμα μεθοδολογία μείωσης του λειτουργικού κόστους σε μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει: τη διάγνωση του
προβλήματος, την αναλυτική του μελέτη και την ανάπτυξη
ρεαλιστικών προτάσεων μείωσης του λειτουργικού κόστους, και, στη συνέχεια, τη μεθοδολογία εφαρμογής των
συγκεκριμένων προτάσεων. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση
συγκεκριμένων προτάσεων μπορεί να αποφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μείωση του λειτουργικού τους
κόστους που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνάει
ακόμα και το 10%.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στο πλαίσιο του διήμερου
συνεδρίου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» κ. Γ. Εμμανουήλ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του Έργου κρίνονται ως ιδιαίτερα
θετικά από την υπηρεσία και για το λόγο αυτό το Πρόγραμμα
CROSS-INNO-CUT αποτελεί πλέον «Καλή Πρακτική» για
το Πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Εμμανουήλ ανακοίνωσε ότι στο επικείμενο Συνέδριο «Καλών Πρακτικών» που θα διοργανωθεί από τη Διαχειριστική
Αρχή το Α’ εξάμηνο του 2014, το Έργο CROSS-INNO-CUT
θα συμπεριληφθεί στη δέσμη καλών πρακτικών έργων και
στη συνέχεια, εκεί θα παρουσιαστούν τόσο η καινοτόμος
μεθοδολογία του, όσο και τα αποτελέσματά του.
Επίσης, συζητήθηκε και η προοπτική συμπερίληψης του
CROSS-INNO-CUT στα «Στρατηγικά Έργα» των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας της επόμενης
προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα
υλοποίησης του Έργου, με επικεφαλής τον ΣΒΒΕ, ξεκινά
άμεσα τη διαδικασία μετεξέλιξης του εργαλείου και της συνολικής μεθοδολογίας μείωσης του λειτουργικού κόστους

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την υποβοήθηση
όσο το δυνατόν περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
της Βόρειας Ελλάδας και της Νοτίου Βουλγαρίας.
Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνικών
και Διαδικασιών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου
CROSS-INNO-CUT «ETCP GR/BG 2007 – 2013 Cross Border
Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:
• Από την Ελλάδα: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(επικεφαλής εταίρος), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ερευνητική Μονάδα URENIO, Σύνδεσμος Βιομηχάνων
Ανατολικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών Ξάνθης,
Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου.
• Από τη Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” (Blagoevgrad),
Industrial Association – Petritch, Industrial Association –
Kardjali.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διήμερο Διεθνές
Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του Έργου στη διεύθυνση http://www.cost-cutting.
eu/crossinnocut/
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Δυνατότητες χρηματοδότησης και νέες πρωτοβουλίες
της EBRD - Ευκαιρίες στα Βαλκάνια
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) διοργάνωσαν την Τετάρτη
29 Μαΐου, στο ξενοδοχείο The Met Hotel, εκδήλωση
η οποία είχε ως στόχο την περιγραφή της στρατηγικής
και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδας, μέσω της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.  
Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των
δραστηριοτήτων της τράπεζας στα Βαλκάνια, και των
δυνατοτήτων που έχει να χρηματοδοτήσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή.
Ομιλίες απηύθυναν οι κ.κ. Αντώνης Μπαρτζώκας, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΣ της EBRD με θέμα: «Οικονομική ολοκλήρωση και επιχειρηματικές ευκαιρίες
στα Βαλκάνια» και ο Jean-Marc Peterschmitt, Γενικός
Διευθυντής Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
της EBRD με θέμα: «Τι μπορεί να κάνει η EBRD για
τους επιχειρηματίες».
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Ν. Πέντζος, ανοίγοντας τις
εργασίες της εκδήλωσης, τόνισε ότι ο Σύνδεσμος ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την εκδήλωση,
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, επειδή ακριβώς το ζήτημα της
απουσίας ρευστότητας στην αγορά είναι μείζον για την
επιβίωση των επιχειρήσεων.  
«Ζούμε σε μια απ΄ τις κρισιμότερες περιόδους στην
μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδος, επεσήμανε ο κ.
Πέντζος, μια περίοδο η οποία όμως μπορεί να μετατραπεί

σε ευκαιρία διόρθωσης χρόνιων αδυναμιών και συσσωρευμένων λαθών. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει
χαμένη. Γι΄ αυτό απαιτείται αλλαγή του αναπτυξιακού
προτύπου της οικονομίας το οποίο από τώρα και στο εξής
θα πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τη διεθνοποίηση και την
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
έχει ιδιαίτερη αξία, αφού μπορεί να αποτελέσει την
απαρχή της επανεκκίνησης της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις
μεταξύ εκπροσώπων των επιχειρήσεων και εκπροσώπων της τράπεζας, οι οποίες ουσιαστικά μπορούν να
συμβάλλουν στη διερεύνηση χρηματοδότησης νέων ή
υπαρχόντων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ελληνικών
επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες».
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1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηματικό Forum «Ερμής»
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας πραγματοποιήθηκε
στις 16 και 17 Μαΐου 2013, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς της Θεσσαλονίκης, το 1ο ΕλληνοΡωσικό
επιχειρηματικό Φόρουμ, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης, του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων, και του
Υπουργείου Τουρισμού, με την ενεργό στήριξη του Δήμου
Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και του Συνδέσμου Βιομηχάνων & Επιχειρηματιών της Αγίας Πετρούπολης (μέλη του Enterprise
Europe Network), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), καθώς και την υποστήριξη 20 Ελληνικών Επιμελητηρίων και 6 Επιμελητηρίων της Ρωσίας.
Στόχος του συγκεκριμένου Φόρουμ ήταν η προώθηση των
εξαγωγών των Ελληνικών προϊόντων / υπηρεσιών στην
Ρώσικη αγορά, καθώς και η επενδυτική δραστηριότητα
Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών.  
Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς πήραν μέρος 30
Ρωσικές επιχειρήσεις και 140 Ελληνικές ενώ πραγματο-

ποιήθηκαν πάνω από 700 επιχειρηματικές συναντήσεις
(Β2Β), αναδεικνύοντας έτσι τις επενδυτικές δυνατότητες
και στις δύο χώρες, δημιουργώντας προοπτικές για τη
σύναψη επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών.

12 Ώρες για την Ελλάδα
Χορηγός της εκδήλωσης «12 ώρες για την Ελλάδα»,
η οποία διοργανώθηκε φέτος για δεύτερη φορά στο
Halles de Schaerebeek στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαΐου
2013, ήταν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Η οργάνωση της εκδήλωσης «12 ώρες για την Ελλάδα»,
αποτέλεσε έναν  μοναδικό τρόπο για να προβληθεί η
ομορφιά, ο πολιτισμός, η κουζίνα της Ελλάδας και οι
κάτοικοί της.

Η εκδήλωση, αποτελεί φιλανθρωπική πρωτοβουλία, η
οποία ξεκίνησε με σκοπό να βελτιώσει την εικόνα της
Ελλάδας στην Ευρώπη και να υποστηρίξει με ουσιαστικό
τρόπο μια σειρά από ελληνικές δράσεις.

Το πρωινό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε
ανάγνωση της Πολιτείας του Πλάτωνα, συναντήσεις με
έλληνες σεφ, παραδοσιακούς χορούς και παρακολούθηση ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους.

Η οργάνωση και διαχείριση της πρωτοβουλίας αυτής,
γίνεται από μια ομάδα εθελοντών Βέλγων και Ευρωπαίων
πολιτών οι οποίοι κατοικούν στις Βρυξέλλες.

Το βραδινό πρόγραμμα ήταν ένα γκαλά του οποίου τα
έσοδα διατέθηκαν στις οργανώσεις: Γιατροί Χωρίς Σύνορα της Ελλάδας, στο Make A Wish (οργάνωση που
πραγματοποιεί επιθυμίες παιδιών με σοβαρές ασθένειες)
και στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων.

Ο στόχος  είναι να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα παρουσιάζοντας μια θετική εικόνα για την Ελλάδα και τους Έλληνες, με την ευκαιρία μιας ημέρας πολιτισμού και γιορτής.
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Παντελής Κωνσταντινίδης
Πρόεδρος ε.τ. ΣΒΒΕ
«… Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι όσοι χειρίζονται τις τύχες αυτού
του τόπου να δεχθούν αλλά και να δηλώσουν ότι η βιομηχανία είναι
ο σημαντικότερος παραγωγικός τομέας της οικονομίας μας, από
αυτόν εξαρτάται η εδραίωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους
τους Έλληνες και συνεπώς όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι σύμμαχοι
και όχι εχθροί της βιομηχανίας. …»
Αυτά τα «προφητικά»(;), αλλά σίγουρα πολύ επίκαιρα για τις
μέρες που διανύουμε, λόγια εξέφραζε ο εκλιπών Πρόεδρος
ε.τ. του ΣΒΒΕ Παντελής Κωνσταντινίδης, σε ανακοίνωση του
Συνδέσμου μας στις 22 Δεκεμβρίου 1982, αντιδρώντας κόσμια,
αλλά με μεστά περιεχομένου λόγια, στις ατεκμηρίωτες δηλώσεις
διαφόρων «παραγόντων» της εποχής, κατά της βιομηχανίας.
Ο Πρόεδρος ε.τ. του ΣΒΒΕ Παντελής Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας στις 10 Φεβρουαρίου
του 1917. Βιομήχανος από τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου, αφού ίδρυσε και λειτούργησε βιομηχανία ζυμαρικών,
το 1939, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Πρωτοπόρος στο χώρο του, το
1962 ιδρύει την εταιρεία ζυμαρικών ΜΑΚΒΕΛ, η οποία διαθέτει
την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία παραγωγής για την εποχή της,
ενώ από το 1997 συνάπτει συνεργασία διεθνούς εμβέλειας με
την πολυεθνική EURICOM.
Με μεγάλη προσφορά στον εργοδοτικό συνδικαλισμό στη χώρα μας, διετέλεσε εκτός από Πρόεδρος του ΣΒΒΕ,
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, μέλος ΔΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
στο ΚΕΠΑ και στην Εταιρεία Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος.
Είναι αυτός που πρότεινε την τροποποίηση του καταστατικού του ΣΒΒΕ ούτως ώστε ο εκσυγχρονισμός του να
εκφράζει «… τη σύγχρονη τάση μεταβολής της δομής των βιομηχανικών επιχειρήσεων …» και γι’ αυτό ο ΣΒΒΕ
από «Σύνδεσμος Βιομηχάνων» επί των ημερών του γίνεται «Σύνδεσμος Βιομηχανιών».
Ήταν προσωπικότητα στην οποία αναφερόμασταν για να δεχτούμε τις συμβουλές του, τον οποίο εμπιστευόμασταν
γιατί γνωρίζαμε ότι με αγάπη θα μας αφιέρωνε χρόνο για την επίλυση των προβλημάτων του Συνδέσμου μας.
Η προσφορά του στη βορειοελλαδική βιομηχανία είναι πραγματικά ανεκτίμητη, όπως επίσης και η θετική του
συμβολή στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας.
Μάλιστα, ακόμα και λίγους μήνες μετά την εκδημία του, μας συμβουλεύει και μας δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Το απόσπασμα από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στις 2 Απριλίου
1985, είναι χαρακτηριστικό:  
«… Οι καιροί, αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερα δύσκολοι όχι μόνο σε διεθνές αλλά και, πολύ περισσότερο, σε εθνικό επίπεδο.
Και όχι μόνο στον οικονομικό τομέα. Οι δυσκολίες καλύπτουν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Και, βέβαια υπάρχουν δύο
διαμετρικά αντίθετες, οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορούμε να δούμε την κατάσταση: η αισιόδοξη και απαισιόδοξη.
Αλίμονο όμως για όποιους παρασύρονται και παραδίδονται στην απαισιοδοξία η οποία τους φθείρει και, πολλές φορές,
τους καταστρέφει. Δεν συμφωνούμε με μια τέτοια άποψη. Προτιμούμε, παρά τα όποια και όσα προβλήματα, να είμαστε
αισιόδοξοι. Γιατί, μέσα στη ζωή τα προβλήματα υπάρχουν. Για ποιο λόγο, επομένως να υποτασσόμαστε στην απαισιοδοξία;
Πιστεύουμε, ακράδαντα, πως πρέπει να αγωνιζόμαστε συνέχεια και με συνέπεια και να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία
την οποιαδήποτε κατάσταση. …»
Ο θάνατος του Προέδρου ε.τ. Παντελή Κωνσταντινίδη αφήνει με βεβαιότητα ένα δυσαναπλήρωτο κενό και για τον
Σύνδεσμο και για την βιομηχανία μας.
Ας τον θυμόμαστε πάντοτε με το γλυκό του χαμόγελο. ΑΙΩΝΙΑ του η ΜΝΗΜΗ.
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Νικόλαος Κονιόρδος
Πρώην Μέλος του ΔΣ και της ΔΕ του ΣΒΒΕ
Ο Νικόλαος Κονιόρδος, παράδειγμα σεμνότητας, υψηλότατου
ήθους και αδιαμφισβήτητης εντιμότητας, έφυγε από κοντά μας
στις 10 Μαίου 2013, προκαλώντας συναισθήματα βαθύτατης
θλίψης και ειλικρινούς πένθους σε όσους τον γνώριζαν από
κοντά.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945, και στη διάρκεια των εγκύκλιων
σπουδών του είχε την τύχη να έχει σημαντικούς δασκάλους,
όπως τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο και τον Ρένο Αποστολίδη. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στην
Ελβετία, όπου είχε την ευκαιρία να ειδικευθεί στη Βιοχημεία
και την Ενζυματολογία. Στο ίδιο πανεπιστήμιο εκπόνησε και
τη διδακτορική του διατριβή, ενώ κατά τη διάρκεια εκπόνησής
της, διετέλεσε Βοηθός της Έδρας και του Εργαστηρίου Μυκητολογίας για 4 χρόνια.
Από το 1974 μέχρι και το 2007 εργάσθηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στις «Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος»,
όπως Προϊστάμενος Παραγωγής, Προϊστάμενος του Τομέα
Συσκευασιών, Μεταφορών, Υγιεινής και Ασφάλειας, Προστασίας Περιβάλλοντος, και, τέλος, Διοικητικός Διευθυντής και
Διευθυντής Περιβάλλοντος.
Η μακρά του πορεία στην υπηρεσία της βιομηχανίας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, έχει θετικό απολογισμό
και ιδιαίτερη προσφορά, ειδικά στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων management σε εποχές κατά τις οποίες
η συγκεκριμένη λέξη προκαλούσε ακόμη και ειρωνικά σχόλια. Εργάσθηκε με αυταπάρνηση για την προάσπιση
των συμφερόντων όχι μόνον της εταιρείας στην οποία εργαζόταν, αλλά και για το σύνολο των βιομηχανιών της
Βόρειας Ελλάδας, αφού χρημάτισε για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ και της Διοικητικής του Επιτροπής.
Διέθεσε χωρίς υστεροβουλίες τις πολύτιμες γνώσεις του και την πολυετή εμπειρία του για την παραγωγή έργου
πολλών Επιστημονικών Επιτροπών, στις οποίες άλλοτε προίστατο, άλλοτε ήταν απλό μέλος.
Άνθρωπος διαλλακτικός, που άκουγε με ιδιαίτερη προσοχή τον συνομιλητή του, ικανός να συμβιβάζει διαφορετικές
απόψεις και να παράγει συνθέσεις. Στέλεχος με συνέπεια λόγων και έργων, εργατικός και ανθρώπινος, προσέφερε
πραγματικά σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
Παράλληλα, με την επαγγελματική του δραστηριότητα ανέπτυξε και σημαντική κοινωνική δράση αφού ήταν μέλος του Ροταριανού Ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του οποίου διετέλεσε και Πρόεδρος, ενώ ήταν μέλος του
Propeller Club Port of Thessaloniki και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Η οικογένεια της βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα με το θάνατο του Νίκου Κονιόρδου, αισθάνεται, και είναι, φτωχότερη. Στερείται έναν αληθινό manager και άνθρωπο, σε μια εποχή που ο συνδυασμός πείρας και ικανοτήτων,
είναι αυτό που χρειάζεται η βιομηχανία για να γίνει ανταγωνιστικότερη.
Θα σε θυμόμαστε πάντα, σαν την «ήρεμη δύναμη» που μας έδινε λύσεις στα προβλήματα και θετικούς προβληματισμούς για το αύριο του Συνδέσμου και των επιχειρήσεων.
ΑΙΩΝΙΑ η ΜΝΗΜΗ σου.
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Περισσότερες από 1.800 συναντήσεις Ελλήνων εξαγωγέων με
ρώσικες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Επιχειρηματική
Αποστολή «Go International» στη Μόσχα.
Στη Μόσχα, στις 27 & 28 Μαΐου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία η 4η αποστολή του Προγράμματος Επιχειρηματικών
Αποστολών «Go International», όπου περισσότερες από 230
ρώσικες επιχειρήσεις είχαν άνω των 1.800 συναντήσεων με
90 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των
τροφίμων-ποτών, υψηλής τεχνολογίας, real estate & άλλους
δυναμικούς κλάδους της χώρας.  Η Ρωσία επιλέχθηκε εξαιτίας
της βαρύτητας της χώρας στη διεθνή οικονομία και των μεγάλων
προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών.
Δυναμική προβολή της Πύλης Exportgate.gr στην αποστολή!
Στις 4 παρουσιάσεις - workshops που έγιναν για την προβολή
της Πύλης Exportgate.gr καθώς και στο ειδικά σχεδιασμένο
«Exportgate lab» οι συμμετέχοντες Ρώσοι επιχειρηματίες
είχαν την ευκαιρία να δουν «live» την Πύλη για την οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τη χρησιμοποιήσουν ως μέσο
για να έρθουν σε επαφή με δυναμικές ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Τα εξειδικευμένα στελέχη «Ask the experts»
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των
συμμετεχουσών ρώσικων επιχειρήσεων και υποστηρίζουν τη
διαδικασία εγγραφής και την ενεργοποίησή τους στην Πύλη!

Μιλώντας στο φόρουμ, ο υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας
επεσήμανε, ότι η Ρωσία βλέπει την ελληνική αγορά ως πύλη
εισόδου σε μια ευρύτερη αγορά 65 εκατ. ανθρώπων και τόνισε
ότι περισσότερες από 150 μικτές ελληνορωσικές επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται στη Ρωσία με συνολικό τζίρο 2,5 δισ. ευρώ
και 20.000 εργαζόμενους.
Η μεγάλη συμμετοχή ρώσικων επιχειρήσεων ήταν αποτέλεσμα
της εξαμηνιαίας προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας
οι διοργανωτές του Go International συνεργάστηκαν εντατικά
με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της Ρωσίας
και το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Συνολικά, στις 4 επιχειρηματικές αποστολές του «Go
International» που έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο, τη Σερβία,
τη Ρουμανία και τώρα στη Ρωσία:

Forum «Russia – Greece: Expanding business horizons»
Η σημαντική συμμετοχή στο Forum εκπροσώπων της κυβέρνησης της Ρωσίας και της Ελλάδας (του Υπουργού Μεταφορών
της Ρωσίας, Maksim Sokolov και του Υφυπουργού Εξωτερικών,
Δημήτρη Κούρκουλα), καθώς και περισσοτέρων από 300 εκπροσώπων των μεγαλύτερων επιχειρηματικών φορέων της χώρας,
των ΜΜΕ, Ρώσων και Ελλήνων επιχειρηματιών, επιβεβαίωσε
την επιτυχία και το κύρος της αποστολής.

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών «Go International»
είναι μία πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με τους
τρεις κύριους εξαγωγικούς φορείς της χώρας: ΠΣΕ , ΣΕΒΕ, ΣΕΚ
και τον ΣΕΒ. Το Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
www.go-international.gr και www.Exportgate.gr

