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Ανάδειξη της “Ελληνικής Αξίας”
με επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων

Εδώ και περίπου ένα χρόνο ο ΣΒΒΕ έχει αναλάβει
την πρωτοβουλία επαναφοράς της μεταποίησης
στο επίκεντρο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής.  
Μετά απ΄ αυτή την πρωτοβουλία ο ΣΒΒΕ αντιλαμβανόμενος την κρίσιμη
κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις - μέλη του εξαιτίας
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, πρότεινε
προς τον Πρωθυπουργό
Νικόλαος Πέντζος
της χώρας κ. Γ. Α. ΠαπανΠρόεδρος
δρέου την ανάδειξη της
«Ελληνικής Αξίας» ως
μέσον για την έξοδο της
χώρας από την κρίση και για την ανάκτηση του χαμένου
μεριδίου των επιχειρήσεων  από την εσωτερική αγορά.
Πρόκειται για μια νέα καινοτόμα πρωτοβουλία του
Συνδέσμου μας η οποία είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλει
αποφασιστικά στην επιβίωση των επιχειρήσεών μας
και στη δημιουργία νέας προοπτικής για την περίοδο
μετά την οικονομική κρίση.  
Παράλληλα, ο ΣΒΒΕ κατέθεσε, κατά την καθιερωμένη
συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο των
εγκαινίων της ΔΕΘ, για άλλη μια φορά, τεκμηριωμένες
θέσεις και προτάσεις επί του νέου σχεδίου νόμου που
αφορά τα επενδυτικά κίνητρα στη χώρα.  Πιστεύουμε
ότι οι πολύχρονες προσπάθειές μας για την ουσιαστική αποκέντρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και
ελέγχου των επενδυτικών προτάσεων δικαιώνονται,
μέσω της δημιουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας
Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, αναγνωρίζεται έμπρακτα το κύρος και η
αξιοπιστία του Συνδέσμου μας, η οποία αντανακλάται
με τη συμπερίληψή του, ως μοναδικού εκπροσώπου
της Ελληνικής περιφέρειας, στο Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου. Είναι βέβαιο ότι η συμμετοχή μας στο
Συμβούλιο θα υποβοηθήσει περαιτέρω τη προώθηση
των συμφερόντων των επιχειρήσεων μελών μας.  
Βεβαίως, δεν παραγνωρίζουμε ότι κατά την τρέχουσα
περίοδο της οικονομικής κρίσης πολλά από τα προβλήματα των επιχειρήσεων μελών μας παραμένουν,
δυστυχώς, άλυτα.  Ειδικά μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό ο Σύνδεσμός μας ξεκίνησε σειρά επαφών
με τα νέα κυβερνητικά στελέχη, προσπαθώντας όχι μόνο
να τους ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετω-

πίζει η μεταποίηση στην περιφέρεια, αλλά κυρίως να
εξασφαλίσει ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και
να μην γίνεται «επανεκκίνηση των πραγμάτων» μετά
από κάθε κυβερνητική αλλαγή.  
Γι΄ αυτό υποστηρίζουμε συνεχώς ότι η σημαντικότερη
μεταρρυθμιστική παρέμβαση που μπορεί να γίνει από
την κυβέρνηση κατά την τρέχουσα περίοδο οικονομικής
κρίσης για τη στήριξη της βιομηχανίας, είναι, πράγματι, η επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής πολιτικής.  
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να επισπευσθεί ο κοινωνικός διάλογος που έχει ξεκινήσει για τη διαμόρφωση
μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα, ο οποίος
ουσιαστικά ξεκίνησε με το τέλος του συνεδρίου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 ΣΒΒΕ – Eurobank EFG: Περιφερειακή
Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια».
Ειδικά το θέμα της επιτάχυνσης του διαλόγου και της
λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας που προτείναμε
στο πλαίσιο του παραπάνω συνεδρίου είναι απολύτως
απαραίτητα στοιχεία για την έμπρακτη υποβοήθηση
των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα. Ήδη με
τη συμβολή του ΣΒΒΕ λειτούργησε η πρώτη Ομάδα
Μελέτης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και της
ένδυσης, ενώ έχουν συσταθεί, με δικές μας επίσης
ενέργειες, οι αντίστοιχες Ομάδες για τα τρόφιμα και
τα ποτά και τα δομικά υλικά. Αναμένουμε το επόμενο
χρονικό διάστημα τις συνεδριάσεις τους για τη μελέτη
των προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής που προέκυψαν
από το παραπάνω συνέδριο.
Βεβαίως, και πάνω απ΄ όλα, θα πρέπει να υπάρξει
ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η οποία
μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών μέσα από το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών,
για την κατεύθυνση κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις,
και ειδικά προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις.  Παράλληλα, η πολιτεία θα πρέπει να εξυγιάνει το σύστημα των
καθυστερημένων πληρωμών και μεταχρονολογημένων
επιταγών.  Σήμερα που η ρευστότητα αποτελεί υπ΄
αριθμόν ένα ζητούμενο στην αγορά, οι επιχειρήσεις,
και ειδικά οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, δεν αντέχουν
να μετακυλύεται σε αυτές το βάρος της πίστωσης.  
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβληθούν νέοι
άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ενώ πιστεύω ότι η αύξηση
του ΦΠΑ θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάταξη της
Ελληνικής οικονομίας.  
Ζητούμενα από τώρα και στο εξής είναι δύο: η προστασία των χαμηλών εισοδημάτων για την εξασφάλιση
της κοινωνικής συνοχής στην περίοδο της οικονομικής
κρίσης και η εξαγγελία έμπρακτων μέτρων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα και ειδικά των
μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Αναμένουμε…

Enhancing “Greek Value”
by resolving problems that drag on

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2009-2011
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β’ Αντιπρόεδροι

It’s been almost a year since the Federation of Industries of Northern Greece
(FING) took the initiative to bring manufacturing back into focus in the government’s development policy.  
Following this initiative, and being aware of the difficult situation its member
industries are in as a result of the continued economic crisis, the Federation of Industries of Northern Greece recommended to the Prime Minister
Mr. G. A. Papandreou to promote the “Greek Value” as a way to take the
country out of the economic crisis, and for industries to regain their lost
share in the domestic market. I am sure that this new, ground-breaking
initiative undertaken by our Federation, will make a crucial contribution to
the survival of our industries and will help generate new prospects once
the economic crisis is over.  
In the meantime, at its customary meeting with the Prime Minister on the
occasion of the Thessaloniki International Fair, the Federation of Industries
of Northern Greece has taken, once again, a well-documented position and
made substantiated recommendations regarding the new bill for investment
incentives in the country.   We believe that our long-lasting efforts for the
effective devolution of the evaluation and audit processes for investment
proposals are being vindicated through the establishment of a Business
Development Unit (BDU), which will be based in Thessaloniki.
Moreover, our Federation’s standing and dependability are now truly recognised and this is reflected in the fact that it is the only representative of
the Greek regions on the Council for Monitoring and Evaluating the Implementation of the Investment Law. It is certain that our participation in this
Council will help further the interests of our member industries.  
Of course, we do not overlook the fact that, during this period of economic
crisis, a number of problems faced by our member industries will remain
unfortunately unresolved.  Particularly after the government reshuffle, our
Federation has initiated a series of meetings with newly-appointed members
of government, seeking not only to inform them of the problems faced by
the manufacturing industry in outer regions, but mainly to ensure that there
is continuation in the affairs of the State and to avoid the situation of having
to start all over again after a change of government.  
So, we have always maintained that the most important reform to be undertaken by the government in this period of economic crisis, aimed at
supporting industry, will indeed be to bring manufacturing back into focus
in its development policy.  
In this context, we are proposing the speeding up of social dialogue on shaping a new industrial policy for the country, which effectively commenced
once the conference “INDUSTRY 2020 Federation of Industries of Northern
Greece – Eurobank EFG:  Regional Development – Innovation – Outwardlooking Approach” was over.
In order to effectively help manufacturing industries in the country, it is
absolutely necessary to speed up that dialogue and the functioning of the
Working Groups that we have proposed during the proceedings of the
aforementioned conference.  With the help of FING, the first Study Group
is already up and running in the textile and clothing industry and, on our
initiative, the respective Groups for the food & beverage industries and
construction materials have already been established. We are expecting that
in the ensuing period they will hold their meetings to study the industrial
policy proposals arrived at during the aforesaid conference.
Above all, however, the liquidity of businesses should be increased and this
may be achieved by having mandatory clauses included in the bank support
scheme for direct funds to enterprises, and in particular, to outward-looking
enterprises.  In the meantime, the government will have to re-organise the
late payments and post-dated cheques system.  Currently, liquidity is the
first thing that is requested in the market and by enterprises, in particular
manufacturing enterprises, cannot afford to have the credit burden passed
on to them.   
At any rate, new direct and indirect taxes should not be imposed, while I
believe that a VAT increase will act as a break on the recovery of the Greek
economy.  
From now on, the objectives to aim at are as follows: 1) protecting low incomes to ensure social cohesion during this period of economic crisis and,
2) announcing practical measures to support the country’s enterprises, in
particular the manufacturing enterprises.
Let’s see…
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Αθανάσιος Τζεβελέκης
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Θρασύβουλος Μακιός
Ιωάννης Ακκάς
Ευτύχιος Βασιλάκης
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02.07.10
• Συνάντηση για την πρόταση Green Accounts LIFE+ το οποίο
αφορά την προώθηση της εισαγωγής αρχών περιβαλλοντικής
λογιστικής στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΠΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

22.07.10
• Συνάντηση εργασίας για την αναμόρφωση του Ν.3325/2005,
που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

23.07.10
07.07.10
• Διοικητική Επιτροπή ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση εργασίας για την προκήρυξη της δράσης «Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας», που οργάνωσε η Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της (ΓΓΕΤ). Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γεωργίου.

09.07.10
• Συνεδρίαση Συμβουλίου Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης με την
συμμετοχή της Υπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κας Λ. Κατσέλη και θέμα: «Στρατηγικός
Σχεδιασμός Ανάπτυξης ΟΛΘ Α.Ε. 2010-2015», η οποία πραγματοποιήθηκε στον ΟΛΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

• Συνάντηση με θέμα: «Η έρευνα και η τεχνολογία βασικός μοχλός ανάπτυξης», που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και πραγματοποιήθηκε
στους χώρους του Υπουργείου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χ. Γεωργίου.

26.07.10
• 137η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν. 3299/04,
που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

28.07.10
• Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

25.08.10
19.07.10
• Ημερίδα για την παρουσίαση του: «Εθνικού Σχεδίου Στήριξης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010 -2013», που οργάνωσε
το Υπουργείο Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

20.07.10
• Παρουσίαση του διαγωνισμού εφαρμοσμένης έρευνας και
καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη, Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Μ. Νάζη.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του ΣΒΒΕ για το Περιβάλλον, με
συντονιστή τον κ. Κ. Οικονόμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Σ. Πολίτου.

31.08.10
• Συνάντηση με τον Δήμαρχο Εχεδώρου, στα γραφεία του
Δήμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Γ. Παπανδρέου
Ανάληψη πανελλαδικής καμπάνιας ανάδειξης της
“Ελληνικής Αξίας”
Την ανάληψη πανελλαδικής καμπάνιας ανάδειξης
της «Ελληνικής Αξίας» από τον ΣΒΒΕ ως μέσον για
την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και
την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής πολιτικής, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου κ. Ν. Πέντζος ενώπιον του Πρωθυπουργού
της χώρας κ. Γιώργου Παπανδρέου. Η σχετική ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του ΣΒΒΕ έγινε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης των παραγωγικών φορέων
της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη
9 Σεπτεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον Πρωθυπουργό το σύνθημα
«Ελληνική Αξία» να αποτελέσει το μέσον για την ανάκτηση του χαμένου μεριδίου της αγοράς των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό και ακολούθως για την
κατάκτηση διεθνών αγορών. Κατά το ΣΒΒΕ, η σχετική
καμπάνια, με τη στήριξη των επιχειρήσεων και ακολούθως των καταναλωτών, θα πρέπει να μετεξελιχθεί
σε «κίνημα» υποστήριξης της «ελληνικής αξίας»,
το οποίο τελικά θα συμβάλλει στην ανάκαμψη των
ελληνικών επιχειρήσεων και στην ταχύτερη ανάπτυξη
της οικονομίας μας.
Παράλληλα με την υλοποίηση της πανελλαδικής καμπάνιας για την «Ελληνική Αξία», ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος ζήτησε να μην υπάρξει επιβολή
άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως για παράδειγμα η
αύξηση του ΦΠΑ, και να δημοσιοποιηθούν το επόμενο
χρονικό διάστημα δράσεις προστασίας των χαμηλών
και μεσαίων εισοδημάτων.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Πρόεδρος του

ΣΒΒΕ «… τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι
δεν αντέχουν άλλα μέτρα και νέους φόρους …»
Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον Πρωθυπουργό της χώρας
συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη
βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας
των επιχειρήσεων. Η υλοποίηση των προτάσεων του
ΣΒΒΕ θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην άρση σημαντικών εμποδίων στην άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στη χώρα.  
Στο πλαίσιο αυτό τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν
από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζο προς τον
Πρωθυπουργό, είναι:
1. η ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ πρότεινε:
• τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραμμα
στήριξης των τραπεζών, για την ευνοϊκή δανειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
• την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, και,
• την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των
εξαγωγών με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εγγυήσεων ή την προεξόφληση
απαιτήσεων από ειδικό φορέα.
2. η εξυγίανση του συστήματος καθυστερημένων πληρωμών και των μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο
ΣΒΒΕ πρότεινε τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων
με στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον εξορθο-
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λογισμό της συγκεκριμένης πρακτικής, σύμφωνα
με τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Επίσης, ζήτησε να προσδιορισθεί νομοθετικά η
ανώτερη διάρκεια πληρωμών που δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τις 60 ημέρες, όπως προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης
των ορίων αυτών.
3. ο ουσιαστικότερος έλεγχος της ακρίβειας στην
αγορά και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων
προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης, με
τη δημιουργία υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας
τους για τη μείωση των τιμών και την ανάπτυξη της
παραγωγικής βάσης της περιφέρειας.
4. η αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και
η αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας, με
έμφαση στη μείωση των καθυστερήσεων και στον
περιορισμό της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας.  
5. η λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς, που
αφορούν την κυκλοφορία προϊόντων είτε χαμηλής
ποιότητας, είτε απομιμήσεων, που παράγονται σε
τρίτες χώρες,
6. η αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και
της οικοδομής, μέσω της λήψης ειδικών μέτρων
όπως η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
κατά 50% και η πλήρης απαλλαγή από την πληρωμή του για τις εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις,
ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ
κλπ των εταιρειών δομικών υλικών, των τεχνικών
εταιρειών κλπ με τις βεβαιωμένες οφειλές τους
κράτους προς αυτές, η άρση των εμποδίων αγοράς
ακινήτων από αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η αποτύπωση και πολεοδόμηση ιδιωτικών και δημόσιων εκτάσεων για
ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, η ένταξη νέων
εκτάσεων στα σχέδια πόλεων των δήμων κλπ..
7. η κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων, όπως
η κατάργηση της εισφοράς του ποσοστού 0,6 της
ΑΝΕ 128 στα δάνεια, οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις
στον τύπο, κατάργηση της χαρτοσήμανσης με 3,6%
των ταμειακών διευκολύνσεων και γενικότερα των
δανείων που παρέχουν οι μέτοχοι, τα ειδικά τέλη
στις συναλλαγές υπέρ τρίτων, κλπ,

καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις και της βιομηχανίας, αλλά και των τελικών χρηστών – καταναλωτών.  
9. η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων μέσω καινοτομίας, με τη δημιουργία
«Ταμείου Καινοτομίας», το οποίο θα έχει περιφερειακή διάσταση και θα λειτουργεί αποκεντρωμένα
μέσω πέντε (5) παραρτημάτων του στις έδρες των
μεγάλων διοικητικών περιφερειών της χώρας, και,
με τη θέσπιση μηχανισμού διερεύνησης, αποτύπωσης και επιλογής προτάσεων για την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων, ο οποίος θα χρηματοδοτεί
είτε τη δημιουργία νέας επιχείρησης με τη μορφή
κεφαλαίου επενδυτικού κινδύνου υψηλού ρίσκου
(high – risk venture capital), είτε επενδύσεις καινοτομίας υφισταμένων επιχειρήσεων με τη μορφή
επιχορηγήσεων ή φορολογικών απαλλαγών,
10. η σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, με τη συμπερίληψη στα κριτήρια
εξέλιξης των μελών ΔΕΠ  του αριθμού των νέων
επιχειρήσεων και των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της ερευνητικής
τους εργασίας, με την ενίσχυση των ερευνητικών
εργαστηρίων με κριτήριο την παραγωγή αξιοποιήσιμου ερευνητικού αποτελέσματος από εθνικές
επιχειρήσεις, και, με τη θεσμοθέτηση της επιβράβευσης, με υψηλά κίνητρα, του επιχειρηματικού
ρίσκου επενδύσεων τεχνολογικής καινοτομίας από
επιχειρήσεις.

Από τις προτάσεις του ΣΒΒΕ προς τον Πρωθυπουργό
δεν έλειψαν και εφέτος, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, οι
8. η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής παρεμβάσεις που αφορούν την έμπρακτη υποστήριξη
με τη μεταποίηση, με την παραγωγή προϊόντων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για τη
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, με πα- μετεξέλιξή τους σε πόλο οικονομικής και κοινωραγωγή βάσει συστημάτων ολοκληρωμένης διαχεί- νικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: νέο
ρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητας, με στοχευμένες   εκθεσιακό κέντρο, υποδομές καινοτομίας, λιμένας
καλλιέργειες για εξειδικευμένες χρήσεις, και,  με Θεσσαλονίκης, διατήρηση ειδικών αναπτυξιακών
την παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία να κινήτρων στην περιοχή, κλπ..
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Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας,
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
Η συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό
Οικονομικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία
του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Ν.Πέντζος, έθεσε τα ακόλουθα θέματα:
1. την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων, με την
άρση των εμποδίων πρόσβασης των επιχειρήσεων
στο τραπεζικό σύστημα,
2. τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων,
3. το συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου προς
τις επιχειρήσεις με τις οφειλές των επιχειρήσεων
προς το δημόσιο,
4. την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,
5. την εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου για
την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής πολιτικής.
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Πέντζος γνωστοποίησε στον κ. Υπουργό τη πρόθεση του ΣΒΒΕ
για να ανάληψη καμπάνιας στήριξης των εγχώριων
επιχειρήσεων με το σύνθημα «Ελληνική Αξία».  Η
καμπάνια θα έχει ως στόχο την έξοδο της χώρας από
την οικονομική κρίση και την ανάκτηση του χαμένου
μεριδίου αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στην
εσωτερική αγορά.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΒΒΕ τα
μέλη της Διοίκησης έθεσαν σειρά θεμάτων όπως:
την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας
στη χώρα, τη χρηματοδότηση των εξαγωγών και των
εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του νέου προγράμματος εγγυήσεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ του
ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες, τη συνέχιση

του μέτρου επιδότησης του κόστους εργασίας στη
Θράκη και στη περίπτωση της αδυναμίας καταβολής
του από το κράτος την τρέχουσα χρονική περίοδο στο
συμψηφισμό του με οφειλές των επιχειρήσεων που
έχουν έδρα την εν λόγω περιοχή με τις οφειλές τους
προς το ΙΚΑ.  Επίσης, τέθηκαν ζητήματα όπως αυτά των
επιπτώσεων της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών
και βυτιοφόρων στην περιφερειακή βιομηχανία,  στην
ταμειακή διευκόλυνση από τη ΔΕΗ των ενεργοβόρων
βιομηχανιών της περιφέρειας, της συγκράτησης της
τιμής του πετρελαίου, της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των ελληνικών εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων, και, τέλος, τη συνέχιση παροχής
κεφαλαιουχικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις
μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου.
Ο Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι το θέμα
της ρευστότητας πράγματι αποτελεί κύριο θέμα για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων αλλά υπάρχει πρόβλημα με
τις αγορές χρήματος, γι΄ αυτό στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας ύψους 25 δισεκατομμυρίων προς τις τράπεζες η
κυβέρνηση προτίθεται να θέσει ως ρήτρα την πιστωτική
επέκταση των τραπεζών για την χρηματοδότηση του
ιδιωτικού τομέα.
Αναφορικά με το θέμα του συμψηφισμού των οφειλών
ανέφερε ότι υπάρχουν νομικές δυσκολίες εξαιτίας του
γεγονότος ότι οι διαφορετικές οφειλές και οι διαφορετικές απαιτήσεις προέρχονται και αφορούν διαφορετικά
υπουργεία. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών
είναι κάτι το οποίο το εξετάζει η κυβέρνηση, αλλά
θα υλοποιηθεί μόνον εφόσον υπάρξει ανάκαμψη των
οικονομικών μεγεθών της χώρας.
Τέλος, δέχθηκε την πρόταση για ενίσχυση των εξαγωγών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του
πακέτου στήριξης των 25 δις των τραπεζών.
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Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Λ. Κατσέλη
Την αντιστάθμιση των επιδομάτων ανεργίας με την επιδότηση της εργασίας για την εξασφάλιση του εισοδήματος και των συνθηκών εργασίας για το σύνολο των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας
ζήτησε ο ΣΒΒΕ, από την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη.
Η συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου με την
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΒΒΕ την Παρασκευή 10
Σεπτεμβρίου 2010.    
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Ν. Πέντζος επεσήμανε  προς την κα Υπουργό ότι
ζητούμενο για όλες τις επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια
Ελλάδα είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας, για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής
στην Ελληνική περιφέρεια.  
Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιθυμούν να προβούν
σε μειώσεις προσωπικού, αλλά αντίθετα προσπαθούν
καθημερινά να επιβιώσουν και παράλληλα να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Προς τούτο
πρότεινε από τώρα και στο εξής να υπάρξουν σχετικές
κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θ΄ αντισταθμίζουν
τα επιδόματα ανεργίας με την επιδότηση της εργασίας, μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών.  
Ακόμη, ο κ. Πέντζος ζήτησε από την Υπουργό να μην
επιβληθούν άλλοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, όπως
για παράδειγμα η συζητούμενη αύξηση του ΦΠΑ, και
πρότεινε να δημοσιοποιηθούν από την κυβέρνηση το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις προστασίας

των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Επίσης, τόνισε
ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι δεν
αντέχουν την επιβολή νέων φόρων.
Συνοπτικά, οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για τα εργασιακά
θέματα συνίστανται στα ακόλουθα:
1. στην έμπρακτη προσπάθεια πάταξης της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ασφαλιστικό
σύστημα της χώρας,
2. στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στη μείωση
του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών, γεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην
εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων,
3. στην απλοποίηση και στον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών που υποβάλλονται σήμερα
οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση των ασφαλιστικών
τους υποχρεώσεων, και,
4. στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις
επιχειρήσεις που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα,
θα εξασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και
θα δημιουργεί προοπτικές για τη δημιουργία νέων.
Τέλος, ο κ. Πέντζος σημείωσε προ την κα Υπουργό ότι
οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ δεν αμφισβήτησαν ποτέ, και πολύ περισσότερο σήμερα δεν αμφισβητούν,
το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, αλλά αντίθετα
κατανοούν ότι ο δρόμος της συνεννόησης με τους εργαζόμενους είναι αυτός που μπορεί να μας βγάλει από
το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης.
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ. Μπόλαρη
Η συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με
τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κ. Μάρκο Μπόλαρη, πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, στα γραφεία του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Ν.Πέντζος έθεσε ως κύριο θέμα την επαναφορά
της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής
πολιτικής.  Προς τούτο επεσήμανε ότι θα πρέπει να
εντατικοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος που ξεκίνησε
τον Φεβρουάριο του 2010 με τη λήξη των εργασιών
του συνεδρίου «ΣΒΒΕ – Eurobank Βιομηχανία 2020
Περιφερειακή Ανάπτυξη, Καινοτομία και Εξωστρέφεια», από το βήμα του οποίου η Υπουργός Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη
δήλωσε την πλήρη συμπαράστασή της προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υποστήριξε προς τον κ. Υφυπουργό ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις
με τις οποίες θα ενισχύεται έμπρακτα η περιφερειακή
ανάπτυξη και μέσω αυτών θα επιτευχθεί, επιτέλους, η
άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων η περιφερειακή σύγκλιση και η επιχειρηματικότητα στην ελληνική
περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η
Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ) η οποία θα
έχει έδρα τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης
αποτελεί σημαντική απόφαση αποκέντρωσης και για
το λόγο αυτό ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας
Ελλάδας αναμένει τη στελέχωσή της και τον κανονισμό
λειτουργίας της άμεσα.

Προς τον κ. Υφυπουργό επίσης επισημάνθηκε και
αναλύθηκε διεξοδικά το μείζον πρόβλημα των επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης το οποίο αφορά στη ρευστότητά τους.  Το
πρόβλημα ρευστότητας επιτείνει τα πολλά προβλήματα
των επιχειρήσεων με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο
και δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους εργαζόμενους.
Συνεχίζοντας την παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
επεσήμανε τις απαράδεκτες χρονικές καθυστερήσεις
σε σημαντικά έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα για τη
Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα.  Αυτά
είναι: η δημοπράτηση του 6ου προβλήτα του Λιμένα
της Θεσσαλονίκης, η χωροθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας και η μετεγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης.  
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κ. Υφυπουργού
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ
συζητήθηκαν εκτενώς θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας
όπως: ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η εξυγίανση του
συστήματος πληρωμών, οι σχέσεις λιανεμπορίου και
βιομηχανίας, ζητήματα γενικότερης λειτουργίας και
ελέγχου της αγοράς κτλ..
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Eτήσια έρευνα σε 300 ισολογισμούς
επιχειρήσεων - μελών του ΣΒΒΕ
Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο ΣΒΒΕ δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων τριακοσίων (300) ισολογισμών επιχειρήσεων
μελών του, με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας για το 2009, ως προς όλους τους οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση. Συγκεκριμένα οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας είναι:
1. ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα σημείωσε σημαντική συρρίκνωση το 2009 σε σχέση
με το 2008, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα που βρισκόταν το 2005,
2. τα κέρδη προ φόρων των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας μειώθηκαν το 2009, σε ποσοστό
16% σε σχέση με το 2008, συνεχίζοντας τη σημαντική πτώση κατά 50% που είχε σημειωθεί το 2008 σε σχέση
με το 2007, και,
3. (ως συνέπεια των παραπάνω) το περιθώριο καθαρού κέρδους της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα το 2009
παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2008, και διαμορφώθηκε στο 2,26%.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μείωση παρουσιάζουν όλα τα οικονομικά μεγέθη της μεταποίησης το 2009 σε σχέση με το 2008 (βλ. Πίνακα επόμενης σελίδας). Σημειώνετε ότι οι τιμές όλων των μεγεθών
που αναφέρονται στην έρευνα έχουν αναχθεί σε σταθερές τιμές του έτους 2005. Η αρνητική εξέλιξη του κύκλου
εργασιών, των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους αποτυπώνεται στο
παρακάτω Γράφημα.
Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού
Κέρδους την πενταετία 2005 – 2009.
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Βασικά στοιχεία ενοποιημένου ισολογισμού 300 μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα
στη Βόρεια Ελλάδα (σε €, σε σταθερές τιμές 2005)

2009 / 2008

2009

2008

Ποσοστιαία
% μεταβολή

Πάγιο
Ενεργητικό

2.696.188.285,09

2.815.144.484,37

- 4,2%

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

4.297.331.138,66

4.721.348.147,23

- 9,0%

Σύνολο
Ενεργητικού

7.186.598.805,45

7.721.133.698,61

- 6,9%

Ίδια
Κεφάλαια

2.896.133.269,76

3.110.294.984,25

- 6,9%

Σύνολο
Υποχρεώσεων

4.186.617.805,98

4.688.416.317,33

- 10,7%

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

2.725.184.594,31

3.094.307.561,24

- 11,9%

Κύκλος
Εργασιών

4.646.521.579,86

5.441.451.590,77

- 14,6%

Μεικτά
Αποτελέσματα

1.057.726.200,55

1.255.327.536,97

- 15,7%

Λειτουργικά
Αποτελέσματα

354.016.510,44

395.928.094,82

- 10,6%

Καθαρά Αποτελέσματα
προ Φόρων

105.924.538,79

125.703.847,60

- 15,7%

• Οι τριακόσιες (300) επιχειρήσεις του δείγματος ανήκουν στους δεκαοχτώ (18) κλάδους της μεταποίησης κατά ΣΤΑΚΟΔ
2003, ενώ στο δείγμα δεν έχουν συμπεριληφθεί μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίασαν κατά το έτος
2009 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 200 εκατ. Ευρώ.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. Κύκλος Εργασιών
1. Το 2009 σημειώθηκε δραματική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της μεταποίησης, η
οποία ξεπερνά το 14% για το σύνολο των 300 επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει κλάδος της
μεταποίησης που να σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
2. Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς κατά το 2007, όπου καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12,1%
σε σχέση με το 2006, συνεχίζοντας την θετική πορεία του προηγούμενου έτους(αύξηση επίσης 6,4%), διαμορφώνει
για την πενταετία 2005 – 2009 μία οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της μεταποίησης της τάξης του 2,3%.
Ποσοστιαίες Μεταβολές Κύκλου Εργασιών ανά διετία (σε σταθερές τιμές 2005)

3. Τρεις (3) στις τέσσερις (4) επιχειρήσεις του δείγματος κατά το 2009 σημείωσαν μείωση του κύκλου εργασιών
τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
4. Μία (1) στις δέκα (10) επιχειρήσεις καταγράφει μείωση του κύκλου εργασιών μεγαλύτερη του 50%, ενώ περισσότερες από τέσσερις (4) στις δέκα (10) μείωση του κύκλου εργασιών μεγαλύτερη του 20%. Το ποσοστό
των επιχειρήσεων του δείγματος που σημειώνει αύξηση πωλήσεων μεγαλύτερη του 10% δεν ξεπερνά το 9,5%.
5. Οι τρεις (3) κλάδοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών τους για το σύνολο της πενταετίας 2005 – 2009 είναι οι κλάδοι: (α) κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και υπόδησης, (β) χαρτιού και προϊόντων από
χαρτί, και, (γ) ξύλου, προϊόντων από ξύλο και επίπλων.
6. Αντίθετα κλάδοι, όπως: (α) τρόφιμα – ποτά, (β) μηχανήματα, είδη εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συσκευών,
και (γ) χημικά, σημειώνουν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2009 σε σχέση με το 2005, λόγω τις ισχυρής του
ανάπτυξης κατά το 2006 και το 2007.
Β. Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων
7. Τα κέρδη προ φόρων των επιχειρήσεων του δείγματος σημείωσαν πτώση το 2009 σε σχέση με το 2008, καταγράφοντας μείωση μεγαλύτερη του 14%, συνεχίζοντας τη δραματική πτώση του 2008, η οποία ήταν πάνω από 50% .
8. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την συνολική μείωση των καθαρών κερδών κατά την πενταετία 2005 –
2009, κατά 43% περίπου.
Ποσοστιαίες Μεταβολές Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων
ανά διετία και για το σύνολο της πενταετίας (σε σταθερές τιμές 2005)
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9. Το 6,3% των επιχειρήσεων του δείγματος καταγράφει
ζημίες μεγαλύτερες από €2 εκατ., ενώ το 30% του
δείγματος καταγράφει κέρδη που δεν ξεπερνούν τα
€100 χιλ..
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Γ. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
10. Το περιθώριο καθαρού κέρδους το 2009 διαμορφώθηκε οριακά κάτω του 2,3%, παρουσιάζοντας περαιτέρω
συρρίκνωση σε σχέση με το 2008. Αποτελεί δε ιστορικό χαμηλό για την πενταετία 2005 - 2009.
Εξέλιξη του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους του συνόλου των επιχειρήσεων
του δείγματος κατά την περίοδο 2005 - 2009

11. Η κατηγοριοποίηση του μέσου όρου του περιθωρίου καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων του δείγματος με
κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους, δείχνει ότι:
• Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι €3 εκ. παρουσιάζουν ζημίες τρία έτη την τελευταία πενταετία. Μόνο
το 2006 και το 2007 είχα παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα.
• Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €3 – €5 εκατ. το 2009 σημειώνουν ζημίες για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.
• Σημαντική μείωση σημείωσε και το περιθώριο καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών από
€5 έως €10 εκ., καθώς από 4,4% το 2005 μειώθηκε σε 0,6% το 2009, ενώ τα κέρδη τους το 2009 μειώθηκαν
κατά 86% σε σχέση με το 2005.
• Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €10 έως €50 εκατ. σημειώνουν το 2009 τη χειρότερη επίδοση της
πενταετίας αναφορικά με το περιθώριο καθαρού κέρδους, καθώς αυτό διαμορφώθηκε σε 1,9%, έναντι 2,5%
το 2008 και 5,3% το 2005.
• Το περιθώριο καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών από €50 έως €100 εκατ. βελτιώνεται
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων, και από 2,9% το 2008
διαμορφώθηκε το 2009 σε 5,6% (το 2007 ανερχόταν σε 7,5%).
• Τέλος, οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των €100 εκατ. και κάτω των €200 εκατ. παρουσιάζουν για
το 2009 τη χειρότερη επίδοση για την πενταετία και σημειώνουν περιθώριο καθαρού κέρδους μόλις 2%.
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Ο νέος επενδυτικός νόμος περιλαμβάνει ουσιαστικές
ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην περιφερειακή
ανάπτυξη και την αποκέντρωση
Ο ΣΒΒΕ σε επιστολή του – υπόμνημα θέσεων και προτάσεων που απέστειλε την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010,
προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κα Λ. Κατσέλη, στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης για το νέο επενδυτικό νόμο, επισημαίνει
ότι το σχετικό σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ουσιαστικές
ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, υπογραμμίζει στο υπόμνημά του ο ΣΒΒΕ, έχει ουσιαστική περιφερειακή
διάσταση η οποία αντανακλάται τόσο στα είδη των
κινήτρων (κεφαλαιουχικές ενισχύσεις) όσο και στα
σχετικά ποσοστά επιχορήγησης κατά περιοχή, σύμφωνα
με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και συμβάλει ουσιαστικά στην
αποκέντρωση με τη δημιουργία της Επιχειρησιακής
Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Για τον υπό ψήφιση νόμο η κυριότερη πρόκληση που
πρέπει να εκπληρώσει είναι η αποτελεσματική του
εφαρμογή, ενώ η παρούσα κακή οικονομική συγκυρία
κάνει το διακύβευμα της ανάπτυξης της χώρας μέσω
του νόμου ακόμη μεγαλύτερο. Από το παρελθόν έχουμε
διδαχθεί, επισημαίνει στο υπόμνημά του ο ΣΒΒΕ, ότι
δεν αρκεί από μόνος του ένας καλός αναπτυξιακός
– επενδυτικός νόμος για να επιτευχθεί η ανάπτυξη.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς την ΥΠΟΙΑΝ
κα Λ. Κατσέλη ακολουθεί.
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρωτοβουλία σας
για την κατάθεση του νόμου που αφορά τη χορήγηση
ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις (αναπτυξιακός /
επενδυτικός νόμος).
Θεωρούμε ότι για πρώτη φορά δίνεται μέσω του ανωτέρω νόμου σαφής περιφερειακή διάσταση στα κίνητρα
των ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα, η οποία αντανακλάται τόσο στα είδη των κινήτρων (κεφαλαιουχικές
ενισχύσεις) όσο και στα σχετικά ποσοστά επιχορήγησης
κατά περιοχή.
Κατά την άποψή μας το περιεχόμενο του νόμου συνιστά
σαφή πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία είναι
ζητούμενο τα τελευταία τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό η ορθή πολιτική σας απόφαση μπορεί
και πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω: α) θεσπίζοντας
στα κριτήρια αξιολόγησης αυξημένους συντελεστές που
θα ευνοούν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

και, β) τροποποιώντας το σχετικό άρθρο που αφορά
στην κατανομή των κονδυλίων, κατευθύνοντας το 80%
των ενισχύσεων στην περιφέρεια.
Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, η Επιχειρησιακή Μονάδα
Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της
περιοχής για πολλά χρόνια και τώρα υλοποιείται. Σε
κάθε περίπτωση η ίδρυση της ΕΜΑ συνιστά τολμηρή απόφαση αποκέντρωσης ιδιαίτερα θετική για τις
επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ευελπιστούμε ότι η
ταχύτατη οργάνωση και στελέχωσή της θα συμβάλλει
αποφασιστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην
υλοποίηση νέων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για
την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική
περιφέρεια, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της
οικονομικής κρίσης.
Όπως είχαμε επισημάνει και σε παλαιότερη μας επιστολή, για τον υπό ψήφιση νόμο η κυριότερη πρόκληση
που πρέπει να εκπληρώσει είναι η αποτελεσματική
του εφαρμογή.
Γνωρίζουμε ότι το στοίχημα της επίτευξης των στόχων
του νόμου, όπως αυτοί σωστά διατυπώνονται στο 1ο
άρθρο του, είναι πολύ μεγάλο, ενώ η παρούσα κακή
οικονομική συγκυρία κάνει το διακύβευμα της ανάπτυξης της χώρας μέσω του νόμου ακόμη μεγαλύτερο.
Άλλωστε, από το παρελθόν έχουμε διδαχθεί ότι δεν
αρκεί από μόνος του ένας καλός αναπτυξιακός – επενδυτικός νόμος για να επιτευχθεί η ανάπτυξη. Αν και στο
παρελθόν υπήρξαν καλοί αναπτυξιακοί νόμοι, οι οποίοι
πράγματι ανταποκρίνονταν στη γενικότερη συγκυρία,
εντούτοις αυτοί απέτυχαν αφού δεν υπήρξε μετρήσιμο
αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Συνεπώς απαιτείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
σας να ληφθεί υπόψη ότι οι διευκρινιστικές διατάξεις
του νόμου, που θα εκδοθούν μετά την ψήφισή του, θα
πρέπει να είναι λειτουργικές, απλές, χωρίς πρόσθετες
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, και
το κυριότερο, εφαρμόσιμες. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία
του παρελθόντος μπορεί ν΄ αποτελέσει χρήσιμο οδηγό
προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιπλέον των παραπάνω, και σε συνέχεια του σχετικού
υπομνήματος του Συνδέσμου μας αναφορικά με το
περιεχόμενο και τη λειτουργία του νέου αναπτυξιακού
νόμου, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις
επί του περιεχομένου του δημοσιοποιηθέντος σχεδίου
νόμου:
1. η διαδικασία υπαγωγής επενδύσεων στο καθεστώς
των αφορολόγητων αποθεματικών θα πρέπει να είναι
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λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αυτοματοποιημένη. Η προετοιμασία σχετικού φακέλου για
την υπαγωγή των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο
καθεστώς ενίσχυσης δυσχεραίνει κατά πολύ τη σχετική διαδικασία.
2. θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει σχετική πρόβλεψη
αναδρομικής ισχύος από την 1η Φεβρουαρίου 2010
υπαγωγής επενδύσεων στο καθεστώς των αφορολόγητων αποθεματικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα
χαθούν πολύτιμα κεφάλαια από υγιείς επιχειρήσεις
που σαφώς συμβάλλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας τόσο στο κέντρο, όσο, κυρίως, στην περιφέρεια.
3. στη σύνθεση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η συμμετοχή των φορέων
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα
συμβάλλουν περαιτέρω στο κλίμα διαφάνειας που
καθιερώνει ο νέος νόμος.
4. στο περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει
απαραίτητα να συμπεριληφθεί και ο εκσυγχρονισμός
υφιστάμενων μονάδων. Η συγκεκριμένη κατηγορία
επενδύσεων είναι η πλέον συνηθισμένη στο πλαίσιο του νόμου, και αφορά κυρίως τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις.

Ανυπολόγιστες ζημίες θα
προκαλέσουν στις μεταποιητικές
επιχειρήσεις, οι απεργιακές
κινητοποιήσεις των μεταφορέων
Δ.Χ. και των ιδιοκτητών
βυτιοφόρων οχημάτων
Με αφορμή την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων των ιδιοκτητών βυτιοφόρων οχημάτων, ο ΣΒΒΕ
απέστειλε στις 26 Ιουλίου 2010, επιστολή διαμαρτυρίας
προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων,
κ. Δ. Ρέππα.  
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι: «…οι επιχειρήσεις
μέλη του ΣΒΒΕ πλήττονται καίρια από τις απεργιακές
κινητοποιήσεις των μεταφορέων Δ.Χ. καθώς και των
ιδιοκτητών βυτιοφόρων οχημάτων, σε μια δύσκολη
περίοδο, κυρίως για την ολοκλήρωση των εξαγωγών
τους, ενόψει των διακοπών του καλοκαιριού, καθώς και
για την μεταφορά των πρώτων υλών κατά την περίοδο
αυτή που πολλές επιχειρήσεις μεταποιούν εποχιακές
παραγωγές.
Η αδυναμία εκτέλεσης μεταφορικού έργου και η τροφοδοσία των επιχειρήσεων με καύσιμα που θα προκληθεί από τη συγκεκριμένη απεργία, είναι βέβαιο
ότι θα προκαλέσει απώλεια πελατών και αγορών σε

5. για την ταχύτερη έξοδο της χώρας μας από την κρίση, ζητούμενο, εκτός των άλλων, είναι η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε στο σχετικό άρθρο που αφορά την ενίσχυση
σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών
επιχειρήσεων, να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια
επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν από ιδιώτες ή άλλες
επιχειρήσεις την τελευταία τριετία.
6. το επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης που αφορά επενδύσεις σε Βιομηχανικές Περιοχές να ισχύει και για τις
ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε αυτές.
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι ο νέος νόμος προσπαθεί να εμπεδώσει κλίμα διαφάνειας σε όλα τα σημεία εφαρμογής
του, ικανοποιώντας έτσι πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι πρόκειται για έμπρακτη υλοποίηση των εξαγγελιών του ίδιου του Πρωθυπουργού
αλλά και των δικών σας προσωπικά.

μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις
αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους.  
Τέτοιου είδους πρακτικές και νοοτροπίες που είναι
αντίθετες στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων,
και σε αποφάσεις που συνιστούν μεταρρυθμιστική
παρέμβαση για ένα θέμα το οποίο ήταν «κλειστό» εδώ
και σαράντα χρόνια, δημιουργούν αρνητικό προηγούμενο για τη συμμετοχή του συνόλου των κοινωνικών
ομάδων στην προσπάθεια της χώρας για την έξοδο
από την κρίση.
Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι, είναι σίγουρο ότι επιδεινώνουν περαιτέρω το αρνητικό κλίμα στην αγορά
και απομειώνουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων
επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι οι συγκεκριμένες
απεργιακές κινητοποιήσεις δεν θα οδηγήσουν επιχειρήσεις μέλη μας σε διακοπή της λειτουργίας τους και
στην απώλεια θέσεων εργασίας, διότι τότε θα υπάρξουν
αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, ειδικά
της ελληνικής περιφέρειας…»
Τέλος, με την επιστολή καλείται το αρμόδιο Υπουργείο
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, να ξεκινήσει
άμεσα διάλογο με τους απεργούς, με τη συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος ενώ καλεί και τους ιδιοκτήτες
βυτιοφόρων να διακόψουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις συμμετέχοντας στον  ανωτέρω διάλογο
με τεκμηριωμένες θέσεις, διεκδικήσεις, και κυρίως,
προτάσεις.
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Αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας
Ν.3325/2005
Ενόψει της σύγκλησης της επιτροπής για την αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας o ΣΒΒΕ κατέθεσε
τις απόψεις – προτάσεις του στο Υπουργείο  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Οι προτάσεις του
Συνδέσμου προέκυψαν μετά από επεξεργασίας της σχετικής ομάδας εργασίας που λειτουργεί στο ΣΒΒΕ και
στην οποία συμμετέχουν στελέχη της βιομηχανίας από τη Βόρεια Ελλάδα, με την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.
Το σύνολο των προτάσεων κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών και τις κατάθεσης λιγότερων δικαιολογητικών. Ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας αδειοδότησης αφορά στην έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων και για το λόγο αυτό οι προτάσεις για την ενότητα αυτή αναφέρονται ξεχωριστά.

Α. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ)
Α1. Πρόταση δημιουργίας Μητρώου ή Σώματος Πιστοποιημένων Φορέων – Ελεγκτών από τον ιδιωτικό τομέα
• Να ανατεθεί ο έλεγχος της τήρησης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε πιστοποιημένους από
το ΕΣΥΔ φορείς (Μητρώο ή Σώμα Διαπιστευμένων Φορέων), ανάλογα με την κατηγορία της ΕΠΟ, και να καθοριστεί σύστημα επανελέγχου, καθώς λόγω συνεχούς
εμπλουτισμού της νομοθεσίας περί προστασίας του
περιβάλλοντος με νέες διατάξεις και καθορισμού εξειδικευμένων περιβαλλοντικών όρων, απαιτείται ο έλεγχος
της τήρησης των όρων αυτών να πραγματοποιείται από
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα (Μητρώο ή Σώμα Διαπιστευμένων Φορέων).
• Η διαδικασία αυτή:
- θα επιτρέψει την αποσυμφόρηση εκατοντάδων μελετών από τις υπηρεσίες των Νομαρχιών, που σήμερα
είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες (οι περισσότερες
δεν διαθέτουν περισσότερο από ένα άτομο) και που
εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διαχειριστούν
τόσο μεγάλους όγκους μελετών,
- θα επιτρέψει τη μελέτη και τον έλεγχο ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες
γνώσεις που δεν διαθέτουν οι υπηρεσίες και για τις
οποίες σήμερα αυτές απευθύνονται σε Πανεπιστημιακούς φορείς ή τρίτους,
- υποβοηθά σημαντικά, κυρίως τις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας και αποτελεί ουσιαστικό μέτρο αποκέντρωσης,
- θα πρέπει παράλληλα να προβλέπει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, των περιπτώσεων των αδειών που σήμερα
εξετάζονται κατ’ αποκλειστικότητα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, με σχετική Υπουργική Απόφαση, προς τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιών.
Α2. Αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
• Για τις άδειες εγκατάστασης θα μπορούσε να εξεταστεί η κατάργησή τους ή εναλλακτικά να αρκεί η

θετική γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας για την
ΠΠΕ και η κατάθεση της ΜΠΕ. Στη συνέχεια και εντός
των προβλεπόμενων χρονικών ορίων να ολοκληρώνεται η διαδικασία ΕΠΟ, ώστε αυτοί να είναι έγκαιρα
γνωστοί και πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
• Στη διαδικασία ΕΠΟ, όταν πρόκειται για δραστηριότητα
εντός ΒΙΠΕ, να μην ζητείται γνωμοδότηση από τον
Οργανισμό Ρυθμιστικού.
• Να  διασφαλιστεί  η τήρηση των προβλεπόμενων
από την νομοθεσία χρονικών ορίων απάντησης και
γνωμοδότησης των διαφόρων υπηρεσιών κατά την
διαδικασία των ΠΠΕ και ΜΠΕ και να θεσμοθετηθούν
χρονικά όρια για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται
από την νομοθεσία (π.χ. η νομοθεσία αναφέρει προθεσμία μόνο για την χαμηλής όχλησης δραστηριότητα).
• Να τροποποιηθεί η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 287Β)
και να ενσωματωθεί η Β3 κατηγορία στην Β4 καθώς
στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι
Β3 δραστηριότητες αξιολογούνται και κατατάσσονται ως Β4. Οπότε η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης απλώς επιμηκύνεται χρονικά.
Επίσης προτείνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση
βιομηχανικών δραστηριοτήτων Α1 να γίνεται από
τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της
οικείας Περιφέρειας και όχι από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
• Ειδικά στο Νομό Θεσσαλονίκης παρατηρείται το
φαινόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης της χωροθέτησης δραστηριοτήτων από το τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ανάπτυξης και από την
Περιφέρεια. Γι’ αυτό θα πρέπει για τις δραστηριότητες
χαμηλής όχλησης η αντιμετώπιση να είναι κοινή. Για
παράδειγμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/2002
Βιοτεχνία που ασχολείται με μηχανολογικές εργασίες και έχει ισχύ μηχανημάτων 150 kW είναι  Β3
δραστηριότητα και θα πρέπει να αξιολογηθεί και να
καταταχθεί από την Περιφέρεια. Επίσης, σύμφωνα
με την ΚΥΑ 13727/724/2003 η δραστηριότητα είναι
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χαμηλής όχλησης. Αν ο φάκελος τη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατατεθεί στην Περιφέρεια και
από το σχεδιασμό του οργανισμού δεν προβλέπεται
στην περιοχή η εγκατάσταση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων τότε η δραστηριότητα θα απορριφθεί. Η ίδια
δραστηριότητα αν ήταν Β4 τότε η περιβαλλοντική
αδειοδότησή της θα γινόταν από το τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ανάπτυξης καθώς
η οδηγία που έχει δοθεί από τη Νομαρχία επιτρέπει
σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες
χρήσεις γης, την εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.

• Η νομοθεσία που διέπει τις εγκρίσεις μελετών διάθεσης υγρών αποβλήτων είναι η Υ.Δ Ε1β/221/1965 η
οποία και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Προτείνεται
η ενσωμάτωση της στην περιβαλλοντική νομοθεσία
καθώς και η ενσωμάτωση της διαδικασίας έγκρισης
μελέτης διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων στη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
• Η άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση για βιομηχανική χρήση να ενσωματωθεί από την ΠΠΕ και ΜΠΕ
όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και από την
άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας, όσον αφορά
την αδειοδότησή της.

Β. Ειδικότερες προτάσεις
Β1. Οικοδομή άδεια – Πολεοδομία
• Σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, όπου
απαιτείται η έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
όχι από τα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία.
• Ειδικά, στις μεγάλες πόλεις τα τμήματα Προστασίας
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ανάπτυξης θα πρέπει
να είναι ανεξάρτητα από τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών καθώς λόγω φόρτου εργασίας
παρατηρείται το φαινόμενο δυσλειτουργίας. Επίσης,
τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών θα πρέπει
να επανδρωθούν με έμπειρους υπαλλήλους.
• Να διευκρινισθεί ότι οι αναφερόμενες αποστάσεις
βιομηχανικών εγκαταστάσεων από οικισμούς και
πόλεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 165 του κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας δεν αφορούν το
νέο εξοπλισμό, δεξαμενές κ.λ.π. που προστίθεται
σε ήδη υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
• Για κτίσματα ή κατασκευές γενικότερα εντός των
βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων τα οποία
χρησιμοποιούνται για στέγαση εξοπλισμού και των
οποίων η μορφή καθορίζεται από τον εξοπλισμό ή
τη λειτουργία του, να μην απαιτείται έγκριση από
Επιτροπή Ενάσκισης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κατά
τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.
• Προτείνεται η κατάργηση της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση
οικοδομικής αδείας βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που
έχουν πρόσωπο σε επαρχιακή οδό και η αντικατάσταση της από έγκριση εισόδου – εξόδου.  Για τα
συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
τα οποία και επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το οδικό
δίκτυο από μία βιοτεχνική δραστηριότητα υπάρχει
σχετικό έγγραφο που για το επαρχιακό οδικό δίκτυο
επιβάλλει λήψη έγκρισης εισόδου – εξόδου. Επίσης
στις περιπτώσεις αυτές η έγκριση εισόδου – εξόδου
θα μπορούσε να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό
για την τελική θεώρηση της οικοδομικής άδειας
και όχι της έκδοσης της δεδομένου ότι σε πολλές
περιπτώσεις (π.χ. Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης) η

έγκριση εισόδου – εξόδου μπορεί να καθυστερήσει
τη διαδικασία έως και δύο (2) μήνες.
Β2. Προθεσμίες – Συναρμόδιες υπηρεσίες
• Να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα δικαιολογητικά, ένα
μέρος από τα οποία ο νόμος 3242/2004 στα άρθρα 5 &
6 προβλέπει, αναζητούνται από τις οικείες υπηρεσίες
που τα εκδίδουν και δεν απαιτείται να τα υποβάλλει
ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση διαβίβασης φακέλων σε συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να
γνωμοδοτήσουν η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει
να προωθείται μετά την διέλευση της προθεσμίας.
• Οι χρονικές προθεσμίες που τίθενται στη νομοθεσία θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ενδεικτικά,
να διασφαλιστεί η τήρηση των χρονικών ορίων
στις διάφορες φάσεις περιβαλλοντικών μελετών
(Η.Π.11014/703/Φ104), μελετών ασφάλειας (οδηγία
SEVESO) και λοιπών δικαιολογητικών.
• Να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν.
3325/2005, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 15523/2006
(ΦΕΚ 1187/Β/2006), έτσι ώστε οι μονάδες υγειονομικού ενδιαφέροντος να αδειοδοτούνται αποκλειστικά
από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, οι οποίες ανάλογα με
την περίπτωση και όπου απαιτείται θα ζητούν τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Υγείας.
Παρατηρείται το φαινόμενο για να λειτουργήσει μία
δραστηριότητα να απαιτεί δύο – τρεις άδειες από
διαφορετικές υπηρεσίες.  Για παράδειγμα αποθήκη
logistics με ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση
ευπαθών προϊόντων απαιτεί για τη λειτουργία της
τρεις διαφορετικές άδειες από τρεις (3) διαφορετικούς φορείς (άδεια από τη Δ/νση Ανάπτυξης κατόπιν
γνωμοδότησης της Δ/νσης Υγείας, άδεια από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία για το τμήμα των θαλάμων
όπου θα αποθηκεύει προϊόντα ζωϊκής προέλευσης
- κατεψυγμένα συσκευασμένα κρέατα και άδεια από
τον αρμόδιο Δήμο κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης
Υγείας και πάλι για το ξηρό τμήμα της αποθήκης.
• Να περιορισθούν οι αρμόδιες αρχές που εξετάζουν
τις Μελέτες Ασφάλειας (οδηγία SEVESO) για την
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πληρότητά τους στις απολύτως απαραίτητες. Προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα να εξαιρεθούν τα
Υπουργεία Απασχόλησης και Υγείας τα οποία έχουν
αποστολή κυρίως την τήρηση των κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους σε καθημερινή βάση.
Β3. Έκδοση αδειών - Απαλλαγές
• Η άδεια λειτουργίας να δίνεται με την προσκόμιση
όλων των εγγράφων και των υπεύθυνων δηλώσεων
και χωρίς αυτοψία. Η αυτοψία να πραγματοποιείται
εντός του επόμενου 6μήνου.
• Στη διαδικασία αδειοδότησης των έργων θα πρέπει να
επικρατεί ο βαθμός όχλησης των έργων και όχι της
εγκατάστασης. Για παράδειγμα σε ένα έργο χαμηλής
όχλησης όταν πρόκειται να γίνει σε δραστηριότητα
υψηλής όχλησης, στη διαδικασία αδειοδότησης να
υποβάλλονται δικαιολογητικά και μελέτες σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στα έργα χαμηλής όχλησης.
• Να μη διενεργείται αυτοψία α) στην περίπτωση της
Ειδικής Δήλωσης Απαλλαγής όπως ίσχυε με τον Ν.
2516/1997 και β) στις περιπτώσεις έκδοσης αδειών
εγκατάστασης σε κενά γήπεδα. Η διενέργεια αυτοψίας
επιμηκύνει κατά πολύ το χρόνο έκδοσης των αδειών
καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί.
• Η ανανέωση των αδειών, όταν δεν υφίσταται μεταβολή
δραστηριότητας, εξοπλισμού και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, να εκδίδεται με υπεύθυνη δήλωση του
υπευθύνου της επιχείρησης για τα ανωτέρω και να
μην απαιτείται το πλήθος των εγγράφων, αντιγράφων,
αδειών που ισχύει σήμερα.
• Να τεθεί όριο στην ισχύ του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε επιχειρήσεις με
πολύ μικρή ισχύ μηχανημάτων να μην υπάγονται στις
διατάξεις του νόμου και να απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εφοδιασμού με Ειδική Δήλωση (π.χ για
δραστηριότητες με ισχύ μέχρι 10kW).

• Να επεκταθεί η παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 5 του Ν.
3325/2005 (αύξηση ισχύος μέχρι 20%) και για την
άδεια λειτουργίας.
• Να τροποποιηθεί το άρθρο 3 παρ.2 εδ.ια, έτσι ώστε να
εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3325/2005
όλες οι μονάδες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει
τα 4 KW ή θερμική τα 8 KW, χωρίς να υφίσταται ο
περιορισμός κατά ΣΤΑΚΟΔ, καθώς αποκλείονται από
την εξαίρεση ευρύ φάσμα μονάδων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες δημιουργήθηκε η εξαίρεση αυτή.
Β4. Λοιπές τροποποιήσεις
• Να αυξηθεί το όριο χαμηλής όχλησης των επιχειρήσεων που προβλέπεται στην ΚΥΑ 13727/03 και να
αντικατασταθεί το κριτήριο δυναμικότητας παραγωγής
των επιχειρήσεων, το οποίο είναι δυσχερώς μετρήσιμο και ελέγξιμο, με το κριτήριο της εγκατεστημένης
ισχύος των επιχειρήσεων.
• Η νομοθεσία που αφορά στους ατμολέβητες θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ατμολεβητών διέπεται από τις διατάξεις
του υπ’ αριθμ. 277/ΦΕΚ65Α/ 22.05.1963 Βασιλικού
Διατάγματος. Προτείνεται η πιστοποίηση, καθώς
και η επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση αυτών να
γίνεται από διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς
και το σχετικό πιστοποιητικό να προσκομίζεται στην
αδειοδοτούσα αρχή.
• Να τροποποιηθεί το άρθρο 4 παρ. 8 εδ. α ώστε οι
αρμόδιες ΔΟΥ  να χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή
μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι
προσκομίζουν βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής
ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη της δραστηριότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση να γίνει και στο
εδ. β της παρ. 8 του άρθρου 4.

Διεθνής Έκθεση Defensys 2010
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του ΣΒΒΕ στη διοργάνωση της Διεθνούς
Έκθεσης Defensys 2010, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με την επιστολή μας αυτή, θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Defensys 2010, από τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τα ευεργετικά οφέλη της πραγματοποίησης της έκθεσης αυτής, τόσο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και
για την Βόρεια Ελλάδα, είναι προφανή και συμβάλλουν αδιαμφισβήτητα στην ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου
της πόλης της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ενέργειες όπως αυτή αναδεικνύουν στην πράξη την ευαισθησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην συνεπή
εφαρμογή μιας πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης και ενδυναμώνουν τον δημόσιο εκθεσιακό φορέα της πόλης μας.
Η συμμετοχή του ΕΒΕΘ, μέσω του ΔΙΠΕΚ, στο οργανωτικό σχήμα για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεί εχέγγυο
θεσμικής θωράκισης και φερεγγυότητας για την επιτυχή συνέχιση της διοργάνωσης της έκθεσης αυτής στο μέλλον.

  [ νέα μελών  ]
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EU.RO.CO Α.Ε

Η εταιρεία EU.RO.CO Α.Ε συμετείχε ως χορηγός στην εκδήλωση
οδικής ασφάλειας που διεξήχθει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο χώρο
του Mediterranean Cosmos με θέμα «Οδηγείστε με ασφάλεια».
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν, το περιοδικό Auto Τρίτη, η
Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο γερμανικός οργανισμός DEKRA, το Ράδιο
Θεσσαλονίκη και το Mediterranean Cosmos.
Για την εκδήλωση το επιτελείο της EU.RO.CO Α.Ε σχεδίασε και κατασκεύασε μια ξύλινη σαΐτα για να μπορεί να εκτοξευθεί ένας άνθρωπος.
Η ξύλινη σαΐτα ήταν ο προσομοιωτής της δύναμης που δέχεται ένας
άνθρωπος όταν κάθεται χωρίς ζώνη ασφαλείας στο πίσω κάθισμα ενός
αυτοκινήτου την στιγμή μιας σύγκρουσης. Στην εκδήλωση που συμμετείχαν πολλές εταιρείες, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο eco drive ενώ
πλαισιώθηκε και από events όπως tests drive και ζωντανή συναυλία.

Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. ανακοινώνει την αναγνώρισή της από
την ICAP Group ως μία από τις «Strongest Companies in Greece»
Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που
κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης
(credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως
Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης
στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μία
στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ελλάδα – 29 Σεπτεμβρίου, 2010 – η Πυραμίς
Μεταλλουργία Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξή της στις «Strongest
Companies in Greece” της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές
εταιρείας στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των
καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι
πραγματικά υψηλή.

Πυραμίς Μεταλλουργία A.E.
Η Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ είναι εταιρεία παραγωγής & εμπορίας
ολοκληρωμένων λύσεων για την κουζίνα και το μπάνιο. Βρίσκεται
ανάμεσα στις πέντε καλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως
(παραγωγή 1,500,000 νεροχυτών ετησίως). Στην Ελλάδα κατέχει
ηγετική θέση με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στην αγορά των νεροχυτών που αγγίζει το 34%. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής στις
Διεθνείς αγορές (>70% του κύκλου εργασιών της το 2009). Διαθέτει
εννέα (9) θυγατρικές στο εξωτερικό ενώ απασχολεί πάνω από 400
εργαζομένους. Η PYRAMIS φέτος κλείνει 50 χρόνια δραστηριότητας
γεμάτα επιτυχίες.

