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APΘPO ΠPOEΔPOY
Με σκληρή δουλειά δημιουργούμε νέα προοπτική
για τη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα

HMEPOΛOΓIO
Ιούλιος - Αύγουστος   

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΒΒΕ 

ΘEΣEIΣ - ΠPOTAΣEIΣ
• Χωματερή Ταγαράδων

NEA MEΛΩN
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•Κλειστή Συνεδρίαση - Τροποποίηση Καταστατικού
• Ανοιχτή Συνεδρίαση
• Βραβεύσεις επιχειρήσεων της Bόρειας Eλλάδας για την αύξηση της απασχόλησης το 2007

Συναντήσεις της Διοίκησης του ΣΒΒΕ
με τον Πρωθυπουργό, και,
τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
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Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος

Με σκληρή δουλειά δημιουργούμε νέα προοπτική
για τη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα

Με τη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου ολοκληρώθηκε
και τυπικά ο πρώτος χρόνος της δεύτερης διετίας μας
στη Διοίκηση του Συνδέσμου.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, συ-
νεχίσαμε άοκνα, με συνέπεια αλλά προπαντός υπευ-
θυνότητα, να εργαζόμαστε συστηματικά για την προά-
σπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων μελών μας.
Επιδιώξαμε πρώτιστα την επίλυση των καθημερινών
σας προβλημάτων και ακολούθως τη βελτίωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο όλοι μας
δραστηριοποιούμαστε. 
Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε να αναβαθμίσουμε και
να ενισχύσουμε τον παρεμβατικό ρόλο του ΣΒΒΕ και
να τον κάνουμε τον αδιαμφισβήτητο εκπρόσωπο του
συνόλου των βιομηχανικών επιχειρήσεων με έδρα το
Βορειοελλαδικό Τόξο. Και για να το καταφέρουμε αυ-
τό αφενός αναδείξαμε, σε επαφές μας με την πολιτι-
κή ηγεσία, πληθώρα θεμάτων που τα απασχολούν, αφε-
τέρου τολμήσαμε να συγκρουστούμε με τον κρατικό
μηχανισμό για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα για
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων – μελών μας. 
Οι πολλές, αλλά κυρίως με απτό αποτέλεσμα για σας
και τα προβλήματα που μας θέσατε, συναντήσεις με
την πολιτική ηγεσία της χώρας αποδεικνύει ότι το κύ-
ρος του Συνδέσμου μας είναι υψηλό και ο λόγος μας
λαμβάνεται στα σοβαρά υπόψη από τον Πρωθυπουργό
μέχρι και τους υπηρεσιακούς παράγοντες των δια-
φόρων Υπουργείων.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ θεωρεί ότι ο κύριος στόχος που
πρέπει να τεθεί από σήμερα και τους επόμενους δώ-
δεκα μήνες είναι η δημιουργία μιας νέας προοπτικής
για τη βιομηχανία, αλλά και γενικά, για τις επιχειρή-
σεις της Βόρειας Ελλάδας. Το μήνυμα που θέλω να
στείλω είναι σαφές: ας δουλέψουμε σκληρά, για να
αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι η δημιουργική μας
διάθεση και η πίστη μας στις δυνατότητες της Βόρει-
ας Ελλάδας μπορεί να δώσει την προοπτική ανάπτυ-
ξης που ζητάμε για την περιφέρεια.
Στον ΣΒΒΕ, τη νέα προοπτική προσπαθήσαμε και προ-
σπαθούμε καθημερινά να τη θεμελιώσουμε επιχειρώ-
ντας σε περιβάλλον, στην ουσία του, εχθρικό για τη
βιομηχανία. Για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να θέ-
σουμε ξανά τη βιομηχανία στο επίκεντρο του αναπτυ-
ξιακού ενδιαφέροντος. Δυστυχώς η βιομηχανία τα τε-
λευταία χρόνια δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις κυ-

βερνητικές πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη-
τας στη χώρα μας. Πολλές φορές μάλιστα απαξιώνε-
ται, υποτιμάται, ενώ ο ρόλος της, ειδικά στην περι-
φερειακή ανάπτυξη, δεν αναγνωρίζεται.   Αυτό το ζή-
τημα προσπαθούμε να το ανατρέψουμε καθημερινά με
την αποδοτική μας δραστηριοποίηση, αποδεικνύοντας
ότι η βιομηχανία, και δη η περιφερειακή βιομηχανία,
έχει παρόν αλλά, περισσότερο, έχει μέλλον. 
Το μέλλον που οραματιζόμαστε για τις επιχειρήσεις
μας και την περιφέρεια δεν περιμένουμε να μας το δη-
μιουργήσει το κράτος. Το μέλλον το δημιουργούμε εμείς
με τη δράση μας. Το μόνο που ζητάμε από το κράτος
είναι η έμπρακτη υποστήριξή του, με τη δημιουργία
σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κατά τα
πρότυπα των αναπτυγμένων χωρών της Δυτικής Ευρώ-
πης, που θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα, δεν θα χα-
ρακτηρίζεται από αναβλητικότητα και κωλυσιεργία σε
ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και
το οποίο τελικά θα απελευθερώνει ό,τι πιο δημιουργι-
κό διαθέτουν οι εταιρείες μας. Άλλωστε, οι επιχειρή-
σεις μας είναι αυτές που στηρίζουν την οικονομική
ανάπτυξη στην περιφέρεια, μέσα από τον εκσυγχρονι-
σμό τους, τη διεθνοποίησή τους και την ανάπτυξη και-
νοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, για την ομαλότε-
ρη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα του διεθνούς
ανταγωνισμού. 
Τέλος, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θέλουμε να προ-
ωθήσουμε τη βιομηχανία ως ιδεολογία, σε μια εποχή
κατά την οποία αυτή βάλλεται επωνύμως, χωρίς ντρο-
πή, άκριτα, αλλά κυρίως άδικα.
Έχουμε επίγνωση και του ρόλου μας αλλά και της απο-
στολής που μας έχετε αναθέσει. Τη νέα χρονιά που έρ-
χεται βοηθήστε μας να αναδείξουμε τη σημασία της
βιομηχανίας στην ανάπτυξη, συμβάλλοντας έτσι στη
συνολική προσπάθεια ανατροπής ενός αναπτυξιακού
μοντέλου που έχει προ πολλού εξαντλήσει τα όριά του. 
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Γεώργιος Μυλωνάς
Γιάννης Σταύρου
Ιωάννης Ακκάς
Ιωάννης Βεργίνης
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Νίκος Πέντζος
Δημήτριος Αμπατζής
Αναστάσιος Αλεξανδρίδης
Μάρκος Δούφος
Χαρίλαος Α. Αλεξόπουλος
Αθανάσιος Αρχοντής
Ιωάννης Βένος
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Νικόλαος Γκαντίνας
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμπασίνας
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σόλων Καράσσο
Εμμανουήλ Καστανάκης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Σταμάτης Κουρούδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Ευστράτιος Μακιός
Λάκης Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Αικατερίνη Μιχαηλίδου
Iωάννης Mίχος
Παναγιώτης Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αθανάσιος Σαββάκης
Εμμανουήλ Σίμογλου
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Ρήγας Τζελέπογλου
Αναστάσιος Τζήκας
Νικόλαος Τρυπάνης
Παναγιώτης Τσινάβος
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β' Αντιπρόεδροι

Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης

Έφορος
Μέλη Δ.Ε.

Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Working hard to open up new prospects
for industry in Northern Greece

July’s Annual General Meeting marked the formal conclusion of the first
year of our second two-year term as the administration of the Federation.
As in previous years we have continued to work tirelessly, consistently,
systematically and responsibly to defend the interests of our members.
We have sought first and foremost to resolve your everyday problems, and
then to improve the external environment in which we all do business.
Within this context we have succeeded in upgrading and strengthening the
interventionist role of the FING and made it the undisputed champion of
the whole range of industrial concerns based in the Northern Greek region.
In pursuing this objective we have highlighted, in our contacts with politicians
and ministers, a whole host of issues of importance to our members, and
have shown the courage to take up arms against the State mechanism
over a series of problems affecting the development of their businesses.
The many meetings we have held with senior politicians, often resulting
in tangible results for yourselves and solutions to the problems you have
raised, are evidence that our Federation enjoys significant standing and
our concerns are taken very seriously at all levels – from the Prime Minister
himself to the civil servants of the various government ministries.
It is the belief of the FING administration that the main objective for the
next twelve months must be to open up new prospects for industry, and
generally for all the businesses, of Northern Greece. The message I wish
to send out is clear: let us work hard to prove once again that our creativity
and our faith in the potential of Northern Greece can create the development
prospects we seek for our region.
At the FING our attempts, renewed every day, to pave the way for these
new prospects are set, unfortunately, in an environment which is not friendly
towards industry. Over the coming year we must once again place industry
at the heart of development interests. During recent years industry has
sadly not been a priority in government policies to improve national
competitiveness. All too often industry has been ignored or disdained, and
its role in regional development overlooked. Every day we seek to reverse
these attitudes through productive action and commitment, demonstrating
that industry, and regional industry in particular, has both a present and
– even more importantly – a future.
The future we envision for our businesses and our region is not something
we expect the State to create on our behalf. We ourselves must build that
future through our own efforts. All we ask from the State is its practical
support, through the creation of a contemporary business environment
like those in the developed countries of Western Europe, which will encourage
entrepreneurship, which will not suffer from delays and impediments in
respect of the active involvement of businesses, and which will release
the full force of our members’ creative energies. It is our businesses, after
all, on which the economic growth of the region depends, through their
modernization, their involvement in the international arena, and their
development of innovative products and services – all enabling them to
adapt more smoothly to the new circumstances of international competition.
Finally, allow me to say that we also wish to promote industry as an ideology,
championing the concept of industry at a time when it is under attack –
shamelessly, without reason and without justice.
We are well aware of the role we are called on to play and the mission you
have entrusted to us. In the coming year you must help us to highlight the
importance of industry in the development process, contributing to the
endeavour to undo an outdated development model which has long outlived
its usefulness. 
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02.07.08
� Γενική Συνέλευση IMESE, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

10.07.08
� Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Εγκαίνια Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρ.
Φώλια. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο κ. Γ. Σταύρου.

14.07.08
� Συνάντηση με τον κ. Ι. Ζουρνά, Πρόεδρο του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλο-

νίκης, με θέμα τις επιπτώσεις στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχει-
ρήσεις της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης λύσης στο
πρόβλημα της διακομιδής των απορριμμάτων τους, που πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

15.07.08
� Συνάντηση με τον κ. Ι. Μαγκριώτη, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονί-

κης με θέμα τις επιπτώσεις στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχει-
ρήσεις της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης λύσης
στο πρόβλημα της διακομιδής των απορριμμάτων τους, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο γραφείο του Βουλευτή. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση με θέμα τις επιπτώσεις στις βιομηχανικές και εμπορικές
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης λύ-
σης στο πρόβλημα της διακομιδής των απορριμμάτων τους, που διορ-
γάνωσε το ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

16.07.08
� 13η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, του Υπουργείου Οικο-

νομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Υπουργείου, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Ι. Βεργίνης.

� Συνάντηση με τον κ. Α. Τσιατσιάμη, Ειδικό Γραμματέα Αξιοποίησης Διε-
θνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, με θέμα την κοινή
διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 73ης ΔΕΘ. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� 3η Συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τη διευκόλυνση και απλού-
στευση των διαδικασιών του διεθνούς εμπορίου (HTPRO), που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

22.07.08
� 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευ-

ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007-2013,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� 122η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ-
θρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

28.07.08
� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα την εκπόνηση

Μνημονίου Στρατηγικών Κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της Θρά-
κης τα επόμενα 10 χρόνια, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς.

� Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιή-
θηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.

30.07.08
� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας, που

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

19.08.08
� Συνάντηση με τον κ. Γ. Αλογοσκούφη Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι-

κών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

21.08.08
� 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό,

εξειδίκευση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που
πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

26.08.08
� Συνάντηση με τον κ. Γ. Παπανδρέου Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολί-

τευσης στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα. Συμμετείχε η Διοίκηση
του Συνδέσμου.

� Συνάντηση με τον κ. Κ. Καραμανλή Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. Συμμετείχε η Διοίκηση του Συνδέσμου.  

27.08.08
� Συνάντηση με τον κ. Π. Δρόσο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανά-

πτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα το πρό-
γραμμα Interreg που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Interreg στη
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης με θέμα τον Πόλο Καινοτομίας. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου. 

� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

29.08.08
� Παρουσίαση της ένωσης εταιριών Hutchison Port μετά την ανακήρυξή

της ως Προσωρινού Αναδόχου για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπο-
ρευματοκιβωτίων της ΟΛΘ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008, στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. 
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθη-
καν σε δυο μέρη: το «κλειστό» μέρος στο οποίο  συμ-
μετείχαν μόνο οι επιχειρήσεις - μέλη του ΣΒΒΕ, και το
«ανοικτό» μέρος για τους προσκεκλημένους και τα μέ-
λη του Συνδέσμου.
Η κλειστή συνεδρίαση ξεκίνησε με ομιλία του πρώην
Υπουργού, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως εκπρόσωπου του
κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με θέμα:
«Ο ρόλος της περιφέρειας στη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας». Αμέσως με-
τά παρουσιάστηκε ο Απολογισμός Ενεργειών και Δρα-
στηριοτήτων του Συνδέσμου κατά την περασμένη χρο-
νιά από τον Πρόεδρο κ. Γ. Μυλωνά και τον  Εκτελε-
στικό Αντιπρόεδρο κ. Γ. Σταύρου, ο Οικονομικός Απο-
λογισμός από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Ν. Πέντζο, η

Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από τον κ. Μ.
Πρώϊο και τέλος απολογισμός δράσεων εξωστρέφει-
ας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τον Β’ Αντι-
πρόεδρο κ. Ι. Βεργίνη. Τέλος, παρουσιάσθηκε, η
πρόταση της τροποποίησης του Καταστατικού του Συν-
δέσμου από τον Νομικό Σύμβουλο του ΣΒΒΕ κ. Κ. Χα-
τζηγιαννάκη. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία για την έγκρι-
ση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του
οικονομικού απολογισμού 2007 και του οικονομικού
προϋπολογισμού 2008 καθώς επίσης και για την τρο-
ποποίηση του καταστατικού του ΣΒΒΕ.
Στο «ανοιχτό» μέρος της συνεδρίασης της Γενικής Συ-
νέλευσης, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Οι-
κονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης. Χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ.
Μ. Τζίμας, ενώ ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς,
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ζήτησε από την Κυ-
βέρνηση “ανατροπές και όχι θαύματα”.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων: 
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Εκπροσωπώντας το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης, ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης χαιρέτισε τις εργασίες
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ εκ μέρους
του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου, και εξέ-
φρασε προς τη διοίκηση και τα μέλη του Συνδέσμου
τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ.
Χρυσοχοΐδης, υποστήριξε ότι, για το ΠΑΣΟΚ η στήρι-
ξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η συνεχής δι-
εύρυνση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικο-
νομίας αποτελούν αυτονόητους και θεμελιώδεις παρά-
γοντες του οράματός του για μια πιο δίκαιη, ευημερού-
σα, ασφαλή και φιλόδοξη ελληνική κοινωνία. «Μόνο
μέσα από τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» τόνισε ο
κ. Υπουργός «μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με σι-
γουριά τη νέα κοινωνική πολιτική μας. Στην κοινωνική
συμφωνία που επιδιώκουμε να υπογράψουμε με τον
ελληνικό λαό, στη βάση της νέας προγραμματικής, κυ-
βερνητικής μας πρότασης, ο επιχειρηματικός κόσμος
αποτελεί αναπόσπαστο εταίρο. Πολύ απλά χωρίς τη δι-

κή σας συμβολή και έντιμη συνεργασία δεν θα μπορέ-
σουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας.»
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Χρυσοχοΐδης, αφού
έκανε μια ανασκόπηση της τρέχουσας οικονομικής συ-
γκυρίας διατύπωσε 5 βασικές προτεραιότητες αναπτυ-
ξιακής πολιτικής για τη Βόρειο Ελλάδα: 
1. Ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και της
τεχνολογικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Υιο-
θέτηση μέτρων πολιτικής, με εσωτερική συνοχή και
χρονική κλιμάκωση, που δεν καταργούν τον ανταγω-
νισμό αλλά οδηγούν σε απτά και μετρήσιμα αποτε-
λέσματα βελτίωσης της παραγωγικότητας, αύξησης
των εξαγωγών και ενίσχυσης της καινοτομικής δρα-
στηριότητας.
2. Δημόσιες επενδύσεις και μέτρα πολιτικής που
ενισχύουν την παράλληλη και συμπληρωματική δρα-
στηριοποίηση βιομηχανίας και υπηρεσιών σε εξαγω-
γικές αγορές (ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων).
3. Δικτύωση επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομά-
δων με την ανάπτυξη υποδομών στα πλαίσια της περι-
φερειακής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια. Καθοριστι-
κό κριτήριο για το σκοπό αυτό είναι η προστιθέμενη
αξία σε δυναμικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
4. Έμφαση στην τοπική ανάπτυξη (πρωτογενής τομέ-
ας, τουρισμός) με την ανάδειξη της επιχειρηματικότη-
τας και της δικτύωσης των τοπικών κοινωνιών και στο-
χευμένες παρεμβάσεις στις τοπικές αγορές εργασίας.
5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ρυθμιστι-
κού πλαισίου των αγορών (με άμεση προτεραιότητα το
παραεμπόριο) και ανάπτυξη νέων αγορών (ενέργεια,
υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων, πληροφορική
και επικοινωνίες).
Κορωνίδα όμως των διαρθρωτικών αλλαγών, τόνισε ο
κ. Χρυσοχοΐδης κλείνοντας την ομιλία του, είναι η στρο-
φή προς την καινοτομία και τη γνώση για την αύξηση
της παραγωγικότητας.
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο κ. Χρυσοχοΐδης απά-
ντησε σε ερωτήσεις των μελών του ΣΒΒΕ σχετικά με την
τοποθέτηση του κόμματός του τόσο για γενικά οικονο-
μικά θέματα όσο για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς και ο Εκτελε-
στικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου έκαναν απολογισμό
του έργου της Διοίκησης τη χρονιά που πέρασε. 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι η Διοίκη-
ση εργάσθηκε συστηματικά και με υπευθυνότητα, για
την προάσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων
μελών του Συνδέσμου. Επιδίωξε πρώτιστα την επίλυ-
ση των καθημερινών προβλημάτων των μελών του και
ακολούθως τη βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Στο πλαίσιο
αυτό η Διοίκηση του ΣΒΒΕ κατάφερε να αναβαθμίσει
και να ενισχύσει τον παρεμβατικό ρόλο του Συνδέσμου

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Κ. Χατζηγιαννάκης, Ι. Βεργίνης, Γ. Μυλωνάς, Γ.
Σταύρου και Δ. Συμεωνίδης

Ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης
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και να τον κάνει τον αδιαμφισβήτητο εκπρόσωπο του
συνόλου των βιομηχανικών επιχειρήσεων με έδρα το
Βορειοελλαδικό Τόξο. 
Κύριος στόχος της Διοίκησης, επεσήμανε ο κ. Πρόε-
δρος, για τη νέα χρονιά που έρχεται είναι «να ανα-
δείξουμε τη σημασία της βιομηχανίας στην ανάπτυξη,
συμβάλλοντας έτσι στη συνολική προσπάθεια ανατρο-
πής ενός αναπτυξιακού μοντέλου που έχει προ πολ-
λού εξαντλήσει τα όριά του».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου, ανα-
φέρθηκε διεξοδικά στην υποστήριξη των καθημερι-
νών προβλημάτων των μελών του ΣΒΒΕ αλλά και στην
πληροφόρηση και εξυπηρέτηση που παρέχεται σ’ αυ-
τά μέσω του υπηρεσιών του. Επίσης αναφέρθηκε,
τόσο στην παραγωγή και προώθηση παρεμβάσεων -
θέσεων - προτάσεων προς την πολιτεία όσο και τις θέ-
σεις που έχει αναπτύξει ο Σύνδεσμος για την διεθνο-
ποίηση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την εται-
ρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων της Βόρει-
ας Ελλάδας. Τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη των επι-
χειρήσεων - μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν
στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας.

Αμέσως μετά, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Ι. Βεργίνης τόνισε
ότι ο ΣΒΒΕ και κατά τη διάρκεια της περασμένης χρο-
νιάς συνέχισε εντατικά την υποστήριξη της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων μελών του. Συγκεκριμένα ανα-
φέρθηκε στη διοργάνωση αυτοτελώς ή σε συνδιοργά-
νωση με τον ΟΠΕ και το Υπουργείο των Εξωτερικών
δώδεκα επιχειρηματικών αποστολών και εκθέσεων
και στην υπογραφή τεσσάρων μνημονίων συνεργασίας
και συναντίληψης με αντίστοιχους φορείς από το εξω-
τερικό για την προώθηση διεθνών συνεργασιών. Πα-
ράλληλα αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης που ανέλαβε οι οποίες
όχι μόνον ανέδειξαν τις επιχειρήσεις και τον Σύνδε-
σμο στην τοπική κοινωνία, αλλά απέδειξαν ότι οι
επιχειρήσεις πάνω απ΄ όλα δρουν ως παράγοντες κοι-
νωνικής συνοχής και ακολούθως ως εταιρείες με στό-
χο την κερδοφορία.

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋ-
πολογισμός από τον Οικονομικό Επόπτη κ. Ν. Πέντζο,
ο οποίος επεσήμανε ότι  και αυτή η χρονιά ήταν θετι-
κή για τα οικονομικά μεγέθη του ΣΒΒΕ ενώ με βάση
τα μέχρι στιγμής δεδομένα εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού του 2008 διαφαίνεται ότι το οικονομικό και
ταμειακό πρόγραμμα εκτελείται σύμφωνα με τον προ-
ϋπολογισμό. Τέλος, κ. Ν. Πέντζος, ευχαρίστησε εκ μέ-
ρους της Διοίκησης τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής, κ.κ. Γεώργιο Βράνη, Μάρκο Πρώιο και Πέτρο Τσι-
κούρα, που προέβησαν στο λεπτομερή έλεγχο των δια-
χειριστικών βιβλίων και στοιχείων του Συνδέσμου.

Ο κ. Γ. Μυλωνάς

Ο κ. Γ. Σταύρου

Ο κ. Ι. Βεργίνης

Ο κ. Ν. Πέντζος

DELTIO T4 pantone.qxd:neo deltio.qxd  16-10-08  15:54  Page 7



08 [ δραστηριότητες ]

Βασικό θέμα της εφετινής Γενικής Συνέλευσης του Συν-
δέσμου αποτέλεσε η συζήτηση μεταξύ των μελών του
και η ψήφιση της τροποποίησης του καταστατικού του. 
Συγκεκριμένα ψηφίστηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις:
1. το δικαίωμα των συνδεδεμένων μελών να εκλέγο-
νται, δικαίωμα που στερούνται με το ισχύον καταστα-
τικό. Πρόκειται για την κορυφαία αλλαγή του Καταστα-
τικού, που επιβεβαιώνει την εξωστρέφεια του ΣΒΒΕ,
διευρύνει τη βάση του και αίρει και τις τελευταίες επι-
φυλάξεις για την εγγραφή μεγάλων επιχειρήσεων, ως
συνδεδεμένων μελών, καθιστώντας ισχυρότερο, ποι-
οτικά και οικονομικά, τον ΣΒΒΕ.
2. η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
σε 55, από τα οποία 35 προέρχονται από τα τακτικά μέ-
λη, 10 προέρχονται από τα συνδεδεμένα μέλη και 10
εκλέγονται αριστίνδην. Τα πρώτα 45 εκλέγονται από
την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε διετία, ενώ τα αρι-
στίνδην εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μι-
κρή αυτή αύξηση των μελών κρίθηκε απαραίτητη, ώστε
ο εκάστοτε Πρόεδρος να έχει τη δυνατότητα να προ-
τείνει ως αριστίνδην μέλη εκπροσώπους από όλους
τους περιφερειακούς  και κλαδικούς Συνδέσμους του
Βορειοελλαδικού τόξου και πέραν αυτού. 
3. οι λεπτομέρειες της εκλογής των 45 μελών. Η εκλο-
γή αυτή θα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου θα κα-
ταχωρούνται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι υποψή-
φιοι, χωριστά για τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη.

Οι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν χωριστά για τα τακτικά και
τα συνδεδεμένα μέλη, έχοντας δικαίωμα να θέτουν μέ-
χρι 35 σταυρούς προτίμησης για τα τακτικά και μέχρι
10 για τα συνδεδεμένα.
4. από πού θα προέρχονται και υπό ποιες προϋποθέ-
σεις και διαδικασία θα εκλέγονται τα αριστίνδην μέ-
λη. Η διαδικασία αυτή δεν διαφέρει από τη μέχρι σή-
μερα ακολουθούμενη, απλά έχουν προσδιορισθεί ει-
δικότερα οι εκπρόσωποι των μελών, που μπορούν να
εκλεγούν με αυτήν τη διαδικασία.
5. ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, τακτικών
και συνδεδεμένων. 
6. ενδεικτικά κριτήρια για το ποια θεωρούνται συνδε-
δεμένα μέλη. Τούτο στοχεύει στη διαφάνεια και την
αποφυγή ενδεχομένων αμφισβητήσεων. 
7. η αύξηση του αριθμού των Γ΄ Αντιπροέδρων από 5
σε 10, ώστε να είναι δυνατή η εκλογή περισσοτέρων Γ΄
Αντιπροέδρων από τα εκλεγέντα αριστίνδην μέλη των
περιφερειακών και κλαδικών  Συνδέσμων.
8. για τη συμμετοχή των μελών, τόσο στις τακτικές, όσο
και στις έκτακτες, Γενικές Συνελεύσεις, απαιτείται
να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους και όχι του προηγουμένου μη-
νός από τη σύγκληση της συνελεύσεως, όπως τώρα
ισχύει για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Με τον
τρόπο αυτό αίρεται μία αναιτιολόγητη διαφοροποίηση
μεταξύ των προϋποθέσεων συμμετοχής στις τακτικές
και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.   
9. οι συνδρομές των μελών θα είναι ετήσιες, δεν θα
επιμερίζονται κατά μήνα  και θα εισπράττονται το πρώ-
το τρίμηνο κάθε χρόνου. Οι ρυθμίσεις αυτές εξυπηρε-
τούν και τις επιχειρήσεις και την ταμειακή υπηρεσία
του ΣΒΒΕ.
10. το ενδιαφέρον του ΣΒΒΕ για τα θέματα της εταιρι-
κής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του ΣΒΒΕ και
του ανοίγματός του στην κοινωνία.

Ο κ. Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, μεταξύ των άλλων, τόνισε
σε παρέμβασή του προς τα μέλη του Συνδέσμου: «…Αυ-
τές είναι οι σημαντικές θεσμικές τροποποιήσεις του
Καταστατικού. Κατά την εκτίμησή μας, δεν αλλοιώνουν
τον βιομηχανικό χαρακτήρα του Συνδέσμου μας, αφού
παραμένει πάντοτε η  φραγή του αριθμού των συνδε-
δεμένων μελών, που, σε καμιά περίπτωση, δεν μπο-
ρούν να υπερβούν το 1/3 του αριθμού των τακτικών με-
λών του καταστατικού μας. Αντίθετα, με την τροποποί-
ηση αυτή αίρονται και οι τελευταίες επιφυλάξεις σο-
βαρών εταιριών, στους κλάδους του εμπορίου, των υπη-
ρεσιών, των τεχνικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσε-
ων, της ιδιωτικής εκπαίδευσης κλπ, για να εντα-
χθούν στο Σύνδεσμό μας, διευρύνοντας τη βάση του,
αυξάνοντας το δυναμισμό του και ετοιμάζοντας τη με-
τεξέλιξή του, ως εκπροσώπου του επιχειρηματικού
κόσμου και της εργοδοσίας γενικότερα. …»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ κ. Μ. ΤΖΙΜΑ

Στην έναρξη των εργασιών της ανοιχτής συνεδρίασης χαιρετισμό απη-
ύθυνε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Τζίμας, ο οποίος μεταξύ
άλλων ανέφερε: «Η σημερινή τακτική γενική συνέλευση του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιείται σε μια περίο-
δο ραγδαίων μεταβολών, που προδιαγράφουν με την πλέον αισιόδοξη
προοπτική, το αναπτυξιακό μέλλον της Θεσσαλονίκης, της Μακεδο-
νίας και της Θράκης».

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΒΒΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

(Παρατίθεται ολόκληρη η ομιλία όπως αυτή εκφωνήθηκε από τον κ. Γ. Mυλωνά)

Κυρίες και κύριοι,
Από το βήμα αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μαζί και τον καθέ-
ναν σας ξεχωριστά για την ηθική σας συμπαράσταση στη πρόσφατη
περιπέτειά μου. Ειλικρινά δεν φανταζόμουν ότι τόσοι άνθρωποι θα νοι-
άζονταν για μένα, θα προσευχόταν για μένα και κυρίως θα εκδήλωναν τα
συναισθήματά τους σε τέτοιο βαθμό. 
Και πάλι ειλικρινά σας ευχαριστώ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, 
Πριν ένα μήνα, έζησα τη μεγαλύτερη ανατροπή της ζωής μου.  Επανα-
ξιολόγησα τις πραγματικές αξίες της ζωής.  Αυτές που πάντα πίστευα
αλλά δεν βίωνα όσο θα έπρεπε.
Επηρεασμένος φυσικά από αυτό, το βρίσκω πολύ λίγο να μιλήσω για την παγκόσμια οικονομική κρίση, τα ελ-
λείμματα της κυβέρνησης, τις ουτοπίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τη δεινή κατάσταση της μεταποί-
ησης στην Ελλάδα και κυρίως στην περιφέρεια.

Απευθυνόμενος για τελευταία φορά ως πρόεδρος του ΣΒΒΕ στον κ. Αλογοσκούφη θα ήθελα να αναφέρω μόνο
αυτά που θεωρώ τα πιο σημαντικά για το μέλλον της πατρίδας μου.
• Επενδύστε στην παιδεία, και κάντε θυσίες για αυτό.
• Αναβαθμίστε την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, γιατί η έλλειψη αυτής, μαζί με την αργή απόδοσή της, οδηγεί

στη διαφθορά.
• Διώξτε το φόβο από την κοινωνία, από τους άνεργους νέους, τους ταλαιπωρημένους και απροστάτευτους

πολίτες και επιχειρήσεις.
• Μην αφήνετε κακόβουλες μειοψηφίες να συντρίβουν τη δημιουργικότητα της κοινωνίας μας.
• Διώξτε τα τρωκτικά από το κράτος και τις κρατικές επιχειρήσεις,
• Και δώστε αισιοδοξία στις επιχειρήσεις, λύνοντας κάθε μέρα, οριστικά, και κάποιο από τα αμέτρητα

πρακτικά προβλήματα τους.

Κύριε Υπουργέ, δε θέλουμε θαύματα.  Θέλουμε ανατροπές.

Και εσείς, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα από ότι η κρατικοδίαιτη κοινω-
νία μας πιστεύει.  Είστε το πιο ριψοκίνδυνα δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας μας.  Διαμαρτυρηθείτε στο κρά-
τος όσο πιο έντονα μπορείτε, αλλά μη το χρησιμοποιείτε ως άλλοθι, και μην περιμένετε πρώτο αυτό να σας
λύσει τα προβλήματα.  Μην αφήνετε τις αδικίες να σας κάμψουν την αγωνιστικότητα και να ξέρετε ότι μπορεί-
τε να γίνετε το καλύτερο παράδειγμα και οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί για τους νέους μας.
Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.  Με βοηθήσατε να γίνω καλύτερος άνθρωπος.

Σας ευχαριστώ.
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

Κυρίες και κύριοι,

Συμπληρώνεται αυτές τις ημέρες ένας χρόνος από την εκδήλωση των πρώ-
των συμπτωμάτων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ, η οποία στη συ-
νέχεια  επεκτάθηκε με μικρότερη ένταση στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο
κόσμο. Παράλληλα με την χρηματοοικονομική κρίση, είχαμε την εμφάνιση
των έντονων αυξήσεων των διεθνών τιμών του πετρελαίου, των τροφίμων και
άλλων πρώτων υλών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του διε-
θνούς πληθωρισμού και έκαναν την κατάσταση της διεθνούς οικονομίας ακό-
μη πιο περίπλοκη και δύσκολη. 
Από την πλευρά της Κυβέρνησης, γίνονται μεγάλες και συνεχείς προσπάθει-
ες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον εισαγόμενο πληθωρισμό.
Αλλά πρέπει και οι επιχειρηματικοί φορείς να συμβάλλουν με τη σειρά
τους στη συγκράτηση των αυξήσεων των τιμών. Δεν δικαιολογείται κανένας
εφησυχασμός. Και θα ήθελα να θυμίσω τη γνωστή ρήση: «Μη ρωτάτε μόνο
τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσείς για
τη χώρα και τους πολίτες». Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας δεν είναι μόνο έργο της Κυβέρνησης. Είναι και δική σας
ευθύνη. Πιστεύω ότι ως Σύνδεσμος μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε στην
αντιμετώπιση των πρακτικών εκείνων που διαμορφώνουν και συντηρούν ολι-
γοπωλιακές καταστάσεις και οδηγούν σε υπερβολικές αυξήσεις τιμών.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση συνεχίζει, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, την πολιτική της για τη μείωση των δημοσιονο-

μικών ελλειμμάτων και την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Έχουμε δεσμευθεί, όπως και οι άλλες
χώρες της ευρωζώνης, να φθάσουμε σε μηδενικά ελλείμματα.
Οι πρωτοβουλίες μας στο επόμενο διάστημα εστιάζονται στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην περαι-
τέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Από αυτό εδώ το βήμα, είχαμε τα τελευταία χρόνια την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις προτεραιότητες και το
πλαίσιο της οικονομικής μας πολιτικής. Μιας οικονομικής πολιτικής που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανά-
πτυξη της Περιφέρειας της Βορείου Ελλάδος. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Επεν-
δυτικού Νόμου έχουν εγκριθεί για τις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης 921 επενδυτικά σχέδια αξίας 1 δισεκατομμυρίου 865 εκ. ευρώ.
Παράλληλα, με την εξυγίανση των δομών του Γ΄ ΚΠΣ επιτύχαμε τον υπερτετραπλασιασμό της απορρόφησης των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.
Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Βασικές μεταρρυθμίσεις που κά-
ναμε, όπως η Φορολογική Μεταρρύθμιση, ο Επενδυτικός Νόμος, η Ψηφιακή Στρατηγική, η νέα εξαγωγική πο-
λιτική, οι Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα και οι αποκρατικοποιήσεις, ενισχύουν την επιχειρηματικό-
τητα.  Με το νέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη στα λιμάνια, τα αεροδρό-
μια και τις επιχειρήσεις δικτύων.
Αποτελεί βασική μας κατεύθυνση η ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως διαμετακομιστικού κέντρου στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο «στοίχημα» για τα αμέσως επόμενα χρόνια για τη χώρα μας. Με την
πολιτική μας ξαναβάζουμε την Ελλάδα στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και αξιοποιούμε καλύτερα την κομβική
σημασία της Θεσσαλονίκης. Σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής αναταραχής, έρχονται στην Ελλάδα μεγά-
λες ξένες επενδύσεις. Έχουμε τις επενδύσεις στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και έχουμε και
την επένδυση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμα-
χίας του με τον ΟΤΕ. Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 
Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται με ευθύνη απέναντι στις απαιτήσεις των καιρών. Απέναντι σε δικαιολογημένες
απαιτήσεις των πολιτών. Η πολιτική μας είναι μια πραγματική πολιτική αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Η οικο-
νομία μας έχει σημειώσει μετρήσιμη πρόοδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε πολλά πε-
ρισσότερα να κάνουμε. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Δεν ωραιοποιούμε κατα-
στάσεις ούτε παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Με υπευθυνότητα και με συνέπεια λέμε την αλήθεια στους πο-
λίτες. Αλλάζουμε τα πράγματα με ρεαλιστικές πολιτικές – με τις πολιτικές που χρειάζεται ο τόπος. Και είμαστε
αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με συνέπεια και προοπτική.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ 2007

Καινοτομία της εφετινής Γενικής Συνέλευσης αποτέλεσε η θεσμοθέτηση βραβείων απασχόλησης τα οποία απονεμήθηκαν από
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, σε οκτώ εταιρίες μέλη του Συνδέσμου που πέτυχαν τη μεγα-
λύτερη αύξηση της απασχόλησης των εργαζομένων τους κατά το 2007. Οι εταιρίες αυτές είναι:
DOPPLER ABBE, PROTECTA ΑΕΒΕ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ, ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΕ

Μ. Βασιλοπούλου, PROTECTA ΑΕΒΕ

Μ. Αραμπατζής, ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ Δ. Χρούντας, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ Κ. Χαΐτογλου, ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΕ

Δ. Πλωμαρίτης, ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Πρ. Κωνσταντόπουλος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Π. Σεπετάς, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ 

Στ. Σταυρόπουλος, DOPPLER ABBE

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ.
Πέτρος Σεπετάς, Σταύρος Σταυρόπουλος,
Μαρία Βασιλοπούλου, Γιώργος Μυλωνάς,
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μιχάλης Αραμπα-
τζής, Δημήτρης Χρούντας, Κωνσταντίνος
Χαΐτογλου, Δημήτρης Πλωμαρίτης, Προκόπης
Κωνσταντόπουλος, και Δημήτρης Συμεωνίδης.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2008, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συ-
νάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) με τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, στο πλαίσιο των ενημε-
ρωτικών επαφών του με τους κοινωνικούς εταίρους ενόψει των εγκαι-
νίων της 73ης ΔΕΘ. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον  Πρόεδρο κ. Γ. Μυλωνά και
τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, κ. Γ. Σταύρου, και οι κ.κ. Ι. Βεργίνης,
Β’ Αντιπρόεδρος, Στ. Τζιρίτης, Γενικός Γραμματέας, Ν. Πέντζος, Οι-
κονομικός Επόπτης, Δ. Αμπατζής, Έφορος και Α. Αλεξανδρίδης, Μέ-
λος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ. Συμμετείχαν επίσης οι Γ΄
Αντιπρόεδροι του ΣΒΒΕ κ.κ. Λ. Μητακάτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Φλώρινας, Γ. Νικολαϊδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης και Β. Σκαρλάτος, Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Ξάνθης «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αναζήτηση λύσεων για τα οξυμένα
και διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα του ιδιωτικού τομέα στην περι-
φέρεια, τα οποία απαιτούν άμεσα αποφάσεις που θα ενισχύουν την

ανταγωνιστικότητα των τοπικών  επιχειρήσεων και θα δημιουργούν συγκεκριμένη αναπτυξιακή προοπτική σε
ολόκληρο το Βορειοελλαδικό Τόξο. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς, ανέλυσε στον Πρω-
θυπουργό την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βορειοελλαδίτικη βιομηχανία εξ΄ αιτίας της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης, από τη γραφειοκρατική λειτουργία του κράτους, και από τις απεργίες εργαζο-
μένων στον δημόσιο τομέα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μυλωνάς τόνισε τη δυσκολία του κράτους να αναδείξει την υγιή επιχειρηματικότητα σε
μοχλό ανάπτυξης της χώρας, αλλά και τη διαρκή αδυναμία της πολιτείας να θέσει σε προτεραιότητα την ενί-
σχυση της βιομηχανίας. Παράλληλα, μετέφερε στον Πρωθυπουργό την αίσθηση του συνόλου του επιχειρημα-
τικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία, υπογράμμισε, δρα ανα-
χρονιστικά, δεν ανταποκρίνεται θετικά στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων του ιδιωτικού τομέα
και η οποία, σκόπιμα, τις περισσότερες φορές, συντηρεί τη γραφειοκρατία. 
Ο κ. Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υποστήριξε ότι στην Ελλάδα, όταν το κράτος θέλει κάτι, το καταφέρνει, οπότε μόνον
με τη σχετική πολιτική βούληση μπορούν να λυθούν τα χρονίζοντα και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα της
επιχειρηματικότητας. Μόνον έτσι μπορούμε να επιτύχουμε ένα αναπτυξιακό ποιοτικό άλμα, που θα δώσει την
απαραίτητη προοπτική στη χώρα και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, και με αφορμή την κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ανάπτυξη της Θεσσαλονί-

κης και της Βόρειας Ελλάδας (αρχή εφαρμογής του Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ), παρέθεσε τα διαχρονικά έντονα
αναπτυξιακά προβλήματα, τονίζοντας ότι οι αναπτυξιακές δυνατότητες
και προοπτικές της περιοχής θα πρέπει άμεσα να αναδειχθούν, έτσι
ώστε να μπορέσει να ανακτηθεί η αναπτυξιακή της δυναμική.
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ που τέθηκαν υπόψη του κ. Πρωθυπουργού, και
οι οποίες ακολουθούν αναλυτικά, στοχεύουν: α) στη βελτίωση της λει-
τουργίας και των υπηρεσιών του κράτους που επιδρούν άμεσα στην επι-
χειρηματικότητα, β) στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για την
περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση, και, γ) στην
επίλυση ειδικών προβλημάτων που απασχολούν τη βιομηχανία και τα
οποία καθημερινά μειώνουν την ανταγωνιστικότητά της. 
Ακολουθούν αναλυτικά οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ ομαδο-
ποιημένες σε τέσσερις θεματικές ενότητες
1. η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας σε βασικό άξονα της κυβερνη-
τικής πολιτικής, 

2. η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας, 
3. η υποστήριξη της Θεσσαλονίκης από την πολιτεία και η ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξής της, και, η επί-

λυση ειδικών προβλημάτων που απασχολούν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον
Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ KATA TH ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον οικονομικής κρίσης
που διανύουμε, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ελ-
ληνικών συμφερόντων βάλλονται από παντού, αδια-
κρίτως, ισοπεδωτικά, με τρόπο και ένταση που σε ορι-
σμένες περιπτώσεις φθάνει στα όρια της δυσφήμισης
και του διασυρμού.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ο ιδιωτι-
κός τομέας να πληρώνει:
1. το κόστος της παγκόσμιας κρίσης, με την αύξηση

των τιμών του πετρελαίου, των πρώτων υλών και των
τραπεζικών συναλλαγών και προϊόντων,

2. τις αυξήσεις των τιμολογίων των υπηρεσιών του δη-
μόσιου τομέα, τα ελλείμματα των δημοσίων επιχει-
ρήσεων και οργανισμών, που σύμφωνα με υπολογι-
σμούς ανέρχονται σε 1,4 δις. €, και, το χαμηλό επί-
πεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών από το κράτος,

3. το κόστος της γραφειοκρατίας που ανέρχεται σε
15 δις. € ή 6,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με σχετική με-
λέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

4. την αδυναμία του κράτους να περιορίσει την φορο-
διαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, και, 

5. τις συνέπειες από τις απεργίες των εργαζομένων,
κυρίως του δημόσιου τομέα, που επικαλούνται ότι
προασπίζουν συνταγματικά συμφέροντα.

Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η πολυνομία και
η γραφειοκρατία παραμένουν ως βασικά προσκόμμα-
τα στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις μεγεθύνονται. Για την άρ-
ση των παραπάνω διαρθρωτικών αδυναμιών της ελλη-
νικής οικονομίας, ο ΣΒΒΕ προτείνει:  
1. την ανάδειξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας

σε βασική κυβερνητική πολιτική,
2. τη ριζική μείωση του κόστους της γραφειοκρα-

τίας, με στόχο τον περιορισμό της στο 2% του ΑΕΠ
μέχρι το 2010, 

3. την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης
των επιχειρήσεων και την περαιτέρω απλοποίηση
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,

4. τη δραστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής, και, 

5. τη θέσπιση χρονικών ορίων και δεσμεύσεων για το
κράτος, σε όλα τα θέματα που αφορούν χρηματοδό-
τηση επενδύσεων.

Σύνδεση της βιομηχανίας της Ηπείρου, της Μακε-
δονίας και της Θράκης,
με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.
Η σύνδεση της βιομηχανίας με τους κλάδους του του-
ρισμού και των υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπι-
σθεί με ουσιαστικά και συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. 
Στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (Ήπειρος, Μα-
κεδονία και Θράκη) θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κα-
τάλληλες υποδομές για την προσέλκυση αλλοδαπών
που επιθυμούν να δημιουργήσουν στη χώρα μας μόνι-
μες κατοικίες, αξιοποιώντας έτσι το φυσικό κάλλος των
περισσότερων περιοχών του Βορειοελλαδικού Τόξου.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει:
• να αρθούν οι απαγορεύσεις που χαρακτηρίζουν τη

Βόρεια Ελλάδα ως παραμεθόρια περιοχή, και,
• να αποτυπωθούν και να πολεοδομηθούν οι πλέον κα-

τάλληλες περιοχές, στο πλαίσιο του τρέχοντος χω-
ροταξικού σχεδιασμού.

Αν τα παραπάνω συνδυασθούν με:
• την ολοκλήρωση των οδικών διευρωπαϊκών αξόνων, 
• τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, (οδικών,

θαλάσσιων, αεροπορικών και σιδηροδρομικών) και,
• την αξιοποίηση εκτάσεων του δημοσίου, 

τότε ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί άμεσα και με θετι-
κή επίδραση στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Είναι φανερό, ότι η επίτευξη του στόχου αυτού θα υπο-
βοηθήσει σημαντικά τον κατασκευαστικό κλάδο στη
χώρα μας, και κατά συνέπεια όλη τη βιομηχανική δρα-
στηριότητα περί αυτόν, αφού, χωρίς αμφιβολία, η κα-
τασκευαστική δραστηριότητα απετέλεσε τα τελευταία
χρόνια την ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας. 

Σύνδεση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της Ηπεί-
ρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, με τις τοπικές
μεταποιητικές επιχειρήσεις
Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθούν άμε-
σα κατάλληλες πολιτικές που θα υποστηρίζουν ουσια-
στικά τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της παρα-
γωγής με τη μεταποίηση. 
Η Βόρεια Ελλάδα κατέχει μοναδική τεχνογνωσία στη
χώρα μας στη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτρο-
φικών προϊόντων, γεγονός το οποίο θα πρέπει να
αξιοποιηθεί κατάλληλα για την ανάπτυξη της τοπι-
κής οικονομίας.
Προτείνουμε η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που
παράγονται στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη,

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
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να αναδειχθεί κατάλληλα, ούτως ώστε σταδιακά τόσο
τα τρόφιμα που προκύπτουν από τη διαδικασία της με-
ταποίησης όσο και η ίδια η περιοχή να συνιστούν ου-
σιαστικό συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις
διεθνείς αγορές. 
Προς τούτο προτείνουμε τη θέσπιση ειδικής κλαδικής
βιομηχανικής πολιτικής σύνδεσης του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση, με ειδικότερα μέ-

τρα όπως: α) δημιουργία φορέων εφαρμοσμένης έρευ-
νας σε συγκεκριμένους κλάδους και προϊόντα, και, β)
εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης της εξωστρέφει-
ας των παραπάνω επιχειρήσεων. 
Στις πολιτικές αυτές θεωρούμε ότι θα πρέπει να δο-
θεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή βιολογικών προϊ-
όντων και στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Λιμένας Θεσσαλονίκης
Οι αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται από την
παραχώρηση εκμετάλλευσης του σταθμού εμπορευ-
ματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του Οργανισμού Λιμένα Θεσ-
σαλονίκης (ΟΛΘ), δημιουργούν εξαιρετικά θετικές συν-
θήκες για την αύξηση του διαμετακομιστικού εμπορί-
ου στην Πόλη της Θεσσαλονίκης και για την ανάπτυ-
ξη παράπλευρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Η παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτες αποτελεί πραγ-
ματική και ουσιαστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης,
την οποία ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλά-
δας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, επισημαίνο-
ντας όμως ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει να αντι-
μετωπισθούν νέες προκλήσεις, όπως:
1. η δημιουργία σύγχρονων διαμετακομιστικών υποδομών,
2. η άμεση ολοκλήρωση και διασύνδεση των μετα-
φορικών υποδομών.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να επισημανθεί
για τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις είναι η προσπάθεια
σύντμησης του χρονικού διαστήματος από τη λήψη της
απόφασης έως την υλοποίησή της. 

Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Υλοποιείται, με ρυθμούς που θα έπρεπε να ήταν ταχύ-
τεροι, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μετεξέ-
λιξη της Θεσσαλονίκης σε «Πόλη Καινοτομίας» με την
υλοποίηση της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».  
Η παραχώρηση του στρατοπέδου ΣΕΔΕΣ στη «Ζώνη
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» αποτελεί θετική και ση-
μαντική απόφαση, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην
επίτευξη του στόχου της προσέλκυσης εγχώριων και
διεθνών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, εφόσον ξε-
περασθούν άμεσα οι διαδικασίες παραχώρησης. 
Επισημαίνουμε, ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα
απαξιώσει το όλο εγχείρημα και τη σημασία του για την
ανάπτυξη της περιοχής. 

Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Τέλος, αλλά συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η δη-
μιουργία νέου, σύγχρονων προδιαγραφών, εκθεσιακού
κέντρου, θα τοποθετήσει ξανά τη Θεσσαλονίκη στην
περιφερειακή εκθεσιακή αγορά, με πρώτη την αγορά
των βαλκανικών χωρών.   

Ακολουθεί η σύντομη ανάλυση επιλεγμένων
προβλημάτων βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τα οποία
απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας
Ελλάδας. 

Φορολογία 
Απαιτείται άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
Επίσης, επιβάλλεται η αναθεώρηση εισπρακτικών μέ-
τρων όπως το ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΚ),
για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει άμεση τροποποίη-
ση της άδικης διάταξης που προβλέπει την επιβολή
φόρου 1€ ανά τετραγωνικό μέτρο σε βιομηχανοστάσια
και αποθηκευτικούς χώρους, όπου η αντικειμενική
τους αξία είναι ιδιαίτερα χαμηλή.  Δυστυχώς, το συ-
γκεκριμένο μέτρο πολλαπλασιάζει το σχετικό ποσό φό-
ρου έως και έξι φορές σε σχέση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό, με άμεσο αποτέλεσμα να δημιουργείται στις
επιχειρήσεις ένα αίσθημα αδικίας και ανισοβαρούς
κατανομής των φορολογικών βαρών.

Περιβάλλον
Το θέμα της διάθεσης των στερεών βιομηχανικών απο-
βλήτων σε όλους τους νομούς της χώρας, έχει φθάσει

σε οριακό σημείο. Ενώ η χώρα μας υποχρεούται να δη-
μιουργήσει τους σχετικούς χώρους εναπόθεσης των
στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, εντούτοις για πά-
νω από μια δεκαετία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
της προς την ΕΕ. Ως αποτέλεσμα της κρατικής ανακο-
λουθίας και αδράνειας είναι η πρόκληση δυσλει-
τουργιών στις επιχειρήσεις, και ο άμεσος κίνδυνος επι-
βολής υψηλών προστίμων από την ΕΕ προς τη χώρα
μας και τις επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιωτικός τομέας είναι έτοιμος
να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επίλυση του θέματος.

Τιμές προϊόντων λιανικής πώλησης
Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
σχέσεις προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλη-
σης: στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αύξησης των
τιμών σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, θα πρέπει να
επανεξετασθεί το πλαίσιο σχέσεων μεταξύ προμηθευ-
τών και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Η δημιουργία
ενός υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εμπο-
ρίου θα έχει άμεση επίπτωση τόσο στη μείωση των τι-
μών όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης
της περιφέρειας,

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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Έλεγχος αγοράς
Λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς, που αφορούν
την κυκλοφορία προϊόντων είτε χαμηλής ποιότητας, εί-
τε απομιμήσεων, που παράγονται σε τρίτες χώρες. Το
ζήτημα της συμμόρφωσης των προϊόντων με συγκε-
κριμένες προδιαγραφές και ο έλεγχος της αγοράς θα
πρέπει να αντιμετωπισθεί περισσότερο εντατικά από
την πολιτεία, έτσι ώστε οι συμμορφούμενες ελληνικές
επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυξα-
νόμενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό, και,

Εξυγίανση συστήματος πληρωμών (μεταχρονολογη-
μένες επιταγές)
Σύστημα πληρωμών: οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που
προέρχονται από την έκδοση μεταχρονολογημένων επι-
ταγών, που μπορούν να φθάνουν και ως τους εννέα μή-
νες, δημιουργούν σημαντικό χρηματοοικονομικό κό-
στος που επιβαρύνει κατ΄ αποκλειστικότητα τις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να εξετασθεί η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων
με στόχο την εξυγίανση της αγοράς. 

Ποιότητα
Η παραγωγή δημοσίων έργων στη χώρα μας δεν χρη-
σιμοποιεί προϊόντα συγκεκριμένων προδιαγραφών

ασφάλειας και ποιότητας, με αποτέλεσμα τη χρήση
υλικών και προϊόντων χαμηλού κόστους και εισαγωγής. 
Είναι αμφίβολο αν τα τελικά παραδοτέα από τις κα-
τασκευαστικές εταιρείες ακολουθούν τις προδιαγρα-
φές ποιότητας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστα-
σίας περιβάλλοντος που τίθενται από την ΕΕ. 
Για τον ΣΒΒΕ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες
νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις από τα
συναρμόδια Υπουργεία που θα καθορίσουν συγκε-
κριμένες προδιαγραφές πετυχαίνοντας αφενός την κα-
λύτερη ποιότητα των δημοσίων έργων και αφετέρου τη
στήριξη τη εγχώριας παραγωγής που, σε κάθε περί-
πτωση, έχει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων
συγκεκριμένων, και υψηλών, προδιαγραφών. 

Απελευθέρωση κλειστών αγορών και επαγγελμάτων
Μια από τις κύριες στρεβλώσεις της ελληνικής οικο-
νομίας είναι η μη απελευθέρωση των κλειστών αγορών
και επαγγελμάτων. Αν η απελευθέρωση γίνει πράξη εί-
ναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί υγιής ανταγωνισμός και
θα μειωθούν οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. 
Προτείνουμε τη σταδιακή απελευθέρωση των μεταφο-
ρών με τη θέσπιση ετήσιων στόχων, ούτως ώστε οι εν-
διαφερόμενοι να μπορούν να προσαρμοσθούν στα νέα
δεδομένα εντός ενός λογικού χρονικού διαστήματος. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ
ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 26
Αυγούστου 2008, μεταξύ της Διοίκησης του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και του Αρχη-
γού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Γ. Παπανδρέ-
ου, στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών του ενόψει
των εγκαινίων της 73ης ΔΕΘ. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον  Πρόεδρο
κ. Γ. Μυλωνά και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, κ. Γ.
Σταύρου, και οι κ.κ. Ι. Βεργίνης, Β’ Αντιπρόεδρος, Στ.
Τζιρίτης, Γενικός Γραμματέας, Ν. Πέντζος, Οικονομι-
κός Επόπτης, και Δ. Αμπατζής, Έφορος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, η Διοίκηση κα-
τέθεσε τις θέσεις και προτάσεις της για την ανάπτυ-
ξη της βιομηχανίας στην Βόρεια Ελλάδα, την αποκέ-
ντρωση και τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχει-
ρηματικότητας στην περιφέρεια. Συζητήθηκαν επίσης
γενικότερα θέματα όπως η φορολογία, η αντιμετώπι-
ση της γραφειοκρατίας, ο έλεγχος της αγοράς κ.α.
Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του  Προέδρου κ.
Γ. Μυλωνά, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνά-
ντησης δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος θα ήθελε και την υπο-
στήριξη του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της ζώνης και-
νοτομίας στην Θεσσαλονίκη, για το θέμα της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των πανεπιστημίων. H βιο-
μηχανία, τόνισε, θέλει συναντίληψη κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης για θέματα όπως η ανάπτυξη της Θρά-

κης και της Δυτικής Μακεδονίας, για τις οποίες τα ζη-
τήματα δεν είναι μόνο οικονομικά. 
Ο κ. Παπανδρέου, από την πλευρά του, τόνισε ότι Κί-
νημα θέλει μόνιμη συνεργασία και με το ΣΒΒΕ προ-
κειμένου να περάσει από «γενικολογίες και στρατηγι-
κές κατευθύνσεις» σε πρακτικές λύσεις, ώστε να εί-
ναι «έτοιμο από την πρώτη μέρα για τη διακυβέρνη-
ση της χώρας».

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ
με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Γ. Παπανδρέου
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ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

Σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι βιομηχανι-
κές και εμπορικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης από
την αδυναμία εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα της δια-
κομιδής των απορριμμάτων τους.  Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ
Θεσσαλονίκης που είναι ουσιαστικά αρμόδιος για το
θέμα αδυνατεί να προτείνει λύσεις μετά τον αποκλει-
σμό της χωματερής των Ταγαράδων από τους δήμους
της περιοχής και την αδυναμία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
να υποδεχθεί μεγάλο όγκο απορριμμάτων.
Τα απορρίμματα των βιομηχανικών και εμπορικών επι-
χειρήσεων, που σήμερα διακομίζονται από ιδιωτικές
εταιρίες συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων, συσ-
σωρεύονται στους χώρους τους δημιουργώντας σοβα-
ρά προβλήματα στις παραγωγικές διαδικασίες και εν
δυνάμει, αν η κατάσταση αυτή παραταθεί, στην υγεία
των εργαζομένων τους.
Θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η διάκρι-
ση των ιδιωτικών και δημοτικών απορριμμάτων δε στοι-
χειοθετείται με κανένα τρόπο.
Τα απορρίμματα των βιομηχανικών και εμπορικών επι-
χειρήσεων, που μεταφέρονται σήμερα από ιδιωτικές
εταιρίες, δεν αποτελούν επικίνδυνα βιομηχανικά από-
βλητα και ούτε ανήκουν σε καμία από τις προβλεπό-
μενες ειδικές κατηγορίες των σχετικών Νόμων. 
Τα απορρίμματα αυτά είναι απολύτως όμοια με τα οι-
κιακά απορρίμματα και θα έπρεπε κανονικά να συλλέ-
γονται και να διακομίζονται από τους Δήμους στους
οποίους υπάγεται η κάθε επιχείρηση και στους οποί-
ους πληρώνονται ανταποδοτικά τέλη.
Ο τύπος των βιομηχανικών απορριμμάτων που διακι-
νούνται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αποκομιδής
προσομοιάζει αυτό των αστικών, καθώς αποτελείται
κυρίως από υπολείμματα της παραγωγικής διαδικα-
σίας των βιομηχανιών τροφίμων, και υπολείμματα συ-
σκευασίας, και αδρανή υλικά (πλαστικά, ξύλα, νάιλον,
χαρτιά) από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  Οι συγκεκρι-
μένες εταιρίες έχουν την άδεια συλλογής και μεταφο-
ράς στερεών αστικού τύπου απορριμμάτων και δεν εί-
ναι αδειοδοτημένες να μεταφέρουν επικίνδυνα και το-
ξικά απόβλητα από τις βιομηχανίες.
Ο τύπος των απορριμμάτων των εμπορικών επιχειρή-
σεων συνίσταται από τα υπολείμματα των δραστηριο-
τήτων των supermarkets, των μεγάλων εμπορικών κέ-
ντρων, εμπόρων αυτοκινήτων, δομικών υλικών, παιχνι-

διών, ένδυσης και υπόδησης, επίπλων. Είναι δηλαδή
κυρίως τρόφιμα, χαρτόνια και πλαστικά συσκευασίας,
ξύλινες και πλαστικές παλέτες.
Ας σημειωθεί ότι το συνολικό βάρος των απορριμμά-
των αυτών, σε καθημερινή βάση, είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό και προσεγγίζει τους 350 τόνους.
Σύμφωνα με την έως σήμερα πρακτική, το σύστημα
διαχείρισης έχει την απόλυτη υποχρέωση παραλαβής
των απορριμμάτων αυτών, ως αστικά απορρίμματα.
Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος ενδέχεται να
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με κίνδυνο πολλές επι-
χειρήσεις να βρεθούν στα όρια διακοπής της λειτουρ-
γίας τους, καθώς τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων ήδη
στοιβάζονται στους χώρους τους. Ο κίνδυνος για τη δη-
μόσια υγεία και την υγεία των εργαζομένων είναι ήδη
ορατός. 
Ο ΣΒΒΕ εκτός από την δημοσίευση του θέματος με
επανειλημμένα Δελτία Τύπου προς τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης μέσω των οποίων κάλεσε όλους τους αρ-
μόδιους φορείς, να επιληφθούν άμεσα για την επίλυ-
ση του θέματος απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουρ-
γό Εσωτερικών κ. Α. Νάκο ενώ κατέθεσε αναφορά προς
τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών
Θεσσαλονίκης.
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Ο ΣΒΒΕ απέστειλε στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Νάκο την παρακάτω επιστολή εξαιτίας του αδιε-
ξόδου που δημιουργείται στη λειτουργία των βιομηχανιών λόγω του αποκλεισμού της χωματερής Ταγαράδων. 

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2008
κ. Αθανάσιο Νάκο
Υφυπουργό Εσωτερικών

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 

Με την επιστολή μας αυτή θα επιθυμούσαμε να σας καταστήσουμε κοινωνό της έντονης διαμαρτυρίας πολλών
βιομηχανικών επιχειρήσεων μελών μας, εξαιτίας της αδυναμίας εναπόθεσης των στερεών βιομηχανικών
αποβλήτων τους λόγω του γνωστού προβλήματος με τον αποκλεισμό της παλαιάς χωματερής των Ταγαράδων. 
Το θέμα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν την παραγωγική διαδικασία, με κίνδυνο
πολλές επιχειρήσεις να βρίσκονται στα όρια διακοπής της λειτουργίας τους, καθώς τεράστιοι όγκοι απορριμ-
μάτων στοιβάζονται στο χώρο τους. Η κατάσταση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, οδηγεί σε απόλυτο αδιέξοδο. 
Παρακαλούμε θερμά να παρέμβετε άμεσα για την επίλυση του θέματος, με την άμεση εφαρμογή της απόφασης
3/2008 του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης και τη χρησιμοποίηση της χωματερής των Ταγαράδων έως
την 31.12.2008, διότι όπως γνωρίζετε ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης θα δέχεται βιομηχανικά απόβλητα μετά το Νοέμβριο
του 2008. 
Αναμένοντας τις ενέργειές σας, 

Με εκτίμηση 
Γιάννης Σταύρου

Α’ Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΑΚΟ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος προς κάθε κατεύθυνση η συνεχι-
ζόμενη αδράνεια των αρμόδιων αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους και να βρουν λύση στο πρόβλημα της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων των βιο-
μηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης παραμένει επί 65 ημέρες άλυτο.
Αποτέλεσμα της αδράνειας αυτής είναι να συσσωρεύονται περισσότεροι από 15.000 τόνοι απορριμμάτων στους
χώρους των επιχειρήσεων.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συναντήθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου με τον Προϊστάμενο της Ει-
σαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, στον οποίο κατέθεσε αναφορά ζητώντας την άμεση παρέμβασή του. 
Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Προς τον κύριο Προϊστάμενο
της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του εργοδοτικού σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)», που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1.

ΣΧΕΤΙΚΑ
με τις επιπτώσεις στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και γενικά στο κοινωνικό
σύνολο, εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα της διακομιδής των απορριμμάτων τους.

Κύριε Εισαγγελεύ,
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) με αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στα μέλη του, όσο
και απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, θεωρεί υποχρέωσή του να σας εκθέσει τα παρακάτω πραγματικά περι-
στατικά, που, κατά τη γνώμη του, δημιουργούν ένα σοβαρότατο κίνδυνο, με περιβαλλοντολογικές και οικονο-
μικές διαστάσεις, που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Η φύση του προβλήματος
είναι τέτοια που απαιτεί άμεση λύση, με την εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, για την οποία
ζητούμε την παρέμβασή σας. 
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Η παραπάνω κατάσταση, δηλαδή της πλήρους αδυναμίας αποκομιδής των απορριμμάτων στην περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, είναι ευρύτατα γνωστή, αφού έχει πολλές φορές αναδειχθεί από τα ΜΜΕ, είτε εξαιτίας των αντιδρά-
σεων διαφόρων φορέων, είτε εξαιτίας των δημοσιεύσεων φωτογραφιών συσσωρευμένων απορριμμάτων, όπως
όλοι, δυστυχώς, είδαμε στην πόλη μας αυτόν τον τελευταίο χρόνο.  
Από το μήνα Ιούλιο 2008 η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δυσχερής, κυρίως για τις βιομηχανικές και εμπορι-
κές επιχειρήσεις της περιοχής, αφού αυτές δεν μπορούν πια να αποθέσουν τα απορρίμματά τους στη χωματε-
ρή των Ταγαράδων, παρά την αντίθετη  αριθ. 3/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ο.Τ.Α.
Μείζονος Θεσσαλονίκης, που προέβλεπε την παράλληλη διατήρησή της (μαζί με τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης) έως
την 31.12.2008, οπότε ο τελευταίος θα καθίστατο πλήρως λειτουργικός. Το αποτέλεσμα είναι να στοιβάζονται
καθημερινά τόνοι σκουπιδιών στους προαύλιους χώρους των επιχειρήσεων με προφανή συνέπεια την επακό-
λουθη αδυναμία λειτουργίας τους, αλλά και τον διαφαινόμενο κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζο-
μένων τους και, γενικότερα, για τη δημόσια υγεία.
Σημειώνουμε ότι ο τύπος των απορριμμάτων των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων προσομοιάζει στα
αστικού τύπου απορρίμματα, καθώς αποτελούνται κυρίως από υπολείμματα συσκευασίας, αδρανή υλικά (πλα-
στικά, ξύλα, ναϋλον, χαρτιά, δομικά υλικά, πλακάκια κτλ.) και γενικά από απορρίμματα αστικού τύπου και σε
καμία περίπτωση από απόβλητα μεγάλης όχλησης – ρύπανσης, όπως επικίνδυνα ή τοξικά απόβλητα βιομηχα-
νιών ή νοσοκομείων, για τα οποία υπάρχει ειδική ρύθμιση σχετικά με την αποκομιδή και απόθεσή τους. Επί-
σης, η αποκομιδή των απορριμμάτων των επιχειρήσεων γίνεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικές εταιρίες συλ-
λογής και αποκομιδής, οι οποίες είναι αδειοδοτημένες να συλλέγουν μόνο αστικού τύπου στερεά απορρίμμα-
τα και όχι επικίνδυνα ή τοξικά απόβλητα βιομηχανιών ή νοσοκομείων. Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι δεν
ισχύει ο αντίθετος ισχυρισμός, που προβάλλεται από αυτούς, που, παρανομώντας, κλείνουν τη χωματερή των
Ταγαράδων για τις ιδιωτικές εταιρίες, με την αστήρικτη αιτιολογία ότι μεταφέρουν επικίνδυνα για  το περιβάλ-
λον απορρίμματα. 
Η παράνομη αυτή ενέργεια παραβιάζει την αριθ. 3/2008 απόφαση του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλο-
νίκης, που είναι ο κατά το νόμο υπεύθυνος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), όπως προβλέπε-
ται στο α. 7 παρ. 2α της αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και θέτει πρώτα σε δια-
κινδύνευση ύψιστης αξίας αγαθά, όπως το περιβάλλον και η δημόσια υγεία και, πρόσθετα, ακυρώνει στην ου-
σία το συνταγματικό δικαίωμα της οικονομικής ανάπτυξης των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, από
τη στιγμή που ήδη πολλές από αυτές αδυνατούν να λειτουργήσουν και να προστατεύσουν τους εργαζομένους
τους, εξαιτίας της συσσώρευσης σκουπιδιών στους χώρους τους. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιες οι επιχειρήσεις
αναγκάζονται να παραβιάζουν την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, αποθηκεύοντας προσωρινά τα απόβλητά τους εντός των
εγκαταστάσεών τους, υποχρεούμενοι,  εκ των πραγμάτων, να μην προσφέρουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια
και υγιεινή στους χώρους εργασίας (α. 662 ΑΚ). 
Και τούτο, παρά το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρίες αποκομιδής απορριμμάτων, που σημειωτέον είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη δύναμη στη διαχείριση απορριμμάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης μετά το
Δήμο Θεσσαλονίκης, εδώ και δύο μήνες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ενημερώνοντας όλες τις Αρχές και
τους παραγωγικούς φορείς ότι αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. 
Εκτιμούμε ότι υποχρέωση της  συντεταγμένης πολιτείας είναι  να επιδιώκει λύσεις στα προβλήματα, που προ-
κύπτουν, επεμβαίνοντας δραστικά, προκειμένου να γίνεται ανεμπόδιστα η απόλαυση των δικαιωμάτων των
πολιτών. Κρίνουμε, επίσης, απαράδεκτη την ύπαρξη της παρούσας κατάστασης, ενόψει του γεγονότος ότι βιο-
μηχανικές και εμπορικές επιχιερήσεις καταβάλλουν υποχρεωτικά υπέρογκα, αρκετές φορές, ποσά για δημο-
τικά τέλη, τη στιγμή που ακυρώνεται από τις πράξεις ή παραλείψεις φορέων  ο ανταποδοτικός χαρακτήρας τους.
Θεωρούμε, τέλος, ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, απορ-
ρέουν    ποινικές και αστικές ευθύνες (α. 28 και 29 ν. 1650/1986).

Κύριε Εισαγγελεύ, 
Επικαλούμενοι το απόλυτο αδιέξοδο, στο οποίο έχουν οδηγηθεί πολλές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρή-
σεις της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας,  προκειμένου να
τηρηθούν τα συμπεφωνημένα και να βρεθούν λύσεις κοινά αποδεκτές προς όφελος, τόσο των τοπικών κοινω-
νιών, όπου βρίσκονται οι χώροι απόθεσης των απορριμμάτων, όσο και των επιχειρήσεων και εν γένει της δη-
μόσιας υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2008
Με τιμή

Γιάννης Σταύρου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
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Η Austrian Airlines,  η μόνη ευρωπαική αεροπορική εταιρεία
που με την συνεχή παρουσία της στην Θεσσαλονίκη από το
1966 εξυπηρετεί επί 40 και πλέον χρόνια την επιβατική κίνη-
ση της Β. Ελλάδας από και προς την Αυστρία, και μέσω Βιέν-
νης προς 130 προορισμούς στην Ευρώπη και τον κόσμο.  
Η φιλοσοφία της, πάντα εστιασμένη στις ανάγκες του επιβά-
τη, αλλά και οι άριστες ανταποκρίσεις, ιδιαίτερα στο διευρυ-
μένο δίκτυο προορισμών της στην Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη και Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με το πολυβραβευμέ-
νο σέρβις της Business Class είναι στοιχεία που την κρατούν
ψηλά στην προτίμηση των βορειοελλαδιτών.  

AUSTRIAN AIRLINES

Ο Όμιλος ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. από το έτος ίδρυσης του, το
1981 προωθεί συνεχώς καινοτόμα προϊόντα , προσφέροντας
νέες προτάσεις και υποστηρίζοντας πάντα τις ανάγκες του κα-
ταναλωτικού κοινού του. 
Στη συνεχή προσπάθεια του για νέα πρωτοποριακά προϊόντα,
ο Όμιλος εμπλουτίζει περισσότερο τη γκάμα της exclusive line

σειράς Alfa Deco – διακοσμητικές μελαμίνες – και διαφορο-
ποιεί με πρωτοποριακά και δυναμικά προϊόντα. Πρόκειται για
9 νέες μονόχρωμες μελαμίνες σε – matrix – έντονες οριζό-
ντιες ανάγλυφες επιφάνειες , οι οποίες μπορούν να παραχθούν
και σε Alfa Pan (νοβοπάν ) και σε Alfa MDF ανθυγρό. Διατίθε-
νται σε χρώματα πορτοκαλί, κίτρινο, μπεζ, κόκκινο, φούξια,
μπλέ, ανθρακί, αλουμίνιο και γκρί ακολουθώντας πιστά τις τά-
σεις της υψηλής αισθητικής,  της διακόσμησης,  και του design
ιδανικά για την κατασκευή επίπλων κουζίνας και παιδικών επί-
πλων. Τα νέα αυτά προϊόντα είναι ακόμη ένα δείγμα των συλ-
λογικών προσπαθειών του Ομίλου ALFA WOOD στις ολοκλη-
ρωμένες λύσεις και στην συμπληρωματικότητα μεταξύ των
προϊόντων του. 
Κύριος στόχος του Ομίλου είναι τα προϊόντα του να δια-
σφαλίζουν υψηλή και σταθερή ποιότητα, ανταγωνιστι-
κότητα και ευρεία γκάμα που να καλύπτει σύνθετες και
ειδικές ανάγκες. 

ALFA WOOD A.E.B.E. 

Καθώς η ασφάλεια, ενεργητική και παθητική, καθιερώνεται πλέον και στη
χώρα μας, και σωστά,  σαν μία πολύ σημαντική παράμετρος λειτουργίας απο-
θηκών, η INTERKLARK προσφέρει μεγάλη γκάμα εξοπλισμού ασφαλείας
περονοφόρων που υπερκαλύπτει και τις απαιτήσεις των Διευθύνσεων Τε-
χνικών Υπηρεσιών. Τα προσφερόμενα προϊόντα συμπληρώνουν το ανυψωτι-
κό όχημα δημιουργώντας ένα πραγματικά ασφαλές περιβάλλον εργασίας
χωρίς να μειώνουν στο ελάχιστο τις απαιτήσεις σε ταχύτητα και ακρίβεια
μιας σύγχρονης αποθήκης. 
Περιλαμβάνονται ζώνες ασφαλείας στατικές και με επαναφορά, φάροι, προ-
βολείς όπισθεν και εμπρός, φώτα διεύθυνσης, κόρνες, καθρέπτες παραβο-
λικοί και 180°, καθίσματα. Χαρακτηριστικό τους είναι η εύκολη τοποθέτη-
ση και εφαρμογή τους σε όλους τους τύπους μηχανημάτων. 
INTERKLARK 2310569600, www.interklark.com

INTERKLARK - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
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Η ISOMAT ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να καλύψει τις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης δόμησης, παράγοντας
και προωθώντας προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας σε προσι-
τές τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή. 
Σήμερα αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες βιομηχανίες
του κλάδου των δομικών χημικών και κονιαμάτων στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη. 
Η εταιρία παράγει και διαθέτει πλήθος προïόντων που χρησι-
μοποιούνται σε ποικίλες οικοδομικές εργασίες. Αναλυτικότε-
ρα, διαθέτει 6 κατηγορίες προϊόντων:
1.  Στεγανωτικά Υλικά
2.  Βελτιωτικά Σκυροδέματος & Κονιαμάτων
3.  Κόλλες & Αρμόστοκους
4.  Επισκευαστικά Υλικά & Υλικά Βαφής
5.  Έτοιμους Σοβάδες
6.  Βιομηχανικά Δάπεδα

Οι κατηγορίες αυτές εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με ολοένα και
πιο καινοτόμα προïόντα ενώ τα υφιστάμενα βελτιώνονται συ-
νεχώς στα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγ-
χου της εταιρίας, τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρο-
να εργαστήρια και στελεχωμένα με επιστημονικό προσωπικό.  
Φιλοσοφία της ISOMAT αποτελεί η ολική ικανοποίηση του πε-
λάτη. Για το λόγο αυτό, ένα άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο μη-
χανικών προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερό-
μενο, ιδιώτη ή επαγγελματία. 
Με κέντρα πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ένα πυ-
κνό δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων, η ISOMAT εξυπη-
ρετεί τον κατασκευαστικό κλάδο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.  
Υιοθετώντας μία στρατηγική εξωστρέφειας η εταιρία πραγ-
ματοποιεί εξαγωγές σε 24 χώρες. Τα προϊόντα της εξάγονται
σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρο,
Τουρκία, Κόσσοβο, FYROM, Σουηδία, Κροατία, Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, Αλβανία, Σαουδική Αραβία, Μαυροβούνιο, Συρία, Ισραήλ,
Ιορδανία, Γεωργία, Μάλτα, Λιβύη, Αίγυπτο, Τσεχία και Ουγγα-
ρία. Στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία δραστηριοποι-
είται μέσω των θυγατρικών της ISOMAT ROMANIA S.R.L, ISOMAT
INTERNATIONAL E.O.O.D. και ISOMAT D.O.O. αντιστοίχως. 
Η ISOMAT απασχολεί σήμερα στην Ελλάδα 210 εργαζομένους,
εκ των οποίων οι 30 είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και χημι-
κοί, ενώ άλλοι 60 εργαζόμενοι απασχολούνται στις τρεις θυ-
γατρικές της στο εξωτερικό, εκ των οποίων οι 11 είναι διπλω-
ματούχοι μηχανικοί και χημικοί.

ISOMAT A.B.E.E.

Σε μια ιδιαίτερα δυσμενή για τη
διεθνή οικονομία περίοδο και υπό
συνθήκες αστάθειας κι αβεβαιό-
τητας στις παγκόσμιες αγορές, η
ΕΥΑΘ Α.Ε., στο μέτρο που της ανα-
λογεί, «αμύνεται» σθεναρά. Ει-
σηγμένη ήδη από το 2001 στο ΧΑ,
έχει θέσει στόχο την επίτευξη υψη-
λών χρηματοοικονομικών επιδό-
σεων, την ενσωμάτωση υψηλής
τεχνογνωσίας, την άριστη εξυπη-
ρέτηση του καταναλωτή, αλλά και

το «άνοιγμα» σε νέες, δυναμικές αγορές αξιοποιώντας τα αντα-
γωνιστικά της πλεονεκτήματα.
Χάρη στον εξορθολογισμό και τη μείωση των δαπανών, τα οι-
κονομικά μεγέθη της ΕΥΑΘ ΑΕ στο β’ τρίμηνο του 2008 υπήρ-
ξαν εντυπωσιακά εκτινάσσοντας και τα μεγέθη του α’ εξαμή-
νου του 2008: τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν σε 8,333 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 4,282 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2007, σημειώ-
νοντας αύξηση 94,6%, ενώ τα προ φόρων κέρδη από 6,102 εκατ.
ευρώ το α’ εξάμηνο 2007 ανήλθαν στα 11,383 εκατ. ευρώ, αυ-
ξημένα κατά 86,54%. Η χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΑΘ Α.Ε.
τριπλασιάστηκε μέσα σε τρία χρόνια, ενώ από τον Απρίλιο 2007
εντάχθηκε στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση κι από τον Ιούνιο 2008
συμμετέχει στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ.

Ως «πρώην ΔΕΚΟ» λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτή-
ρια πλέον και μπορεί να αντιμετωπίζει με δικούς της πόρους
χρόνια προβλήματα ύδρευσης - αποχέτευσης, ενώ αναλαμβά-
νει και σειρά πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Την περίοδο 2007-2011, στην οποία προβλέπονται επενδύσεις
πλέον των 102 εκατ. ευρώ, η εταιρεία έχει θέσει στόχο την Πα-
ροχή ΟΛοκληρωμένων Υπηρεσιών (Π.ΟΛ.Υ.), ήτοι παροχή υπη-
ρεσιών ύδρευσης κι αποχέτευσης μαζί στον τελικό καταναλω-
τή. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες συνδυάζονται με ευρύ πρό-
γραμμα επέκτασης σε περιοχές όπως το Ωραιόκαστρο, η Πυ-
λαία, η Χαλάστρα κ.λπ., με προοπτική η ΕΥΑΘ να φτάσει σε πε-
ριοχές όπου προβλέπεται μεγάλη οικιστική ανάπτυξη.
Η εταιρεία παράλληλα «ανοίγεται» σε νέους τομείς δραστη-
ριότητας: στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και λυ-
ματολάσπη, στις τηλεπικοινωνίες (υπογράφηκαν πρόσφατα οι
πρώτες συμβάσεις-πλαίσιο με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους,
ενώ προχωρά η ανάπτυξη του δικτύου σταθμών βάσης σε εγκα-
ταστάσεις της ΕΥΑΘ), αλλά και στο χώρο των εμφιαλωμένων
μέσω στρατηγικής συμφωνίας με την Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
για την παραγωγή επιτραπέζιου εμφιαλωμένου νερού (το ύψος
της επένδυσης αναμένεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ).
Η ενασχόληση, τέλος, της εταιρείας με «πράσινες» τεχνολο-
γίες στο επίπεδο της πρακτικής αλλά και στο ερευνητικό πε-
δίο βρίσκεται στην ημερήσια ατζέντα μας…

ΕΥΑΘ Α.Ε.: δυναμικό «άνοιγμα» σε νέες αγορές
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