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Ο Σύνδεσμος Βιομηχα-
νιών Βορείου Ελλάδος, 
τουλάχιστον τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια, αλλά 
ειδικά την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης, ζη-
τά ουσιαστικά ένα, και 
μόνον ένα πράγμα από 
τις κυβερνήσεις του τό-
που: το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση συγκε-
κριμένης βιομηχανικής 
πολιτικής. Είμαστε ίσως 
η μοναδική χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

που η ασάφεια και η αντιφατικότητα σ’ αυτό που 
υποτίθεται ονομάζουμε βιομηχανική πολιτική στην 
Ελλάδα είναι «παραδειγματική». 

Ας αναλογισθούμε τις επιπτώσεις της κρίσης, με 
την προσθήκη την περασμένη δεκαετία βιομηχα-
νικής πολιτικής που θα εξασφάλιζε στη χώρα μια 
πιο ισχυρή παραγωγική βάση από τη σημερινή, με 
μεγαλύτερες αντοχές και καλύτερα θωρακισμένη 
από τα όσα συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο.  

Αν είχαμε λάβει τις σωστές αποφάσεις όταν έπρεπε, 
η χώρα σίγουρα δεν θα είχε φτάσει σ’ αυτό το σημείο. 
Η χώρα θα είχε βαδίσει με σιγουριά το δρόμο της 
ανάπτυξης. 

Μιας ανάπτυξης που για να επιτευχθεί στις μέρες μας:
• θέλει ρήξεις με παγιωμένες στρεβλές καταστάσεις, 
• απαιτεί ανοικτούς ορίζοντες και μελέτη του διε-

θνούς περιβάλλοντος, 
• χρειάζεται επιμονή και υπομονή για να έχει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, και, 
• ζητά από το πολιτικό σύστημα να παραβλέπει δι-

αρκώς το μύθο του πολιτικού κόστους, 

Δυστυχώς, όλ’ αυτά παραμένουν ζητούμενα, μετά 
από έξι δύσκολα χρόνια οριακής επιβίωσης της 
βιομηχανίας, με πλήθος πτωχευμένων επιχειρήσεων, 
με συνανθρώπους μας που ανατράπηκε η ζωή τους. 
Μιας εξαετίας που καμία δημόσια συζήτηση και κα-
νένα πλέγμα αποφάσεων δεν κατάφερε να περιορίσει 
τη μεγάλη πληγή της χώρας: το σπάταλο κράτος.

Η ελληνική κοινωνία και η ελληνική επιχειρημα-
τικότητα έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όριά της, 
διαπίστωση που δυστυχώς αποτυπώνεται και στα 
επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία:
• Από το 2008 μέχρι και σήμερα έχει χαθεί λόγω της 

ύφεσης το 21% του ΑΕΠ ή περίπου 51 δις.

• Τα εισοδήματα των συμπολιτών μας έχουν μειωθεί 
κατά μέσο όρο κατά 35%.

• Στους υπάρχοντες ανέργους, προστέθηκαν άλλο 
ένα εκατομμύριο (1.000.000), εκ των οποίων το 
90% είναι μακροχρόνια άνεργοι, χωρίς κανένα 
εισόδημα. Όλοι, δυστυχώς, προερχόμενοι από τον 
ιδιωτικό τομέα. 

• Οι επενδύσεις στην οικονομία είναι λιγότερες ακό-
μη και από αυτές του έτους 2000. Πρόκειται για 
πισωγύρισμα άνευ προηγουμένου. Άρα, από τη 
μια ανεργία, από την άλλη αδυναμία δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας. Ως πότε;

Τελικά, για μας τους επιχειρηματίες, το συμπέρασμα 
είναι ένα: οι επιχειρήσεις μας είναι αυτές που έχουν 
πάρει κυριολεκτικά τη σκυτάλη από τους πολιτικούς 
προσπαθώντας να διαμορφώσουν τη θετική προο-
πτική που έχει ανάγκη η χώρα. Είναι οι επιχειρήσεις 
μας και εμείς οι επιχειρηματίες που με άοκνες προ-
σπάθειες και συνεχείς αγώνες, όλα αυτά τα χρόνια, 
καταφέραμε, και συνεχίζουμε:
• να ανοίγουμε νέες αγορές, 
• να καθιερώνουμε σειρά από ελληνικά προϊόντα σε 

αγορές του εξωτερικού, 
• να συμβάλλουμε στην αντιστροφή της άσχημης 

εικόνας της χώρας μας στους πολίτες του κόσμου, 
• να αναλαμβάνουμε, για άλλη μια φορά, υψηλό επι-

χειρηματικό ρίσκο, και,  
• να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη διεθνών πελατών 

και προμηθευτών μας.

Όμως, χωρίς συγκρούσεις με κατεστημένες, αντι-
παραγωγικές και αδιέξοδες καταστάσεις, δεν θα 
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη βαθιά οικονομική 
και κοινωνική κρίση. Χρειάζεται τόλμη για τη λήψη 
των σωστών αποφάσεων. 

Σωστών αποφάσεων για μια «άλλη» Ελλάδα του 
«καλώς πράττειν» και του «υγιώς επιχειρείν», που:
• Παράγει,
• Απασχολεί μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού 

της χώρας, 
• Πληρώνει τους φόρους της και τις κάθε λογής 

εισφορές που απαιτεί το κράτος,
• Καινοτομεί,
• Εξάγει, 
• Επενδύει,  
• Δίνει δουλειά σε πλήθος δορυφορικά επαγγέλματα, 
• Είναι ο καταλυτικός παράγοντας κοινωνικής συ-

νοχής, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, 
αλλά, 
• έστω και με δυσκολία, καταφέρνει να επιβιώσει. 

Έμπρακτη υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας: 
η μόνη διέξοδος από την κρίση

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



The practical support of healthy 
entrepreneurship is the only way 
out of the crisis

 Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι Χαρίλαος Αλεξόπουλος
  Δημήτριος Αμπατζής

 Γ’ Αντιπρόεδροι Κωνσταντίνος  Αποστόλου
  Χρήστος Γιορδαμλής 
  Λιβέριος Μητακάκης
  Μάρκος Μπόλαρης 
  Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
  Αθανάσιος Πατσατζής
  Αθανάσιος Τζεβελέκης

 Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Κουκούντζος

 Οικονομικός Επόπτης 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

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

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

The Federation of Industries of Northern Greece has for the past ten years, at 
least, and especially during the period of the economic crisis, essentially been 
asking the governments in power for only one thing: the planning and imple-
mentation of a concrete industrial policy. Greece is perhaps the only country 
in the European Union (EU) whose so-called industrial policy is so vague and 
contradictory that it sets an example to be avoided. 

Let us consider the effects the current crisis would have if an industrial policy 
had been introduced over the last decade, which would have provided the country 
with a production base that would have been stronger than today’s, with greater 
resistance to and protection against what is presently going on all over the world. 

Had we taken the right decisions at the right time, the country certainly would 
not be where it is today. Greece would have been well on its way to development. 

In order to achieve such development in these times, the following is required:- 
• the elimination of certain distorted situations that have established themselves 

over the years;
• a broadening of horizons and close study of the international environment;
• patience and persistence in order to achieve the anticipated results, and
• the political system must be called on to overlook the myth of political cost. 

Unfortunately, all these issues remain unsolved after six tough years in which 
industry has barely managed to survive, with several enterprises going bankrupt 
and people having to sit and watch their lives being turned upside down. During 
these six years no public debate and no set of decisions have managed to limit 
the country’s greatest wound: the wasteful State.

Greek society and Greek businesses have been stretched far beyond their lim-
its, and this fact is unfortunately clearly indicated in officially published data:
• From 2008 to date, the recession has resulted in the loss of 21% of the GDP 

or approximately 51 billion euros.
• Citizens’ incomes have on average been reduced by 35%.
• The existing number of unemployed people has increased by one million 

(1,000,000), of which 90% are in a state of long-term unemployment and do 
not receive any income. Unfortunately, they all come from the private sector. 

• Investments in the economy are even less than in the year 2000. This certainly 
is a downturn without precedent. We have unemployment on the one hand and 
the inability to create new jobs on the other. How long can this situation last?

As entrepreneurs, we can only draw one conclusion: our businesses have 
literally taken over the baton from the politicians and are making every effort 
to create the positive prospects that our country desperately needs. During all 
these years, we, the entrepreneurs, and our businesses have managed, through 
our tireless efforts and constant struggle, to:-
• open up new markets;
• place a range of Greek products on foreign markets;
• contribute to the reversal of the bad image the world has of our country;
• assume, once again, a high business risk, and
• gain the confidence of our international clients and suppliers.

However, unless there is a direct collision with established, anti-productive situ-
ations that lead nowhere, we will not be able to overcome this deep economic 
and social crisis. It takes courage to make the right decisions; decisions that will 
create “another” Greece, one with good practices and healthy businesses, which:
• produces,
• employs a large portion of the country’s workforce, 
• pays its taxes and any other contributions required by the State,
• innovates,
• exports, 
• invests, 
• provides jobs to a broad spectrum of professions, 
• is a key element of social cohesion at the local and regional level, and, 
• manages to survive, despite the difficulties.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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03.05.14

• Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. 
Γιώργο Μαυραγάνη, που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ και πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Πρόεδρος.

• Εκδήλωση «Εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης», 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε η κα Μ. 
Νάζη.

05.05.14

• Σεμινάριο «Βασικές γνώσεις χειρισμού των νέων εργαλεί-
ων για την συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων», στο 
πλαίσιο του προγράμματος FIND Consulting, που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε 
με παρουσίαση ο κ. Χ. Γεωργίου. 

07.05.14

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

• Εκδήλωση «Εξοικονόμηση ενέργειας στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες του αγροδιατροφικού τομέα», που συνδιοργά-
νωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε 
στο Αγρόκτημα ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. 
Στυλιαράς.

08-09.05.14

• 1η Ευρωπαϊκή Εδαφική διάσκεψη συνεργασίας και προώ-
θησης του καλύτερου έργου στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 
2007-2013, που διοργάνωσε η Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου: «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με 
παρουσίαση ο κ. Ε. Κοψαχείλης και συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. 
Σταύρου και Χ. Γεωργίου. 

09.05.14

• 25ο Ελληνικό Συνέδριο Ηγεσίας, που διοργανώθηκε από 
την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και πραγ-
ματοποιήθηκε στο Grand Resort Lagonisi. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Εκδήλωση «Knowledge shots για την Ημέρα της Ευρώπης», 
που συνδιοργάνωσαν τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή 
και η Θεσσαλονίκη Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, και πραγ-
ματοποιήθηκε στον πολύχωρο Block 33. Από το Σύνδεσμο 
ομιλία απηύθυνε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

• Ημερίδα «ΙΝΕΒ – Αγροβιοτεχνολογία και Διατροφή», που 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ. Από Σύνδεσμο συμμετείχαν 
οι κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδης και Χ. Γεωργίου. 

12.05.14

• Παρουσίαση του Thessaloniki Convention Bureau, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Σεμινάριο «Βασικές γνώσεις χειρισμού των νέων εργαλείων 

για την συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων», στο πλαί-
σιο του προγράμματος FIND Consulting, που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με παρουσίαση ο κ. 
Χ. Γεωργίου. 

13.05.14

• Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμ-
ματέα Καταναλωτή και Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Προηγήθηκαν 
επισκέψεις σε εταιρίες-μέλη του Συνδέσμου. 

• Συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα F.IND. Consulting, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

14.05.14

• Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με 
τους Παραγωγικούς Φορείς της περιοχής, με τη συμμετοχή 
του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή και Βιομηχανίας, κ. Γ. 
Στεργίου, που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. Πραγματο-
ποιήθηκαν επισκέψεις σε εταιρίες-μέλη του Συνδέσμου και 
Συνέντευξη Τύπου. 

15.05.14

• Συνάντηση με τον κ. Τζαμτζή, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας 
ΕΒΕΤΑΜ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέ-
σμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΔΕ – 
Τμήμα Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε 
ο κ. Γ. Σταύρου και συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου. 

• Συνεδρίαση του Industrial Advisory Board του CITY College, 
που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

21.05.14

• Συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα F.IND. Consulting, 
που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου. 

26.05.14

• Διεθνές Συνέδριο «Enhancement of the competitiveness 
and restructuring of the food sector SMEs through 
benchmarking», στο πλαίσιο του προγράμματος F.IND.
Consulting, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματο-
ποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι κ.κ. Χ. Γεωργίου, Ε. Κοψα-
χείλης και Κ. Στυλιαράς. 

27.05.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

28.05.14

• Εκδήλωση «SelectUSA: Doing business in the United 
States», που συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία, το Προξενείο 
και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και πραγματοποιήθηκε 
στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.



• Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον Δρ Ευαγγ.Σιμούδη «Investing 
In and Fostering Entrepreneurship», που διοργάνωσε το 
Κολλέγιο Ανατόλια και πραγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη 
Bissell του Κολλεγίου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. 
Σταύρου.

29-30.05.14

• 4η Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος GuardEn, 
που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς. 

30.05.14

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

• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 
ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας και 
Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

02.06.14

• Συνάντηση για τον προσδιορισμό παρεμβάσεων και ενδεικτι-
κών έργων στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση, 
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΔΑ-ΠΚΜ. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

04.06.14

• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στο δημοσιογράφο 
Χ. Κατσικογιώργο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της TV100 
σχετικά με το πρόγραμμα F.IND. Consulting.

• Συνάντηση με τους κ.κ. Σταματόπουλο και Αργυρίου, από το 
ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, με θέμα τη συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου 
και του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου 
και Χ. Γεωργίου.

• Συνάντηση για τον προσδιορισμό παρεμβάσεων και ενδει-
κτικών έργων στον Αγροδιατροφικό τομέα, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση, 
οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΔΑ-ΠΚΜ. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

06.06.14

• Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) «Επιχειρείν και απα-
σχόληση στη μεταποίηση» στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά 
Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Συνδέσμου. 

12.06.14

• Συνέδριο «Growth Enhancing EU financial instruments for 
RDI», που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και πραγματοποιή-
θηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Από το 
σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση των μελών του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
ΕΒΕΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

13.06.14

• Ημερίδα «Προωθώντας την ανάπτυξη του κλάδου των Τροφί-
μων μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία», και, Σεμινάριο 
με θέμα την εφαρμογή του Καν.1169/2011, που διοργάνωσε ο 
ΣΕΒΤ και πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Crown Plaza. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

12-13.06.14

• 1η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «ICT», που 
διοργάνωσε το CERN και πραγματοποιήθηκε στις εγκατα-
στάσεις του στην Ελβετία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο 
κ. Ι. Χάσκος.

16.06.14

• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Διαχείριση αποβλήτων μεταποιητι-
κών επιχειρήσεων τροφίμων», στο πλαίσιο του προγράμματος 
GuardEn, που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος, η Αμερικάνικη 
Γεωργική Σχολή και η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, και 
πραγματοποιήθηκε στη Βέροια. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Πρόεδρος και παρουσίαση ο κ. Κ. Στυλιαράς και 
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου. 

17.06.14

• Συνάντηση για τον προσδιορισμό παρεμβάσεων και ενδει-
κτικών έργων στον τομέα των Δομικών Υλικών, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευ-
ση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΔΑ-ΠΚΜ. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

18.06.14

• Συνάντηση με τους κ.κ. Σταματόπουλο και Αργυρίου, από το 
ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, με θέμα τη συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου 
και του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και 
Χ. Γεωργίου.

19.06.14

• Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

20.06.14

• Συνέδριο, με θέμα: «GR FOR GROWTH: funding SMEs», που 
διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Astir Palace. Από το Σύνδεσμο 
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος. 

• 3ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, που συνδιοργάνωσαν το Ελλη-
νο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο 
Κολλέγιο Περρωτής. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. 
Κωνσταντινίδης.

25.06.14

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

26.06.14

• Συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γ. 
Ορφανό, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. 
Α. Τζιτζικώστα, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

27.06.14

• Technology Forum, που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος με τον 
ΣΕΠΒΕ, το ΕΚΕΤΑ και τον ΣΕΒΕ, υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, 
και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. Από 
το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χ. Γεωργίου. 

 
30.06.14

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών του ΣΒΒΕ.

• Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΑΠ/ΤΕΠ Θεσσαλονίκης 
ΑΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος, που πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 
2014, στο ξενοδοχείο The MET, ολοκληρώθηκαν 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 και παρουσία-
ση του Απολογισμού Ενεργειών και Δραστηριοτήτων του 
Συνδέσμου από τον Προέδρο, κ. Α. Σαββάκη, στη συνέ-
χεια παρουσιάστηκε ο Οικονομικός Απολογισμός από τον 
Οικονομικό Επόπτη, κ. Ε. Ευθυμιάδη και η Έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής από το μέλος της Επιτροπής, κ. 
Χρ. Διαμαντόπουλο. Τέλος, παρουσιάσθηκε, η πρόταση 
της τροποποίησης του Καταστατικού του Συνδέσμου από 
τον Νομικό Σύμβουλο κ. Κ. Χατζηγιαννάκη. 

Ακολούθησε ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγ-
μένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού 
απολογισμού 2013 και του οικονομικού προϋπολογι-
σμού 2014 καθώς και η ψηφοφορία για την έγκριση των 
τροποποιήσεων διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού 
του Συνδέσμου.

Στο «ανοικτό» μέρος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέ-
λευσης, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας, ενώ ο Πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
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 παρακάτω επιχειρήσεων: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΣ:
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ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

«Έναν χρόνο μετά την τιμή που μου κάνατε να με ανα-
δείξετε Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, θα ήθελα να σας παραθέσω 
όσο πιο σύντομα μπορώ τις βασικές ενέργειες των προ-
ηγούμενων δώδεκα μηνών, που στόχευαν αποκλειστικά 
και μόνο στην επίλυση των προβλημάτων των επιχειρή-
σεων – μελών μας», ανέφερε στην έναρξη της ομιλίας 
του ο κ. Α. Σαββάκης.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα 
της επίλυσης του μεγάλου θέματος της ρευστότητας 
ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε τον Σύνδεσμο, 
τους προηγούμενους δώδεκα μήνες. 

«Αντιλαμβανόμενοι» τόνισε ο κ. Σαββάκης, «ακριβώς 
το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήματος, από την 
πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίλυσή του, αναζητώντας την 
προσφορότερη εναλλακτική λύση για τα μέλη μας. Οι 
προσπάθειές μας κατέληξαν στη δημοσιοποίηση, κατόπιν 
ενδελεχούς μελέτης, της εναλλακτικής μας πρότασης 
για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεών μας, 
μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και δημιουργίας 
νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος που θα είναι δια-
πραγματεύσιμο στο ελληνικό χρηματιστήριο».

Παράλληλα, ο κ. Πρόεδρος, αναφέρθηκε και στα άλλα 
μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τη Διοίκηση του Συν-
δέσμου, τα οποία όπως ανέφερε επηρεάζουν ευθέως τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων:

• Στο πρόβλημα της υλοποίησης επενδύσεων. 

• Στο μείζον θέμα του σχεδιασμού και της άσκησης 
συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα, 
με πρώτη παρέμβαση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 

• Στην κατάθεση στα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Οικονομικών, ολοκληρωμένου προγράμματος 
ενίσχυσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα 
το Βορειοελλαδικό Τόξο. 

• Στο θέμα του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία. 

• Στη συνεργασία με τις τέσσερις Περιφέρειες του Βο-
ρειοελλαδικού Τόξου για το σχεδιασμό των δράσεων 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ την 
περίοδο 2014 – 2020. 

• Στην ιδιαίτερη σημασία που δόθηκε για την ανάδειξη 
των τοπικών θεμάτων των περιφερειών, μέσω συνεδρι-
άσεων του Διοικητικού μας Συμβουλίου στα Ιωάννινα, 
την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, με τη συμμετοχή 
του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

• Στο ζήτημα αλλαγής στάσης και νοοτροπίας αρχικά 
της πολιτείας και ακολούθως της κοινωνίας, έναντι 
του επιχειρείν, ενώ,

• Συνεχίσθηκαν για άλλη μια χρονιά οι – καθιερωμέ-
νες – επαφές της Διοίκησης με την πολιτική ηγεσία 
της χώρας. 

«Ειλικρινά, δεν πάψαμε ούτε μια στιγμή να προβάλλουμε 
τα δίκαια αιτήματά σας, τα οποία, δεν είχαν καθαρά 
συντεχνιακό χαρακτήρα, αλλά ήταν γενικότερου χαρα-
κτήρα, που επηρέαζαν όμως ευθέως την πορεία και 
το μέλλον της βιομηχανίας στη χώρα μας. Η συνολική 
αποτίμηση αυτών των επαφών θα έλεγα ότι έχει δυο 
όψεις: από τη μια την κατανόηση και τη διακήρυξη για 
την εφαρμογή των αναπτυξιακών μας προτάσεων, και 
από την άλλη την απραξία και την αναβλητικότητα στη 
λήψη των σχετικών αποφάσεων», υπογράμμισε ο κ. 
Σαββάκης απευθυνόμενος προς τα μέλη του Συνδέσμου 
ολοκληρώνοντας την ομιλία του. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΒΒΕ

Βασικό θέμα της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ 
αποτέλεσε η συζήτηση και έγκριση των τροποποιήσεων 
του καταστατικού του. 

Στην εισήγησή του προς τα μέλη του Συνδέσμου, ο Πρό-
εδρος, κ. Α. Σαββάκης, ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη 
τροποποίησης του καταστατικού, λαμβάνοντας υπόψη 
την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος από την 
τελευταία τροποποίηση του (απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης 28.07.2008) και τη διαπίστωση ότι πολλά άρθρα 
του είχαν ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής 
στην τρέχουσα πραγματικότητα. 

Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου, μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής, 
πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις του καταστατικού του 
ΣΒΒΕ, οι οποίες τέθηκαν υπόψη της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο Νομικός Σύμ-
βουλος του ΣΒΒΕ, κ. Κ. Γ. Χατζηγιαννάκης, υπογράμμισε 
ότι με τις προτεινόμενες  εκτεταμένες τροποποιήσεις σε 
δεκαεννέα  από  τα  τριάντα  πέντε άρθρα επιτυγχάνεται:

• Ο εκσυγχρονισμός του καταστατικού, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

• Η απεικόνιση της πραγματικότητας, με την προσαρ-
μογή του στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του 
Συνδέσμου.

• Η καταχώρηση περιορισμένων διευκρινίσεων και η 
διόρθωση αστοχιών, που είχαν παρεισφρήσει στις 
προηγούμενες τροποποιήσεις.

• Η αναγραφή νέων τίτλων σε δεκαπέντε από τα τριάντα 
πέντε άρθρα, για τη διευκόλυνση της ανεύρεσης της 
αναζητούμενης διάταξης.

Συγκεκριμένα, προτάθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

• Στο άρθρο 1 συμπληρώνεται και προστίθεται νέος σκο-
πός, που συνάδει προς τη δραστηριότητα του Συνδέ-
σμου, ως ιδρυτού και μέλους του Δικτύου Κοινωνικής 
Αρωγής και Αλληλεγγύης. 

• Σε σχέση με τα μέσα για την πραγματοποίηση των 
σκοπών του Συνδέσμου (άρθρο 2) τροποποιείται η 
περίπτωση γ΄, προστίθενται τέσσερα νέα μέσα, υπό 
θ), ι), ια) και ιβ), που ανταποκρίνονται προς τη ζώσα 
πραγματικότητα, τα παλαιά εδάφια θ) και ι) αποκτούν 
νέα θέση υπό ιγ) και ιδ) και προστίθεται εδάφιο ιε), 
ώστε να καταστεί ευχερέστερη η παρουσία του Συν-
δέσμου στα Δικαστήρια υπέρ των μελών του.

• Μέλη του ΣΒΒΕ θα είναι πλέον μόνο νομικά πρόσωπα 
ή Ενώσεις αυτών, υπό μορφή αστικών, μη κερδοσκο-
πικών, εταιριών ή σωματείων. 

• Στο άρθρο 6 παρ. 3 ορίζεται ότι η διαγραφή μελών 
από το Σύνδεσμο θα γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

• Αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.λ.π. μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόταση της Διοικητικής 
Επιτροπής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Στο άρθρο 17, προστίθεται διάταξη, η οποία αίρει την 
αμφιβολία σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου και παράγραφος, σύμφωνα 
με την οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να αποφασίσουν η σχετική εκλογή να γίνει, 
είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση, 
είτε με ανάταση των χεριών. 

• Η εκλογή των δέκα (10) αριστίνδην μελών γίνεται με 
ενιαίο ψηφοδέλτιο, μυστική ψηφοφορία και σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων. 
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• Στο άρθρο 18 παρ. 2 προστίθεται νέα αρμοδιότητα 
της Διοικητικής Επιτροπής υπό α) η οποία είναι να 
καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Συνδέσμου, ενώ οι περ. β), γ) και δ) αναριθμούνται 
σε γ), δ) και ε). 

• Στο άρθρο 20 παρ. 1 εισάγεται, για πρώτη φορά, πρόβλε-
ψη εξουσιοδότησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

• Συμπληρώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 21, ώστε 
να καλυφθεί και η περίπτωση, που, στο νόμο ή την 
Υπουργική Απόφαση ή τη διοικητική πράξη διορισμού, 
αντί του Προέδρου του ΣΒΒΕ, ορίζεται αορίστως ο 
Σύνδεσμος, οπότε η Διοικητική Επιτροπή αποφασίζει 
για τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο του Συνδέσμου.

• Επαναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες του Γενικού 
Γραμματέα (άρθρο 22).

• Επαναπροσδιορίζονται, οι αρμοδιότητες του Οικονο-
μικού Επόπτη (άρθρο 23).

• Από τις αρμοδιότητες του Έφορου διαγράφεται η ορ-
γάνωση Μουσείων (άρθρο 24).

• Προστίθεται εδ. 2 στην παρ.1 του άρθρου 26, με το 
οποίο ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία απο-
μένουν λιγότερα από τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά. Σε αυτήν 
την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο 
να αναπληρώσει τα αποχωρούντα μέλη.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Χαιρετισμός Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γ. Ορφανού
Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε στο 
πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του ΣΒΒΕ, ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γ. 
Ορφανός επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου 
του ΥΜΑΘ, μέσω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων 
του. Τόνισε πως έχουν εγκριθεί ήδη 300 επενδυτικά 
προγράμματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πρω-
τογενή τομέα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 
και τον τουρισμό. «Θα επιδιώξουμε να είμαστε γρήγοροι 
στους ελέγχους που απαιτούνται έτσι ώστε το ΥΜΑΘ να 
παίξει ενεργό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της 
Βόρειας Ελλάδας», σημείωσε. 

Επιπλέον, ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης υπογράμ-
μισε πως το ζήτημα του χρέους «θα βρει απάντηση, το 
φθινόπωρο» και παρατήρησε πως η αγορά πάσχει από 
έλλειψη ρευστότητας. «Η επίλυση των προβλημάτων 
της λειτουργίας του κράτους, όπως είναι η πάταξη της 
γραφειοκρατίας, σε συνδυασμό με την μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών, μπορούν να συμβάλλουν στην 
επανεκκίνηση της οικονομίας, έτσι ώστε το δημόσιο 
να ακολουθήσει τα βήματα που κάνει ήδη ο ιδιωτικός 
τομέας», επεσήμανε ο κ. Ορφανός.



Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, 
στην έναρξη της ομιλίας του ευχαρίστησε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου για την πρόσκλησή του να πα-
ραστεί στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του και να 
αναπτύξει τις σκέψεις του για την τρέχουσα κατάσταση, 
αλλά και για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.
Σήμερα, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, μετά από μία 
σειρά από δύσκολα χρόνια, έχει επιτευχθεί η σταθερο-
ποίηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, η αποκα-
τάσταση της διεθνούς θέσης της, και η δημιουργία των 
προϋποθέσεων για τη λήξη της παρατεταμένης ύφεσης. 
Πλέον, ανέφερε, «βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα 
μεγάλη πρόκληση. Να μετατρέψουμε, το συντομότερο 
δυνατόν, τη σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη 
ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βά-
σεις, εντός της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, από το 2014, θα στηριχθεί, πέρα και πάνω 
από Μνημόνια, σε μια συνολική, συνεκτική, ρεαλιστική 
στρατηγική, συμβατή με τους στόχους της Ευρώπης».
Βασικοί άξονες αυτής της στρατηγικής, τόνισε, πρέπει 
να είναι:
• Η ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο 

«εμφανές» πεδίο της, και η δίκαιη φορολόγησή του.
• Η διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων και πρα-

κτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και 
πειθαρχίας.

• Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγ-
χρονου κράτους, με την επιτάχυνση της διοικητικής 
μεταρρύθμισης.

• Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και 
απάτης.

• Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονο-
μικών.

• Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών 
δαπανών.

• Η αύξηση των επενδύσεων – ειδικότερα των άμεσων 
ξένων επενδύσεων – και η ενίσχυση των εξαγωγών, 
καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά 

επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντε-
λεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

• Η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας 
του δημοσίου χρέους.

Παράλληλα, αιχμή αυτής της προσπάθειας για την εδραί-
ωση της διατηρήσιμης ανάπτυξης είναι η εξωστρεφής, 
καινοτόμος και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. 
Επιχειρηματικότητα που θα εστιάζεται στην αύξηση 
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των εγχώριων παρα-
γωγικών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, βασικές προτεραιότητες είναι:
• Η προσήλωση, στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων.
• Η εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.
• Η μείωση του κόστους δανεισμού.
• Η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και 

εθνικών πόρων.
• Η μεγιστοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

πόρων.
• Η άντληση κεφαλαίων από εναλλακτικές, πλην τραπε-

ζικού δανεισμού, πηγές χρηματοδότησης.
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Ομιλία Προέδρου ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη 

«Σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους σας για τη σημερινή 
σας παρουσία στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Μας τιμά ιδιαίτερα η 
παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. 
Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος, οφείλω να το ομολογή-
σω, ανταποκρίθηκε πάντοτε στις προσκλήσεις μας για 
συναντήσεις εργασίας, για πολύ σημαντικά θέματα που 
αφορούν τις επιχειρήσεις – μέλη μας, είτε στην Αθήνα, 
είτε στη Θεσσαλονίκη» ανέφερε ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου κατά την έναρξη της ομιλίας του.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Σαββάκης, υπογράμ-
μισε ότι η βιομηχανία και το επιχειρείν γενικά έχουν 
όραμα για την ανάπτυξη της χώρας και τους πολίτες 
της, και αναρωτήθηκε για το πότε άραγε η Κυβέρνηση 
θα παρουσιάσει το όραμά της για την Ελλάδα του αύριο, 
αλλά και για το πότε θα δημοσιοποιήσει τις απαραίτη-
τες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε  η 
οικονομία να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης. 

Η βιομηχανία, τόνισε ο κ. Σαββάκης, απευθυνόμενος 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα 
και στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γ. Ορφανό, 
από την Κυβέρνηση ζητά:

• να της δώσει πραγματική ελπίδα για το αύριο, 

• να πάψει να θέτει ολοένα και νέα προσκόμματα στην 
καθημερινή της δραστηριοποίηση, χωρίς λόγο, 

• να δημιουργήσει τις κατάλληλες προοπτικές για το 
αύριο και την εξέλιξη του υγιώς επιχειρείν, και, 

• να καταστήσει απολύτως σαφές και εντελώς ξεκάθαρο 
στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις το αναπτυξιακό της 
σχέδιο για τη βιομηχανία αλλά και για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση. 

Αναγνώρισε, τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για τη 
δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, αλλά για να 
ακολουθήσει η ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, 
θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν ρεαλιστικά χρονοδι-
αγράμματα εφαρμογής για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως:

• Μείωση της φορολογίας και απλοποίηση της φορο-
λογικής νομοθεσίας. 

• Περιορισμός της φοροδιαφυγής και η εισφοροδια-
φυγής. 

• Αρση των αντικινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων. 

• Εξορθολογισμός των τιμολόγιων της ενέργειας για 
να μειωθεί επιτέλους το κόστος ενέργειας για τη βι-
ομηχανία. 

• Επίλυση του ζητήματος της αδειοδότησης των επιχει-
ρήσεων, και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

• Σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, για την πα-
ραγωγή καινοτομίας.

Τέλος, ο κ. Σαββάκης επανέλαβε την πρόταση για δημι-
ουργία ενός «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας», που 
θα λειτουργεί σαν ανώτερο γνωμοδοτικό όργανο για 
την προσαρμογή των εθνικών πολιτικών στήριξης της 
βιομηχανίας, κατά το πρότυπο άλλων χωρών.
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Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ 
σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα 

Με αντικείμενο συζήτησης την ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων με έδρα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 13 Μαΐου 
2014, Διοικητικό Συμβούλιο στην Αλεξανδρούπολη και 
την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, συνάντηση παραγωγικών 
φορέων στην Καβάλα, παρουσία του Γενικού Γραμμα-
τέα Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. 
Γιώργου Στεργίου. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ που έχουν έδρα τον 
Έβρο, τη Ροδόπη, την Καβάλα και τη Δράμα και με τη 
συμμετοχή πολλών άλλων σημαντικών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων της περιοχής.

Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με έδρα την Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ο κ. Σαββάκης 

πρότεινε η Κυβέρνηση, όπως έχει το δικαίωμα και όπως 
προβλέπεται ρητά στη συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων και το Κοινοτικό καθεστώς των επιτρεπομένων 
ενισχύσεων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
και περιφέρειες, να υποβάλλει άμεσα τεκμηριωμένα 
αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή 
συγκεκριμένων ενισχύσεων για την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης. Με βάση το παραπάνω 
πλαίσιο, πρότεινε:   

1. Τη θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων ενίσχυσης απα-
σχόλησης, όπως για παράδειγμα η επιχορήγηση του 
μισθολογικού κόστους, για την υποβοήθηση της βι-
ωσιμότητας των παραμεθόριων επιχειρήσεων και 
για την ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης στην 
ακριτική Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

2. Την επιδότηση του επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου 
κίνησης, σε μια εποχή όπου το κόστος δανεισμού των 
επιχειρήσεων στη χώρα βρίσκεται στα ύψη. Ο ΣΒΒΕ 
πιστεύει ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να αποτελέσει έμ-
μεση ενίσχυση του υψηλότατου μεταφορικού κόστους 
που επιβαρύνει σήμερα υπέρμετρα τις επιχειρήσεις 
της περιοχής. Έτσι, η μεταποιητική δραστηριότητα στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια μπορεί να γίνει ανταγωνι-
στικότερη και να «ξαναδεί» και πάλι μεγάλες αγορές, 
όπως αυτές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

3. Τη θεσμοθέτηση ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων, και 
συγκεκριμένα υψηλών ποσοστών επιχορήγησης, για 
την υλοποίηση επενδύσεων από μεταποιητικές επι-
χειρήσεις με έδρα την παραμεθόρια περιοχή. Σε μια 
εποχή όπου κεντρικό ζητούμενο είναι η διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής στην Ελληνική περιφέρεια, 
η συμπερίληψη ενός τέτοιου μέτρου πολιτικής στο 
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επόμενο ΕΣΠΑ για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος αποτελεί βασική προϋπόθεση επιβίωσης 
των τοπικών επιχειρήσεων.

4. Την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής, της περι-
οχής και συγκεκριμένα: 
• τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στην 

περιοχή, 
• την εκβάθυνση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, 
• τη νέα χάραξη του σιδηροδρομικού δικτύου, 
• την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 

στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, 
και,

• τη βελτίωση των υποδομών στις βιομηχανικές πε-
ριοχές.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ  ELFE AΒΕE

3. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΕΕ 

4. ΚΑΒΑΛΑ OIL

5. ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

6. ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ  
ELFE AΒΕE

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΕΕ

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ OIL

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
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Στυλιανός Κουρτίδης

Στις 8 Μαΐου 2014 είπαμε το τελευταίο μας αντίο στον επί 
τρεις πενταετίες διευθυντή του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος,  Στυλιανό Κουρτίδη.

Γεννημένος το Σεπτέμβριο του 1929, γόνος προσφυγικής 
οικογένειας, έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του τη Δράμα. Το ανήσυχο πνεύμα του 
και η μεγάλη του αγάπη για τα γράμματα τον οδήγησε 
στα εφηβικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου και 
πτυχιούχος πλέον της σχολής των Νομικών και Οικο-
νομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
δίπλα στον μεγάλο του καθηγητή Δεληβάνη, διακρίνε-
ται και γίνεται κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων με 
εξειδίκευση στο Marketing και το Management των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Η απόκτηση και του τρίτου 
μεταπτυχιακού τίτλου από το Institute Management 
Research and Science της Ολλανδίας τον καταξίωσε 
στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο των οικο-
νομικών δρώμενων της Θεσσαλονίκης και εν γένει της 
Βόρειας Ελλάδας. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και για  δύο δεκα-
ετίες περίπου μετέδιδε ακούραστος τις γνώσεις του για 

το marketing και το management των επιχειρήσεων 
στους σπουδαστές του ICBS όπου δίδασκε, έννοιες πρω-
τοποριακές τότε για τον υπό ανάπτυξη επιχειρηματικό 
κόσμο της Βόρειας Ελλάδας. 

Ένθερμος υποστηρικτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
της αδιαμφισβήτητης αυτής κινητήριας δύναμης της 
οικονομίας μιας χώρας, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, 
συνετέλεσε στην ίδρυση και ανάπτυξη πολλών βιο-
μηχανικών μονάδων συμμετέχοντας δραστήρια στην 
εκπόνηση δεκάδων οικονομοτεχνικών μελετών, όντας 
εξωτερικός συνεργάτης της ICAP. Στόχος του  πάντα ήταν 
η  ανάπτυξη της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας 
της Θεσσαλονίκης και η εκμετάλλευση περιφερειακών 
παραγωγικών πηγών σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή 
ενδυνάμωση της επαρχίας και την αποκέντρωση της 
Θεσσαλονίκης.

Εμπνευστής και εισηγητής δεκάδων σεμιναρίων με 
θέματα που σχετίζονταν άμεσα με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στον 
βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο, τις παραγωγικές επεν-
δύσεις, την εφαρμογή και υλοποίηση σχεδίων εξοικονό-
μησης ενέργειας στη βιομηχανία, θεωρούσε υποχρέωση 
και καθήκον του να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην οποία πίστευε 
ακλόνητα,  να αφυπνίσει και να παροτρύνει παράλληλα 
τον επιχειρηματικό κόσμο της Βορείου Ελλάδος προς την 
αναζήτηση και εφαρμογή νέων τάσεων, νέων μεθόδων  
και νέων μοντέλων παραγωγής.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα μέσα της 
δεκαετίας του ’60 ως προϊστάμενος στο τότε Υπουργείο 
Συντονισμού, στη συνέχεια εργάστηκε στο Ελληνικό 
Κέντρο Παραγωγικότητας  στη θέση του Διευθυντή και 
τέλος από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 έως και το 
1991  στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  
και πάλι στη θέση του Διευθυντή, από όπου και απο-
χώρησε, κλείνοντας έτσι το κεφάλαιο της εργασιακής 
του δραστηριότητας. Η πολυετής παραμονή του στον 
Σ.Β.Β.Ε.  του έδωσε τη δυνατότητα να ζήσει από κοντά 
τη δραστηριότητα της ελληνικής  βιομηχανίας και αυτό 
ήταν και η επισφράγιση των ακαδημαϊκών γνώσεων που 
είχε αποκτήσει στα χρόνια των σπουδών του, της εκπαί-
δευσής του και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Σε ευχαριστούμε για αυτά που μας δίδαξες, γι’ αυτά που 
μας κληροδότησες και γι’ αυτά που μας πρόσφερες.

Αιωνία σου η μνήμη.



Ασφάλιση Πιστώσεων: Η εναλλακτική πρόταση ενίσχυσης 
της ρευστότητας

Ο όμιλος Atradius παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
που αφορούν σε  Ασφαλίσεις  Εμπορικών Πιστώσεων &  
Είσπραξη Επισφαλών Απαιτήσεων παγκοσμίως με παρου-
σία σε 50 χώρες.   

Διαθέτοντας 160 γραφεία διεθνώς η  Atradius συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, παρέχο-
ντας αφενός ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κινδύνου της 
μη πληρωμής που σχετίζεται με την επί πιστώσει πώληση 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, αφετέρου τη δυνατό-
τητα χρήσης του συμβολαίου ως εχέγγυο για ένα πιστωτικό 
ίδρυμα ή οίκο factoring. Μέσω της δυνατότητας αυτής, οι 
επιχειρήσεις αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε χρημα-
τοδότηση, επιτυγχάνοντας ευνοϊκούς όρους.  

Η εταιρεία Atradius στοχεύοντας στη διαρκή ποιοτική 
αναβάθμιση των υπηρεσιών της εισήγαγε στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά το προϊόν της ασφάλισης προκατα-
βολών.

Μέσα από την εν λόγω καινοτόμα κάλυψη ο Λήπτης της 
Ασφάλισης ασφαλίζει το χρηματικό ποσό που έχει προκατα-
βάλει στους ασφαλισμένους, στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, προμηθευτές του έναντι της αποτυχίας του 
προμηθευτή να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρε-
ώσεις καθώς και στις ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης αφερεγγυότητάς του. 

Η ασφάλιση προκαταβολών χαρακτηρίζεται από ευελιξία 
τόσο ως προς τις καλυπτόμενες χώρες όσο και το χρόνο 
επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνονται υπό ευνοϊκούς όρους οι εμπορικές 
συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με μεγάλους 
προμηθευτές του εσωτερικού και του εξωτερικού , οι 
οποίοι εδράζονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και τις 
υπόλοιπες χώρες.

Ως επέκταση δύναται να προσφερθεί η κάλυψη του πολι-
τικού κινδύνου, βάσει της οποίας παρέχεται κάλυψη σε 
περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος λόγω 
εξωγενών παραγόντων, όπως είναι ο πόλεμος, η διακύ-
μανση συναλλαγματικών ισοτιμιών, η ακύρωση αδείας 
πραγματοποίησης εξαγωγών κ.ά.

Ταυτόχρονα, η Atradius δίδοντας έμφαση στη χρήση 
καινοτόμων τεχνολογικών  προϊόντων, αναπτύσσει σειρά 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καθιστούν τη διαχείριση 
των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Πιστώσεων άμεση και 
εύκολη.  Με τον τρόπο αυτό ο Λήπτης της Ασφάλισης δύ-
ναται να έχει πρόσβαση στην εικόνα του Ασφαλιστηρίου 
εστιάζοντας μεταξύ άλλων:

• στην υποβολή αιτημάτων και την ηλεκτρονική λήψη Απο-
φάσεων Πιστωτικών Ορίων 

• στην υποβολή δηλώσεων μη Πληρωμής

• στην εξαγωγή ιστορικών στοιχείων αναφορικά με την 
εικόνα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (πιστωτικά όρια, 
απαιτήσεις, τιμολόγια κλπ)

Επιπλέον, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην εξυπηρέτηση 
μεγάλων εταιρειών βελτιώνει διαρκώς σε τεχνολογικό επί-
πεδο τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρει στους 
πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό πέραν του ηλεκτρονικού 
συστήματος διαχείρισης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
(serv@net), έχει παρουσιάσει ήδη το Collect @ Net, μέσω 
του οποίου ο χρήστης μπορεί σε πραγματικό χρόνο:

• να υποβάλει στη Νομική Υπηρεσία Atradius Collections 
την είσπραξη μιας απαίτησης ασφαλισμένης ή μη για 
οποιονδήποτε οφειλέτη του ανά τον κόσμο

• να παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε ανατεθείσας υπόθεσης

• να αντλεί χρήσιμα δελτία πληροφοριών

Τέλος, η Atradius έχει ξεκινήσει πιλοτικά την παροχή 
δυνατότητας στους Ασφαλισμένους να έχουν πρόσβαση 
στην υπηρεσία Buyer Rating, ώστε πέραν της απόφασης 
Πιστωτικού Ορίου που λαμβάνουν, να αντλούν σημαντικά 
στοιχεία για την αξιολόγηση των οφειλετών τους, όπως αυτά 
εκτιμώνται από τους αναλυτές της Atradius παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atradius.gr
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Ο όμιλος Adecco

ALUMIL Bιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ

Ο όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμι-
κού. Στο δυναμικό του ανήκουν περισσότεροι από 31.000 
εργαζόμενοι και διαθέτει δίκτυο σε περισσότερες από 60 
χώρες, συνδέοντας καθημερινά σχεδόν 650.000 συνεργάτες 
με περισσότερες από 100.000 εταιρείες-πελάτες. 

Στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται η εύ-
ρεση και επιλογή μόνιμου προσωπικού, υπηρεσίες προσω-
ρινής απασχόλησης, αξιολόγηση προσωπικού, πρόσληψη 
και διαχείριση προσωπικού, υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και 
επαγγελματικής μετάβασης και υπηρεσίες Field Marketing. 

Στον όμιλο Adecco στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι εταιρείες 
Adecco, Atlas και Lee Hecht Harrison. Υποκαταστήματά μας 
λειτουργούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη καλύπτοντας τις 
ανάγκες των εταιρειών-πελατών σε ολόκληρη την Ελληνική 
επικράτεια.

Στόχος μας είναι να εμπνέουμε ανθρώπους και επιχειρή-
σεις να παραμένουν παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Ως 
εταιρεία-ηγέτης στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού – 
σε ένα κλάδο με θετικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώ-

πους -  έχουμε απόλυτη 
επίγνωση της σημασίας 
του ρόλου μας και ερ-
γαζόμαστε καθημερινά 
για την επίτευξη της 
δέσμευσής μας για 
καλύτερη εργασία και 
καλύτερη ζωή - «better 
work, better life».  

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες που αφορούν 
στην παρουσία μας πα-
γκοσμίως επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα του 
ομίλου  www.adecco.
com.  Για να ενημερω-
θείτε για τη δραστηρι-
ότητά μας στην τοπική 
αγορά επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα της Adecco Ελλάδας 
www.adecco.gr.

Η ALUMIL σήμερα είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγω-
γής προφίλ αλουμινίου στην Ελλάδα και μία από τις πέντε 
σημαντικότερες της Ευρώπης. Η διέλαση αλουμινίου και η 
παραγωγή μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων από αλουμίνιο 
είναι ο κόσμος της.
Από την πρώτη σχεδόν στιγμή που το αλουμίνιο μπήκε στη ζωή 
μας, η ALUMIL ασχολήθηκε με την ανάπτυξη των εφαρμογών 
του, με αποτέλεσμα το όνομά της να είναι ταυτόσημο σήμερα 
με την εξέλιξη του αλουμινίου στην Ελλάδα.
Σήμερα ο όμιλος ALUMIL, απασχολεί 1.700 εργαζόμενους, 
διαθέτει 7 υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, 
5 εργοστάσια στο εξωτερικό, 26 θυγατρικές εταιρίες σε όλο τον 
κόσμο και δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες σ’ όλες τις Ηπείρους. 

Δραστηριοποιείται σε 6 βασικούς τομείς:

• Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου (για κατασκευές 
κουφωμάτων, καθώς και κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή)

• Βιομηχανικά προφίλ (για αεροναυπηγική, αυτοκινητοβι-
ομηχανία, κλπ.)

• Αυτοματισμούς (πόρτες, ανελκυστήρες, μοτέρ για ρολλά)

• Προϊόντα ηλιοπροστασίας – σκίασης

• Είδη εσωτερικών χώρων (πόρτες εσωτερικές, πόρτες ασφα-
λείας, διαχωριστικά χώρου κ.ά)

• Πλαστικά (εξαρτήματα, πολυκαρβονικά φύλλα, προφίλ 
πολυαμιδίου κ.ά) 

Έχοντας σαν φιλοσοφία το τρίπτυχο ‘καινοτομία, δυναμισμός 
και ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις’, σας καλούμε λοιπόν στον 
κόσμο της Alumil για να γνωρίσετε τα προϊόντα της, αλλά 
και για να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους 
διάφορους τύπους κουφωμάτων που είναι διαθέσιμοι και να 
βοηθηθείτε στην επιλογή αυτού που ταιριάζει καλύτερα με 
τις δικές σας ανάγκες.



SP-CARTONPACK HELLAS AE
Ο όμιλος της SP-CARTONPACK HELLAS (μητρική εταιρία 
SP-CARTONPACK HELLAS AE και η θυγατρική SP-CRETAN 
PACKAGING HELLAS AE) είναι η μεγαλύτερη ελληνική βι-
ομηχανία κατασκευής χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων 
για τη συσκευασία βιομηχανικών, αγροτικών προϊόντων και 
displays. Για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών της 
ελληνικής αγοράς, η παραγωγή γίνεται σε τρία εργοστάσια: 
στη  ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης (έδρα της εταιρίας), στην 
Κόρινθο και στην Ιεράπετρα  Κρήτης. 

Η μητρική εταιρία λειτουργούσε επί δεκαετίες με την επω-
νυμία ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ ΑΕ. Στη συνέχεια ως SCA PACKAGING 
HELLAS AE ανήκε στον σουηδικό όμιλο SCA και από το  
2010 και μετά το σύνολο των μετοχών μεταβιβάστηκε στη DS 
Smith Selkasan Netherlands BV. Από τον Σεπτέμβριο του 
2012 η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε σε SP-CARTONPACK 
HELLAS AE.

Η SP-CARTONPACK HELLAS AE αποβλέπει όχι μόνο στην 
εξασφάλιση των ενδεδειγμένων λύσεων συσκευασίας για κάθε 
περίπτωση, στην παραγωγή προϊόντων ελεγμένης ποιότητας, 
αλλά και στην άρτια συνολική εξυπηρέτηση των πελατών.

Για να επιτύχει το στόχο αυτό, η SPC, βασίζεται στη συνεχή 
επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της που υποστηρί-

ζεται από την τεχνογνωσία στον τομέα της χάρτινης συσκευ-
ασίας της μητρικής εταιρίας. Η ευρύτατη αυτή τεχνογνωσία 
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες 
των πελατών. 

Τα τρία εργοστάσια του ομίλου απασχολούν περί τα 380 άτο-
μα. Τα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης και της Κορίνθου λει-
τουργούν από χρόνια με πιστοποίηση ISO από την LLOYD’S 
και υποστηρίζονται από το αρτιότερο εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου για τον κλάδο στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα το εργο-
στάσιο Κορίνθου είναι πιστοποιημένο κατά BRC 14000 και 
18000. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου είναι 80 
εκατ. ευρώ περίπου και αντιπροσωπεύει περί το 33% της 
ελληνικής αγοράς. 

EURIMAC Α.Ε - Αδιάκοπη παρουσία στον Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Χώρο από το 1939
Η εταιρία EURIMAC Α.Ε., ιδρύθηκε τον Μάιο του 1996 με 
μετόχους την εταιρία ζυμαρικών Π. Κωνσταντινίδης Α.Ε. 
(ΜΑΚΒΕΛ), που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1939, και την 
πολυεθνική εταιρία ρυζιού και ζυμαρικών EURICOM S.p.A..

Η επιχείρηση εξειδικεύεται στην παραγωγή ζυμαρικών ιδιω-
τικής ετικέτας (Private Label) και πραγματοποιεί από το 1997 
και έπειτα σημαντικότατες επενδύσεις στην παραγωγή και 
συσκευασία ζυμαρικών, εφαρμόζοντας τις υψηλότερες προ-
διαγραφές υγιεινής και ποιότητας με σημερινή δυναμικότητα 
παραγωγής 72.000 τόνων ετησίως. Από το 2006 λειτουργεί 
και μύλος επεξεργασίας σκληρού σίτου, μια επένδυση που 
είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
του σιμιγδαλιού και του κόστους παραγωγής, καθιστώντας 
τη βιομηχανία 100% καθετοποιημένη.

Από το 2010 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, 
μια από τις μεγαλύτερες αποθήκες logistics στην Ελλάδα, 
πλήρως αυτοματοποιημένη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο FIFO.

Η τελευταία επένδυση της εταιρίας αφορά την κατασκευή 
ενός υπερσύγχρονου λέβητα Βιομάζας, ο οποίος λειτουργεί 
με την καύση ορυζοφλοιού. Η λειτουργία του λέβητα, πέραν 

από το εμφανές περιβαλλοντικό όφελος, επιφέρει ήδη και 
σημαντικότατες οικονομίες στην εταιρεία.

Η EURIMAC πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες εξαγωγές ελλη-
νικών ζυμαρικών, εξάγοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες 
από 45 χώρες και στις 5 Ηπείρους.

Η συνολική παραγωγική-συσκευαστική-αποθηκευτική δι-
αδικασία, είναι πιστοποιημένη με τα πλέον αναγνωρισμένα 
συστήματα ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα των τροφίμων, 
και συγκεκριμένα: ΕΝ ISO 9001:2000, EN ISO 22000:2005, 
BRC, & IFS 5, καθιστώντας την EURIMAC μια εκ των πλέον 
αξιόπιστων εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως.
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Ανανεώστε το χώρο σας με τα πιο μοντέρνα χρώματα 
από την ISOMAT! 
Κάντε ανακαίνιση στο χώρο σας γρήγορα και οικονομικά, με 
τις βαφές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ISOMAT 
COLOR SYSTEM, που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους 
ποιότητα, την εύκολη εφαρμογή τους, το τέλειο αποτέλεσμα 
και την ιδανική τιμή τους. 
Τα χρώματα εσωτερικού χώρου ISOMAT COLOR SYSTEM 
είναι φιλικά για τον εφαρμοστή και τους χρήστες του χώρου 
και ειδικά για τα παιδιά. Έχουν υψηλή καλυπτικότητα και 
μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο, ενώ διατίθενται σε μεγάλη 
γκάμα αποχρώσεων ώστε να ικανοποιούν ακόμα και τα πιο 
απαιτητικά γούστα. Η σειρά προϊόντων εσωτερικής χρήσης 
ISOMAT COLOR SYSTEM περιλαμβάνει τα εξής:
• ISOMAT CLASSIC, υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα.
• ISOMAT CLASSIC ECO, υψηλής ποιότητας οικολογικό 

πλαστικό χρώμα.
• ISOMAT BATH & KITCHEN, υψηλής ποιότητας αντιμου-

χλικό χρώμα. 
• ISOMAT COLOR, πλαστικό χρώμα.
• ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC, πλαστικό χρώμα για 

επαγγελματίες. 
• ISOMAT ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ, υδατοδιαλυτό χρώμα υψηλής κα-

λυπτικότητας.
• ISOLAC AQUA, εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη νερού για 

ξύλινες επιφάνειες. 

Τα χρώματα εξωτερικής χρήσης ISOMAT COLOR SYSTEM 
έχουν εξαιρετικές αντοχές σε όλα τα καιρικά φαινόμενα και 
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο ζεστό κλίμα της χώρας μας. 
Έτσι, εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, ενώ είναι 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Διατίθενται σε πλήθος απο-
χρώσεων και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τα εξής: 
• ISOMAT ACRYL, υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα.
• ISOMΑT FLEXCOAT, υψηλής ποιότητας στεγανωτικό, ελα-

στικό χρώμα.
• ISOMAT SILICONE, υψηλής ποιότητας σιλικονούχo χρώμα.
• ISOMAT COLOR ACRYL, 

ακρυλικό χρώμα.  
• ISOMAT PROFESSION-

AL ACRYL, ακρυλικό 
χρώμα για επαγγελμα-
τίες.

• ISOLAC AQUA, εξαιρε-
τικής ποιότητας ριπο-
λίνη νερού για ξύλινες 
επιφάνειες. 

Γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  ε π ι -
σκεφτε ί τε  το  www.
isomatcolorsystem.gr

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχιτεκτονική του μέλλο-
ντος είναι τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
(nZEB), δηλαδή κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Τα κουφώματα αποτελούν αποδεδειγμένα τα ασθενέστερα 
σημεία του κελύφους του κτιρίου ως προς τις θερμικές τους 
απώλειες.
Η ELVIAL νιώθει υπευθυνότητα για τα περιβαλλοντικά θέ-
ματα του αύριο, για αυτό επενδύει σε επισταμένη έρευνα 
για την εύρεση ενεργειακών αρχιτεκτονικών λύσεων, όπως 
η Τεχνολογία i2  (innovative insulation).
Η Τεχνολογία i2 είναι η δημιουργία μιας έξτρα θερμομο-
νωτικής ζώνης, στο μεσαίο θάλαμο των προφίλ, ο οποίος 
πληρώνεται ολοσχερώς με πυρήνα αφρού. 
Το ειδικά σχεδιασμένο μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται 
για την πλήρωση του θαλάμου έχει πολύ χαμηλό συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας λ από 0,018 W/mK έως 0,025 W/mK  
και έτσι βελτιώνει την Ενεργειακή Επίδοση του συστήματος 
στο οποίο εφαρμόζεται έως 25%.
Ένα από τα ευφυή  σημεία της τεχνολογίας Ι2 είναι  ότι εφαρ-
μόζεται σε όλα τα συστήματα αλουμινίου ELVIAL, δημιουργώ-

ντας μια πλήρη γκάμα ενεργειακά αναβαθμισμένων προϊόντων, 
που απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές.
Η επιλογή συστημάτων με τεχνολογία Ι2 διασφαλίζει στον 
καταναλωτή ένα θετικό ισοζύγιο μέγιστης εξοικονόμησης 
ενέργειας με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.
Στην ELVIAL αναγνωρίζουμε πως μέσα στο δύσκολο και δυσμε-
νές οικονομικοκοινωνικό κλίμα που βιώνει ιδιαίτερα ο κατα-
σκευαστικός κλάδος,  μια οικονομικά προσιτή νέα τεχνολογία, 
που υποτάσσεται στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις 
μπορεί να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία και διαβατήριο 
για ένα αειφόρο και υγιές μέλλον. 
Στόχος μας είναι να αναπτύσ-
σουμε έξυπνες λύσεις που θα 
προκαλέσουν την οικονομική 
ανάκαμψη, σε ισορροπία με την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
αφήνοντας επαρκή αποθέματα 
για τις επόμενες γενιές. 
Με προσήλωση στα προβλήματα 
του αύριο, δίνουμε σήμερα προ-
ηγμένες λύσεις.

ELVIAL - ΙΔΙΟΦΥΗΣ ΙΔΕΑ. Η τεχνολογία του μέλλοντος 
στις προσταγές της Αειφόρου Ανάπτυξης.



S&M - Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ Α.Ε.)

Η S&M - Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. έχει ως αντι-
κείμενο την εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων μηχανικών 
εφαρμογών και ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Το πρόγραμμα 
των προϊόντων περιλαμβάνει Βιομηχανικά είδη, είδη Αυτο-
κινήτου και Λιπαντικά.
Η S&M ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1957 στη Θεσσα-
λονίκη. Μέσα στα επόμενα 50 και πλέον χρόνια αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε σε μία εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση 
στον κλάδο της. 
Με δικό της Δίκτυο Διανομής εννέα σημείων πώλησης και 
Δίκτυο Μεταπωλητών Συνεργατών, καλύπτει πανελλαδικά, 
έγκαιρα και υπεύθυνα όλο το φάσμα των παραγωγικών μο-
νάδων της χώρας, Βιομηχανίες - Κατασκευαστές, καθώς 
και όλες τις μεγάλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς. 
Οι Κεντρικές της εγκαταστάσεις είναι στην Θεσσαλονίκη για 
την Β. Ελλάδα και στην Αθήνα για την Ν. Ελλάδα. 

Προϊόντα και Τεχνική Υποστήριξη

Προϊόντα Υψηλών Τεχνικών Προδιαγραφών από κορυφαίους 
παγκοσμίως κατασκευαστικούς οίκους, όπως:
• Ρουλεμάν και Έδραση FAG, INA 
• Στεγάνωση και Λίπανση Freudenberg, Klueber, Perma, 

Burgmann
• Ιμάντες Optibelt
• Συμπλέκτες KTR

Οι παρεχόμενες από Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μη-
χανικούς εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
έχουν ως στόχο την:
• αύξηση της παραγωγικότητας 
• μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής TCO              

(Total Cost of Ownership). 
• αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας και μείωση ατυχημάτων 
• μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
• βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδας μας www.skama.gr

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ Α.Ε.) δραστηριοποι-
είται παραγωγικά από το 2008 στην περιοχή της Νέας Σάντας 
του Ν. Κιλκίς, σε ιδιόκτητο χώρο 200.000 m2, με σκοπό να 
φέρει στην αγορά νέα προϊόντα πάντα από πηλό, προϊόντα 
υψηλής ποιότητος , βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών 
τεχνολογιών δόμησης.

Μια «πράσινη» επένδυση, με την ελάχιστη κατανάλωση ενέρ-
γειας και μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος, που αποτε-
λείται από δύο αυτόνομες μονάδες παραγωγής τούβλων και 
κεραμιδιών με δύο ξεχωριστές γραμμές παραγωγής η καθεμία.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 700.000 τόνους 
τούβλων και 90.000.000 τμχ κεραμίδια και αξεσουάρ στέγης.

Η διαδικασία παραγωγής είναι τελείως αυτοματοποιημένη, 
με εφαρμογές σύγχρονης ρομποτικής, ενώ η εταιρεία είναι 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και τα προ-
ϊόντα της συνοδεύονται από το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης CE.

Η μεγαλύτερη δύναμη της ΚΕΒΕ όμως βρίσκεται στους αν-
θρώπους της. Στελεχώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της με 

εξειδικευμένο προσωπικό τόσο από τον επιστημονικό όσο 
και από τον τεχνικό τομέα, θεμελιώνει γερά τις βάσεις της 
για μια επιτυχημένη πορεία, σ΄ ένα περιβάλλον που ευνοεί 
την πρωτοβουλία και προάγει την παραγωγικότητα.

Σύστημα δόμησης με τούβλα κατακόρυφων οπών (ΟΡ-
ΘΟBLOCK), αλλά και με γέμιση γραφιτούχας διογκωμένης 
πολυστερίνης (ΟΡΘΟBLOCK PLUS), κεραμίδια μεγάλων δια-
στάσεων ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ (μόνο 10 τμχ/τ.μ), 
αξεσουάρ στέγης, σύστημα θερμοπρόσοψης ΚΕΒΕKLINKER…
είναι ενδεικτικά κάποια προϊόντα της ΚΕΒΕ Α.Ε.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Νέο «πιστωτικό δόγμα» για τη στήριξη 
της εξωστρέφειας
Όλο  και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τις 
εξαγωγές, γεγονός που αποδίδεται κυρίως, στη συρρίκνωση 
της εγχώριας ζήτησης και κατανάλωσης, λόγω της πρωτόγνω-
ρης οικονομικής κρίσης, που επέφερε για τις επιχειρήσεις 
την αγωνιώδη αναζήτηση νέων αγορών για τη διάθεση των 
παραγόμενων προϊόντων.
Η διενέργεια εξαγωγών όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
Απαιτεί χρόνο, υπομονή και επιμονή και κυρίως διαφορετική 
κουλτούρα και φιλοσοφία, τεχνογνωσία και καινοτομία.
Πιο συγκεκριμένα:

• Την όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση των συνθηκών της 
αγοράς  -  στόχου.

• Την αναγκαία πιστοποίηση των προϊόντων.

• Την ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων.

• Επαρκείς χρηματοδοτήσεις.

Παρά τα προβλήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, σήμερα οι τράπεζες έχουν στις 
άμεσες προτεραιότητές τους την ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
καθώς και την ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα της οικονο-
μίας και της μεταποίησης. Θέλουν να συμβάλουν κι αυτές στην 
αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, από μια οικονομία εμπορίου 
και υποβαθμισμένων υπηρεσιών σε μια οικονομία παραγωγής. 
Οι χρηματοδοτήσεις προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις εντάσ-
σονται και σε αυτό το νέο «πιστωτικό δόγμα» που κυριαρχεί 
σήμερα και ασπάζεται η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τι σημαίνει 
αυτό; Σημειώστε: 

• Λόγω των ασφυκτικών συνθηκών ρευστότητας , προκρίνο-
νται πλέον οι «νευρικές χρηματοδοτήσεις», δηλαδή εκείνες 
που έχουν σχετικά σύντομη διάρκεια, ανάλογη με την ανάγκη 
που ικανοποιούν. Υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση του 
παραγωγικού – συναλλακτικού κυκλώματος επιχείρησης, 
δηλαδή μια αρχή και ένα τέλος.

• Σαν κάλυψη, πλέον, οι τράπεζες, δεν αναζητούν στοιχεία 
του πάγιου ενεργητικού, όπως είναι τα ακίνητα - οι λόγοι είναι 
προφανείς, σε μια κτηματαγορά που έχει καταρρεύσει-, αλλά 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως είναι οι 
απαιτήσεις και πιθανόν αποθέματα, στις περιπτώσεις που ο 
παραγωγικός κύκλος είναι μεγάλος και χρειάζεται υποστήριξη.

• Είναι πιο εύκολο να κατανοήσει σήμερα μία τράπεζα τις πιστω-
τικές ανάγκες μιας καθαρά εξαγωγικής επιχείρησης, καθώς δεν 
διακινδυνεύει να χρηματοδοτήσει ζημιές ή επισφάλειες, φαι-
νόμενα συνήθη στην 
εσωτερική αγορά. Κι 
αυτό διότι θεωρητι-
κά, αλλά και πρακτι-
κά, οι εδραιωμένες 
εξαγωγικά επιχει-
ρήσεις και οι πελά-
τες του εξωτερικού 
είναι πιστωτικά οι 
πιο αξιόπιστοι στην 
παρούσα συγκυρία. 

«Ασφάλεια στο Σπίτι»: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
μαθητές, από εθελοντές του Τιτάνα και της Interbeton

Αναγνωρίζοντας ότι μέρος της τεχνογνωσίας που διαθέτει η βιο-
μηχανία μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης και βοήθημα για την 
κοινωνία, οι εργαζόμενοι του Τιτάνα, στο πλαίσιο των δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας, δημιούργησαν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Σπίτι» για μαθητές του 
Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου. 
Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012, 
έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας και τη συμβολή στην πρόληψη του παι-
δικού ατυχήματος, μέσω της παρουσίασης ασφαλών πρακτικών 
και κανόνων για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα στο παιχνίδι, στο 
σπίτι ή στο σχολείο. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, που γίνεται από εθελοντές, 
εργαζόμενους του Τιτάνα και της Interbeton,  οι μαθητές, οι 
γονείς, και οι καθηγητές  τους έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
ερωτήσεις και να συζητήσουν για τα αίτια που προκαλούν τα 
ατυχήματα, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αποφυγής 

τους. Σε όλους τους συμμετέχοντες, 
διανέμεται το έντυπο «Ασφάλεια 
στο Σπίτι», το οποίο είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα του Τιτάνα. 
Πανελλαδικά, το πρόγραμμα παρα-
κολούθησαν το 2012, 3.500 μαθητές, 
σε 33 σχολεία, το 2013, 10.000 μα-
θητές, σε 64 σχολεία και το πρώτο 
εξάμηνο του 2014, 9.100 μαθητές, 
σε 52 σχολεία.
Στα σχολεία της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης, από τον Οκτώβριο 2013,  
έως τον Ιούνιο 2014, το πρόγραμμα 
παρακολούθησαν 7.800 μαθητές, σε 
38 σχολεία, ενώ οι 40 εθελοντές-εργαζόμενοι στο εργοστάσιο 
ΤΙΤΑΝ στη Νέα Ευκαρπία και στην Interbeton, δέχονται ήδη 
αιτήματα για την υλοποίησή του σε σχολεία της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης και σε σχολεία εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης.


