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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

	 Συνάντηση	με	τον	Πρωθυπουργό,	κ.	Α.	Σαμαρά	και	κατάθεση	Υπομνήματος

	 Συνάντηση	με	τον	Αρχηγό	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης,	κ.	Α.	Τσίπρα

	 Συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστικότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών								
και	Δικτύων,	κ.	Κ.	Χατζηδάκη

	 Συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Μακεδονίας	Θράκης,	κ.	Θ.	Καράογλου

	 Συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων,	Καθ.	κ.	Α.	Τσαυτάρη	

ΘΕΣΕΙΣ 

	 Πρόταση	επιδότησης	κατά	30%	των	εργοδοτικών	εισφορών	των	επιχειρήσεων										
του	ιδιωτικού	τομέα	από	τα	αδιάθετα	κονδύλια	του	ΕΣΠΑ

	 Αποδοχή	της	Πρότασης	του	Συνδέσμου	για	την	επανασύσταση	της	Επιχειρησιακής	
Μονάδας	Ανάπτυξης	(ΕΜΑ)		

NEA MEΛΩN 

	[	περιεχόμενα		]	



Η	τραγική	κατάσταση	
στην	οποία	έχει	περι-
έλθει	η	μεταποίηση	στη	
χώρα	μας,	και	ειδικά	η	
περιφερειακή	βιομηχα-
νία	είναι	γνωστή	σε	όλους	
μας.	Μάλιστα	το	γεγονός	
αυτό	επιβεβαιώθηκε	και	
από	την	επεξεργασία	
στοιχείων	από	300	ισο-
λογισμούς	επιχειρήσεων	
μελών	του	ΣΒΒΕ.

Τα	βασικά	συμπεράσμα-
τα	από	την	εφετινή	επε-
ξεργασία	των	στοιχείων	
αυτών,	είναι:

1.	Το	50%	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων,	εργά-
ζονται	πλέον	με	ζημιές.	Το	συγκεκριμένο	ποσοστό	
είναι	απολύτως	αντιπροσωπευτικό	της	βαθιάς	
κρίσης	στην	οποία	έχει	περιέλθει	η	μεταποίηση	
κατά	τη	διάρκεια	της	οικονομικής	κρίσης,	αφού	
τη	χρονιά	πριν	την	έναρξή	της,	δηλ.	το	2007,	το	
ποσοστό	των	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	ήταν	
μόλις	16%.

2.	Το	οριακό,	ουσιαστικά	μηδενικό,	περιθώριο	
καθαρού	κέρδους	του	2010,	μόλις	0,046%,	δεν	
έχει	απλώς	μηδενιστεί,	αλλά	πλέον	έχει	λάβει	
αρνητικό	πρόσημο.

3.	Το	33,5%	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	κα-
τέγραψε	πτώση	του	κύκλου	εργασιών	από	10%	
έως	50%,	ενώ	το	18,5%	από	3%	έως	και	10%.	

4.	Τις	ισχυρότερες	επιπτώσεις	από	την	οικονομική	
κρίση	βιώνουν	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	με	
κύκλο	εργασιών	μέχρι	10	εκ.	€,	αφού	περίπου	το	
55%	από	αυτές	είναι	πλέον	ζημιογόνες,	και,	τέλος

5.	7	στις	10	επιχειρήσεις	από	τους	κλάδους	των	
δομικών	υλικών,	του	ξύλου	και	του	χαρτιού,	εί-
ναι	πλέον	ζημιογόνες,	όπως	επίσης	και	1	στις	3	
επιχειρήσεις	τροφίμων.	

Είναι	φανερό	ότι	μόνο	με	εντατική	προσπάθεια	
παρέμβασης	προς	την	πολιτεία,	θα	μπορέσουμε	
να	βγούμε	από	το	τέλμα	και	ν’	ανακάμψει	επιτέ-
λους	η	μεταποίηση.	Γι’	αυτό	εκμεταλλευτήκαμε	
τη	χρονική	συγκυρία	για	να	δημοσιοποιήσουμε	
τις	θέσεις	και	τις	προτάσεις	του	ΣΒΒΕ	στα	μέλη	
της	νέας	κυβέρνησης,	θεωρώντας	ότι	τόσο	το	δι-

άστημα	πριν	τη	ΔΕΘ	όσο	και	οι	επανειλημμένες	
συναντήσεις	με	την	τρόϊκα,	μπορούν	να	οδηγήσουν	
σε	ευνοϊκό	αποτέλεσμα	για	τον	επιχειρηματικό	
κόσμο	της	Βόρειας	Ελλάδας.	

Οι	συναντήσεις	μας	ήταν	πολλές,	με	κυρίαρχη	αυ-
τή	με	τον	Πρωθυπουργό	της	χώρας	κ.	Α.	Σαμαρά.	
Παράλληλα	με	τον	Πρωθυπουργό,	είχαμε	συνα-
ντήσεις	εργασίας	με	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης	κ.	Κ.	
Χατζηδάκη,	με	τον	Υπουργό	Εργασίας,	Κοινωνικής	
Ασφάλισης	και	Πρόνοιας,	κ.	Γ.	Βρούτση,	με	τον	
Υπουργό	Αγροτικής	Ανάπτυξης	κ.	Α.	Τσαυτάρη,	με	
τον	Υπουργό	Μακεδονίας	–	Θράκης	κ.	Θ.	Καράογλου,	
με	τον	Υπουργό	Επικρατείας	κ.	Δ.	Σταμάτη,	με	τον	
Υφυπουργό	Οικονομικών	κ.	Γ.	Μαυραγάνη,	και	με	
τον	Υφυπουργό	Ανάπτυξης	κ.	Α.	Σκορδά.	

Βεβαίως,	όπως	είναι	καθιερωμένο,	συναντήσαμε	
και	τον	Αρχηγό	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης	
κ.	Α.	Τσίπρα.	

Θεωρώ	ότι	οι	εφετινές	μας	συναντήσεις	με	την	πο-
λιτική	ηγεσία	του	τόπου	μας	έδειξαν	ότι	ωριμάζουν	
για	τους	πολιτικούς	και	τους	αρμόδιους	λειτουργούς	
της	δημόσιας	διοίκησης	αρκετές	αποφάσεις	που	
σχετίζονται	με	τις	προτάσεις	μας,	γεγονός	που	μας	
δίνει	ελπίδες	για	το	άμεσο	μέλλον.	

Ήδη,	μια	από	τις	βασικές	μας	προτάσεις	υλοποι-
ήθηκε.	Μιλάμε	για	το	θέμα	της	«Επιχειρησιακής	
Μονάδας	Ανάπτυξης»,	(ΕΜΑ)	με	έδρα	το	νεοσύ-
στατο	Υπουργείο	Μακεδονίας	Θράκης.	Μετά	από	
παρέμβασή	μας	στον	ίδιο	τον	Πρωθυπουργό	και	τον	
Υπουργό	Ανάπτυξης,	η	πολιτική	ηγεσία	διόρθωσε	
άμεσα	την	απόφασή	της	επαναφέροντας	την	ΕΜΑ	
στη	Θεσσαλονίκη,	δίνοντάς	μας	τα	πρώτα	ενθαρ-
ρυντικά	δείγματα	γραφής	για	το	μέλλον.	

Ας	ελπίσουμε	ότι	οι	προτάσεις	μας	για	την	ενίσχυση	
της	ρευστότητας	και	της	ανταγωνιστικότητας,	δη-
λαδή	ο	συμψηφισμός	οφειλών	του	Δημοσίου	στις	
επιχειρήσεις	με	οφειλές	των	επιχειρήσεων	στο	
Δημόσιο	και	τον	ευρύτερο	Δημόσιο	τομέα,	η	έκδο-
ση	εγκυκλίου	για	την	εξαίρεση	από	τον	αυτόματο	
συμψηφισμό	των	απαιτήσεων	για	μη	ληξιπρόθεσμες	
οφειλές	των	επιχειρήσεων	στο	Δημόσιο,	η	επιτάχυν-
ση	της	διαδικασίας	επιστροφής	πιστωτικού	ΦΠΑ,	ο	
καθορισμός	κριτηρίων	για	την	επιστροφή	οφειλών	
προς	τον	ιδιωτικό	τομέα,	και,	η	κατάργηση	της	ΔΟΥ	
Μεγάλων	Επιχειρήσεων,	εφόσον	δρομολογηθούν	
άμεσα,	θα	δημιουργήσουν	ένα	καλύτερο	αύριο	για	
τις	επιχειρήσεις	μας.

Κρίση	και	προτάσεις	για	την	ανάπτυξη

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος



Crisis	and	development-related	
proposals

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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 Πρόεδρος	 Νικόλαος	Πέντζος
 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	 Γιάννης	Σταύρου
 Β’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης
	 	 Στέφανος	-	Λάζαρος	Τζιρίτης
 Γ’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος		Αποστόλου
	 	 Χρήστος	Γιορδαμλής
	 	 Ελευθέριος	Καλταπανίδης
	 	 Δημήτριος	Λακασάς
	 	 Λιβέριος	Μητακάκης
	 	 Μάρκος	Μπόλαρης
	 	 Γεώργιος	Νικολαϊδης
	 	 Βασίλειος	Σκαρλάτος
	 	 Αθανάσιος	Τζεβελέκης
	 	 Αναστάσιος	Τζήκας
 Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος	Σαββάκης
 Οικονομικός Επόπτης	 Ευθύμιος	Ευθυμιάδης
 Έφορος Χαρίλαος	Αλεξόπουλος
 Μέλη Δ.Ε. Δημήτριος	Αμπατζής
	 	 Κωνσταντίνος	Κουκούντζος
 Σύμβουλοι Ιωάννης	Ακκάς	
	 	 Ιζαμπέλλα	Βαρβαρέσου	
	 	 Ιωάννης	Βένος	
	 	 Στάθης	Γιαχανατζής	
	 	 Παναγιώτης	Γιώτας	
	 	 Χρήστος	Γκίνης	
	 	 Γιάννης	Δούφος	
	 	 Γρηγόριος	Ζαρωτιάδης	
	 	 Αθανάσιος	Ζαφειρίδης	
	 	 Σοφοκλής	Ιωσηφίδης	
	 	 Κυριακή	Καλεύρα	
	 	 Χρήστος	Καλλίας	
	 	 Σταύρος	Κοθάλης	
	 	 Πάρις	Κοκορότσικος	
	 	 Αντώνιος	Κουϊδης	
	 	 Ευγένιος	Κυρίδης	
	 	 Σταύρος	Κωνσταντινίδης	
	 	 Νικόλαος	Λέστος	
	 	 Θρασύβουλος	Μακιός	
	 	 Δημήτριος	Μαμαδάς	
	 	 Κωνσταντίνος	Μαραγκός	
	 	 Αικατερίνη	Νένδου	
	 	 Κυριάκος	Οικονόμου	
	 	 Θεοφάνης	Ουγρίνης	
	 	 Δημήτριος	Παζάρας	
	 	 Αχιλλέας	Παπακώστας	
	 	 Δημήτριος	Παπαμαυρουδής	
	 	 Αναστάσιος	Πιστιόλας	
	 	 Αλέξανδρος	Ροδάς	
	 	 Αντώνιος	Σιάρκος	
	 	 Στέφανος	Στεφάνου	
	 	 Παναγιώτης	Τσινάβος	
	 	 Χρήστος	Τσιόλιας	
	 	 Γεώργιος	Τσόκας	
	 	 Σταύρος	Τσολάκης	
	 	 Σίλια	Χριστοφιλοπούλου	
 Πρόεδροι επί Τιμή	 Παντελής	Κωνσταντινίδης
	 	 Αλέξανδρος	Μπακατσέλος
	 	 Βασίλειος	Πανούτσος
	 	 Νίκος	Ευθυμιάδης
	 	 Βασίλης	Τακάς
 Πρώην Πρόεδροι	 Βύρων	Αντωνιάδης
	 	 Δημήτρης	Συμεωνίδης
	 	 Γεώργιος	Μυλωνάς

The	tragic	situation	in	which	manufacturing	and	especially	regional	industry	
in	Greece	have	found	themselves	is	known	to	everybody.	Moreover,	this	fact	
was	confirmed	following	the	processing	of	data	originating	from	300	balance	
sheets	of	enterprises	affiliated	to	the	Federation	of	Industries	of	Northern	
Greece.

The	main	conclusions	drawn	from	this	year’s	processing	of	the	above	data	
are	as	follows:

1.	50%	of	manufacturing	companies	operate	at	a	loss.	This	particular	
percentage	perfectly	illustrates	the	deep	recession	into	which	manufacturing	
has	fallen	during	the	economic	crisis	since	the	percentage	of	loss-making	
entities	was	merely	16%	in	the	year	before	the	crisis	broke	out,	namely	
in	2007.

2.	The	marginal,	practically	nil,	net	profit	margin	in	2010	(merely	0.046%)	has	
not	only	become	equal	to	zero	but	has	now	turned	negative

3.	33.5%	of	the	sample’s	enterprises	registered	a	drop	in	their	turnover	ranging	
from	10%	to	50%,	while	18.5%	of	them	saw	a	drop	from	3%	up	to	10%.	

4.	Manufacturing	companies	with	a	turnover	of	up	to	€	10	million	are	those	
experiencing	the	strongest	effects	of	the	economic	crisis	given	that	around	
55%	of	them	are	currently	operating	at	a	loss	and,	finally

5.	7	out	of	10	enterprises	active	in	the	sectors	of	building	materials,	timber	
and	paper	are	now	operating	at	a	loss,	as	are	1	out	of	3	food	companies.	

It	is	obvious	that	only	intense	efforts	made	vis-à-vis	the	State	will	help	us	get	
out	of	this	deadlock	and	help	manufacturing	finally	recover.	This	is	why	we	took	
advantage	of	this	timing	to	disclose	the	views	and	proposals	of	the	Federation	
of	Industries	of	Northern	Greece	to	the	members	of	the	new	government	
believing	that	both	the	period	before	the	Thessaloniki	International	Fair	and	
the	repeated	meetings	with	Troika	members	may	generate	a	favourable	
outcome	for	the	business	world	of	Northern	Greece.	

We	had	many	meetings,	the	most	important	of	which	was	that	with	the	Prime	
Minister	of	Greece	Mr.	Samaras.	In	parallel	with	the	Prime	Minister,	we	had	
working	meetings	with	the	Minister	of	Development	Mr.	Chatzidakis,	the	
Minister	of	Labour,	Social	Security	and	Welfare	Mr.	Vroutsis,	the	Minister	of	
Agricultural	Development	Mr.	Tsaftaris,	the	Minister	of	Macedonia-Thraki	
Mr.	Karaoglou,	the	Minister	of	State	Mr.	Stamatis,	the	Deputy	Minister	of	
Finance	Mr.	Mavraganis	and	the	Deputy	Minister	of	Development	Mr.	Skordas.	

Naturally,	as	per	the	established	practice,	we	also	met	the	leader	of	the	main	
opposition	Mr.	Tsipras.	

I	believe	that	our	meetings	this	year	with	the	political	leaders	of	Greece	
demonstrated	that	the	situation	has	matured	and	the	politicians	and	competent	
officers	of	the	public	administration	are	closer	to	making	many	decisions	
related	to	our	proposals,	which	makes	us	feel	hopeful	about	the	near	future.	

One	of	our	main	proposals	has	already	been	implemented.	We	refer	to	the	
“Development	Task	Force”	(DTF)	which	is	seated	in	the	newly-established	
Ministry	of	Macedonia-Thraki.	Following	our	discussions	with	the	Prime	
Minister	himself	and	with	the	Minister	of	Development,	the	political	leaders	
instantly	corrected	their	decision	by	restoring	the	DTF	to	Thessaloniki,	thus	
giving	us	the	first	encouraging	signs	for	the	future.	

Let	us	hope	that	our	proposals	for	boosting	liquidity	and	competitiveness	will	
pave	the	way	for	a	better	future	for	our	businesses,	provided	they	are	promptly	
scheduled.	I	am	referring	to	the	offsetting	of	public	debts	to	companies	
against	business	debts	to	the	State	and	the	wider	public	sector;	the	issue	
of	a	circular	for	exempting	claims	for	non-overdue	business	debts	to	the	
State	from	automatic	offsetting;	the	acceleration	of	credit	VAT	refund;	the	
determination	of	criteria	for	the	refund	of	debts	to	the	private	sector	and	the	
abolition	of	the	Major	Corporations	Tax	Office.	
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02.07.12
•	 Διοικούσα	Επιτροπή	της	ΕΕΔΕ	–	Παράρτημα	Θεσσαλονίκης.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

03.07.12
•	 Εναρκτήρια	συνάντηση	 του	Προγράμματος	F.IND.	
CONSULTING	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	Ευρωπαϊκής	
Εδαφικής	Συνεργασίας	Ελλάδα	–	Βουλγαρία	2007-2013	
INTERREG	IV,	που	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	
Πανεπιστημίου	Μακεδονίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	
οι	κ.κ.	Χ.	Γεωργίου,	Κ.	Στυλιαράς.

04.07.12
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	του	ΕΙΜ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Συνάντηση	του	Προγράμματος	INNOFOOD	SEE	στο	πλαίσιο	
του	προγράμματος	«Χώρος	Νοτιοανατολικής	Ευρώπης»	
(South	East	Europe	Transnational	Cooperation	Programme),	
που	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	ΕΚΕΤΑ.	Από	
το	Σύνδεσμο	απηύθυνε	χαιρετισμό	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου,	και	
συμμετείχε	ο	Κ.	Στυλιαράς.

•	 Εκδήλωση	με	θέμα:	«Η	καινοτομία	στον	κλάδο	των	τροφίμων	
ως	μοχλός	ανάπτυξης	και	ανταγωνιστικότητας»,	συνδιοργάνω-
σαν	ο	ΣΒΒΕ	και	το	Ινστιτούτο	Εφαρμοσμένων	Βιοεπιστημών,	
η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	ΕΚΕΤΑ.	
Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Στυλιαράς	και	συμ-
μετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου

•	 Δεξίωση	στην	οικία	του	Γενικού	Προξένου	της	Γαλλίας	με	
την	ευκαιρία	της	3ης	Γαλλο-Ελληνικής	Ημερίδας	με	θέμα:	
«Μεταγονιδιωματική	και	οι	εφαρμογές	στην	αγροτική	πα-
ραγωγή	και	την	διατροφή».	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	
οι	κ.κ.	Χρ.	Γεωργίου	και	Κ.	Στυλιαράς.	

05.07.12
•	 Συνάντηση	με	τον	Υπουργό	Μακεδονίας	Θράκης,	κ.	Θ.	Καρά-
ογλου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	
Γ.	Σταύρου.

•	 Γεύμα	εργασίας	των	επιχειρηματικών	φορέων	της	Θεσσα-
λονίκης,	με	το	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	της	Βουλγαρίας,	
στο	Εστιατόριο	«Β».	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	
ο	κ.	Πρόεδρος	και	συμμετείχε	η	κα	Σ.	Πολίτου.

•	 Τελετή	Αναγόρευσης	του	Προέδρου	της	Δημοκρατίας	της	
Βουλγαρίας	ως	Επίτιμου	Διδάκτορα	του	τμήματος	οργάνωσης	
και	διοίκησης	επιχειρήσεων	του	Πανεπιστημίου	Μακεδο-
νίας,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Αμφιθέατρο	Τελετών	του	
Πανεπιστημίου	Μακεδονίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.	

06 - 07.07.12
•	 4ο	σεμινάριο	του	έργου	«CBC-Hellas»	που	διοργάνωσε	το	
Enterprise	Europe	Network	–	Hellas	του	ΣΒΒΕ,	με	θέμα:	
«Είσπραξη	απαιτήσεων	στο	πλαίσιο	των	ενδοκοινοτικών	και	
διεθνών	εμπορικών	συναλλαγών»	και	πραγματοποιήθηκε	
στο	ξενοδοχείο	The	Met.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	
κες	Κ.	Τζιτζινού	και	Μ.	Νάζη	και	ο	κ.	Ε.	Κοψαχείλης.

10.07.12
•	 Συνάντηση	της	Διαχειριστικής	Ομάδας	του	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	
ΣΒΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

•	 1Η	Συνάντηση	της	ομάδας	εργασίας:	«Ανάπτυξη	θέσεων	
και	προτάσεων	για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	τη	
βιώσιμη	ανάπτυξη	των	επιχειρήσεων	μελών	του	ΣΒΒΕ»,	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Συμμετείχαν	οι	
κ.κ.	Χρ.	Γιορδαμλής,	Χρ.	Γκίνης,	Σ.	Ιωσηφίδης,	Χρ.	Καλλίας,	

Αν.	Τασίκας,	Στ.	Τσολάκης,	και	από	το	Σύνδεσμο	ο	κ.	Χρ.	
Γεωργίου.	

12.07.12
•	 Γεύμα	εργασίας	των	επιχειρηματικών	φορέων	της	Θεσ-
σαλονίκης,	με	εκπροσώπους	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	
Γερμανίας,	στο	εστιατόριο	«7	Θάλασσες».	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

13.07.12
•	 Συνάντηση	στρογγυλής	τραπέζης,	στο	πλαίσιο	της	συνεδρία-
σης	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Παγκόσμιας	
Διακοινοβουλευτικής	Ένωσης	Ελληνισμού,	πραγματοποιή-
θηκε	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	Ι.	Βελλίδης.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

18 – 19.07.12
•	 Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	του	ΙΚΑ	Πύλης	Αξιού.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.

31.07.12
•	 Γεύμα	εργασίας	με	τον	Υφυπουργό	Ανάπτυξης,	κ.	Α.	Σκορδά,	
στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	Υπουργό	Επικρατείας,	κ.	Δ.	Σταμά-
τη,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστι-
κότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	&	Δικτύων,	κ.	Κ.	Χατζηδάκη,	
στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	Υφυπουργό	Οικονομικών,	κ.	Γ.	
Μαυραγάνη,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	κ.	Κ.	Μπούρα,	Διευθυντή	του	
γραφείου	του	Πρωθυπουργού,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

29.08.12
•	 Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	κ.	Χρ.	Γεωργίου	στο	Ραδιό-
φωνο	της	ΝΕΤ,	στην	εκπομπή	«Χάριν	Οικονομίας»	και	στον	
Δημοσιογράφο	κ.	Χρ.	Παγώνη	με	θέμα	τα	αποτελέσματα	της	
επεξεργασίας	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	τριακοσίων	
(300)	ισολογισμών	του	έτους	2011	αντίστοιχων	επιχειρήσεων	
μελών	του	ΣΒΒΕ,	με	έδρα	το	Βορειοελλαδικό	Τόξο	και	τη	
δημοσιοποίηση	της	σχετικής	μελέτης.

29 – 30.08.12
•	 Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	του	ΙΚΑ	Πύλης	Αξιού.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.

30.08.12
•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	Υπουργό	Αγροτικής	Ανάπτυξης	
και	Τροφίμων,	κ.	Α.	Τσαυτάρη,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	Υπουργό	Εργασίας	&	Κοινωνικής	
Ασφάλισης,	κ.	Γ.	Βρούτση,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	της	Εθνι-
κής	Τράπεζας,	κ.	Α.	Τουρκολιά,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Τηλεφωνική	συνέντευξη	του	Προέδρου,	στην	TV	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	
στο	Κεντρικό	Δελτίο	Ειδήσεων	με	θέμα	τα	αποτελέσματα	της	
επεξεργασίας	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	τριακοσίων	
(300)	ισολογισμών	του	έτους	2011	αντίστοιχων	επιχειρήσεων	
μελών	του	ΣΒΒΕ,	με	έδρα	το	Βορειοελλαδικό	Τόξο	και	τη	
δημοσιοποίηση	της	σχετικής	μελέτης.
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Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	συναντήθηκε	με	τον	Πρωθυπουργό	
της	Ελλάδος	κ.	Α.	Σαμαρά,	την	Πέμπτη	6	Σεπτεμβρίου	
2012,	στο	πλαίσιο	των	επαφών	του	τελευταίου	με	τους	
παραγωγικούς	φορείς	της	πόλης	της	Θεσσαλονίκης	
ενόψει	της	ΔΕΘ.

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ,	τόνισε	προς	τον	Πρωθυπουργό	
ότι	η	μεταποίηση	στη	χώρα	μας,	και	ειδικά	η	περιφερει-
ακή	βιομηχανία,	βιώνει	μια	βαθύτατη	κρίση,	με	άμεσες	
συνέπειες	το	καθημερινό	κλείσιμο	επιχειρήσεων	και	
την	κατακόρυφη	αύξηση	τη	ανεργίας.

Στο	οριακό	σημείο	που	έχουν	φθάσει	οι	επιχειρήσεις	
και	οι	πολίτες,	υπογράμμισε	ο	κ.	Πέντζος,	πρέπει	όλοι	
να	καταλάβουμε	ότι	η	έξοδος	από	την	κρίση	διέρχεται	
από	την	έμπρακτη	υποστήριξη	του	ιδιωτικού	τομέα	της	
οικονομίας.	

Γι΄	αυτό	ο	ΣΒΒΕ	ζήτησε	από	την	Κυβέρνηση	και	τον	
Πρωθυπουργό	να	υλοποιηθούν	όλα	εκείνα	τα	μέτρα	που	
θα	αυξήσουν	άμεσα	τη	ρευστότητα	και	θα	βελτιώσουν	
την	ανταγωνιστικότητα	στην	αγορά,	για	να	διασωθούν	
οι	υφιστάμενες	θέσεις	εργασίας	και	να	αναπνεύσει	η	
κοινωνία	και	οι	επιχειρήσεις.

Στο	σχετικό	υπόμνημα,	το	οποίο	υποβλήθηκε	προς	τον	
Πρωθυπουργό	και	τους	αρμόδιους	Υπουργούς,	και	το	
οποίο	ακολουθεί,	ενώ	βρίσκεται	και	αναρτημένο	στην	
ιστοσελίδα	του	ΣΒΒΕ,	συμπεριλαμβάνονται	οι	θέσεις	και	
οι	προτάσεις	του	Συνδέσμου	για	τα	ακόλουθα	θέματα:

1.	για	τη	διαμόρφωση	στρατηγικής	για	την	ανάπτυξη	
της	βιομηχανίας,	

2.	για	τα	μέτρα	που	πρέπει	να	ληφθούν	άμεσα	για	την	
ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	της	ανταγωνιστικότητας	
για	την	επιβίωση	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων,

3.	για	την	επιδότηση	της	εργασίας	και	όχι	της	ανεργίας,	

4.	για	τη	μείωση	του	λειτουργικού	κόστους	των	επιχει-
ρήσεων,	με	μείωση	του	κόστους	ενέργειας	και	την	
κατάργηση	μη	ανταποδοτικών	τελών	και	επιβαρύνσεων	
που	αυξάνουν	το	κόστος	παραγωγής,

5.	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	των	αγορών,	και,

6.	για	την	απλοποίηση	του	εγχώριου	επιχειρηματικού	
περιβάλλοντος.

Παράλληλα,	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	τεκμηρίωσε	ενώπιον	
του	Πρωθυπουργού	τις	θέσεις	της	για	τα	ζητήματα	της	
Βορείου	Ελλάδος,	ζητώντας:

1.	για	τη	Ζώνη	Καινοτομίας,	η	πλήρης	στασιμότητα	να	
μετατραπεί	σε	αναπτυξιακή	δράση	με	μετρήσιμο	απο-
τέλεσμα,

2.	για	το	νέο	φορέα	ενίσχυσης	της	εξωστρέφειας,	να	
υλοποιηθεί	ταχύτατα,	αλλά	με	σχέδιο,	οργάνωση	και	
πόρους,	και,

3.	για	τον	κίνδυνο	αποεπένδυσης	που	βρίσκεται	προ	
των	πυλών	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	να	υπάρξουν	άμεσα	
αποφάσεις,	ούτως	ώστε	να	διασωθούν	χιλιάδες	θέ-
σεις	εργασίας.

Ακολουθεί	το	πλήρες	κείμενο	του	υπομνήματος	το	οποίο	
η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	κατέθεσε	στον	Πρωθυπουργό.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαμαρά 
και κατάθεση Υπομνήματος
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Η διαμόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη της βιομη-
χανίας, κομβική προϋπόθεση για την έξοδο της Ελλάδος 
από την κρίση … 

Είναι	γεγονός	ότι	την	τελευταία	δεκαετία	η	μεταποίηση	
στη	χώρα	μας	βρίσκεται	πολύ	χαμηλά	στις	προτεραιότη-
τες	των	εκάστοτε	ασκούμενων	κυβερνητικών	πολιτικών.	

Αυτό	αποδεικνύεται	τόσο	από	την	απουσία	πολιτικών	
προτάσεων	όσο	και	από	την	αποσπασματική	λήψη	μέτρων	
για	την	έμπρακτη	υποστήριξη	της	ανταγωνιστικότητας	
των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων.	

Η	μέχρι	σήμερα	αντιμετώπιση	της	βιομηχανίας	από	το	
Ελληνικό	κράτος	μας	κάνει	να	συμπεραίνουμε	ότι	ουσι-
αστικά	κανείς	δεν	θέτει	σε	προτεραιότητα	τα	ζητήματα	
της	βιομηχανίας	ή,	τις	περισσότερες	φορές,	η	δημόσια	
διοίκηση	δεν	ασχολείται	καν	με	τα	προβλήματά	της.	

Γι’	αυτό	προτείνουμε	από	τώρα	και	στο	εξής	τα	ζητήματα	
της	βιομηχανίας	να	τοποθετηθούν	ψηλά	στην	ατζέντα	
της	κυβερνητικής	πολιτικής	και,	να	ειδωθούν	στις	πραγ-
ματικές	τους	διαστάσεις,	ούτως	ώστε	να	ανατραπεί	το	
παγιωμένο	ιδεολόγημα	στην	Ελληνική	κοινωνία	που	λέει	
ότι	«δεν	έχουμε	βιομηχανία»,	«η	βιομηχανία	τελείωσε»,	
«δεν	παράγουμε	τίποτα».

Με	βάση	τα	παραπάνω,	και	συνυπολογίζοντας	το	γεγονός	
ότι	δίχως	παραγωγική	βάση	η	χώρα	είναι	αδύνατον	να	
εξέλθει	από	την	οικονομική	κρίση,	ζητούμε	την	επανα-
φορά	της	μεταποίησης	στο	επίκεντρο	της	κυβερνητικής	
πολιτικής	και	τη	θέσπιση	συγκεκριμένων	μέτρων	που	θα	
στηρίξουν	έμπρακτα	την	παραγωγική	βάση	της	χώρας.	

… τη στιγμή που περισσότερες από τις μισές μεταποιητικές 
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος εργάζεται πλέον με ζημίες …

Από	την	επεξεργασία	στοιχείων	300	ισολογισμών	από	
αντίστοιχες	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	της	Βορείου	
Ελλάδος	προέκυψαν	τα	ακόλουθα	συμπεράσματα,	που,	
δυστυχώς	τεκμηριώνουν	απολύτως	τη	βαθιά	κρίση	στην	
οποία	έχει	περιέλθει	η	περιφερειακή	βιομηχανία,	λό-
γω	ακριβώς	της	απουσίας	ουσιαστικής	προσοχής	της	
πολιτείας	προς	τη	μεταποίηση:

1.	Το	50%	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων	Βορείου	Ελ-
λάδος,	εργάζονται	πλέον	με	ζημιές.	Το	συγκεκριμένο	
ποσοστό	αντικατοπτρίζει	τη	βαθιά	κρίση	στην	οποία	
έχει	περιέλθει	η	μεταποίηση	κατά	τη	διάρκεια	της	
οικονομικής	κρίσης,	αφού	τη	χρονιά	πριν	την	έναρξή	
της	(2007),	το	αντίστοιχο	ποσοστό	των	ζημιογόνων	
επιχειρήσεων	ήταν	μόλις	16%.

2.	Τις	ισχυρότερες	επιπτώσεις	από	την	οικονομική	κρί-
ση	βιώνουν	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	με	κύκλο	

εργασιών	μέχρι	10	εκ.	€,	αφού	περίπου	το	55%	από	
αυτές	είναι	πλέον	ζημιογόνες.

3.	1	στις	3	επιχειρήσεις	τροφίμων	είναι	πλέον	ζημιογόνα,	
για	έναν	κλάδο	που	μεταποιεί	είδη	πρώτης	ανάγκης	
και	διαχρονικά	αποτελούσε	πυλώνα	ανάπτυξης	για	τη	
Βόρεια	Ελλάδα	και	τη	μεταποίηση.

4.	Η	εξέταση	του	ποσοστού	μείωσης	του	κύκλου	εργα-
σιών	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	δείχνει	ότι	το	
18,5%	κατέγραψε	μείωση	από	3%	έως	και	10%,	ενώ	
το	33,5%,	κατέγραψε	πτώση	του	κύκλου	εργασιών	του	
από	10%	έως	50%.

Οι	σαφώς	δραματικά	πτωτικές	τάσεις	όλων	των	βασικών	
λειτουργικών	μεγεθών	για	τη	μεταποίηση	της	Βορείου	
Ελλάδος,	αποτυπώνουν	απολύτως	το	αδιέξοδο	της	πε-
ριφερειακής	βιομηχανίας	κατά	τη	διάρκεια	της	οικο-
νομικής	κρίσης,	και	δικαιώνουν	απολύτως	την	επιμονή	
του	ΣΒΒΕ	στη	άμεση	λήψη	αναπτυξιακών	μέτρων	για	τη	
βιωσιμότητα	των	επιχειρήσεων	και	την	έξοδο	από	την	
οικονομική	κρίση.	

… η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελεί προϋπόθεση επι-
βίωσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ελληνική 
περιφέρεια …

Για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων,	προτείνουμε:	

1.	Την	άμεση	πληρωμή	των	οφειλών	του	κράτους	προς	
τις	επιχειρήσεις.		

2.	Τον	συμψηφισμό	των	οφειλών	των	επιχειρήσεων	
προς	το	κράτος	με	τις	οφειλές	του	δημοσίου	προς	
τις	επιχειρήσεις.	

3.	Την	άμεση	επιστροφή	του	ΦΠΑ	των	εξαγωγικών	επι-
χειρήσεων.	

4.	Την	άμεση	κινητοποίηση	του	κρατικού	μηχανισμού	
ούτως	ώστε	να	βεβαιώνονται	οι	οφειλές	του	κράτους	
προς	τις	επιχειρήσεις.	

5.	Την	έμμεση	στήριξη	της	χρηματοδότησης	των	εξα-
γωγών	με	την	παροχή	εγγυήσεων	ή	την	προεξόφληση	
απαιτήσεων,	και,	

6.	Την	έκδοση	Υπουργικής	Απόφασης	με	την	οποία	θα	
προβλέπεται	η	εξαίρεση	από	τον	αυτεπάγγελτο	συμ-
ψηφισμό	των	απαιτήσεων	του	επιχειρηματία	-	οφει-
λέτη	έναντι	του	Δημοσίου,	των	βεβαιωμένων,	αλλά	μη	
ληξιπρόθεσμων	χρεών	του	προς	το	δημόσιο.		

... με παράλληλη επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας ...

Το	κύριο	ζητούμενο	την	τρέχουσα	χρονική	περίοδο	από	
τον	επιχειρηματικό	κόσμο	της	χώρας	είναι	η	αναχαίτιση	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
προς τον  Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Αντώνη Σαμαρά  
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της	κρίσης,	με	τη	διατήρηση	των	υφιστάμενων	θέσεων	
εργασίας	και	την	ταυτόχρονη	μείωση	του	κόστους	λει-
τουργίας	των	επιχειρήσεων.

Στο	πλαίσιο	αυτό	προτείνουμε	την	επιδότηση	της	ερ-
γασίας	και	όχι	της	ανεργίας,	και	συγκεκριμένα	την	επι-
δότηση	των	εργοδοτικών	εισφορών	των	επιχειρήσεων	
σε	ποσοστό	30%,	μέσω	ειδικού	Ταμείου	το	οποίο	θα	
δημιουργηθεί	για	το	σκοπό	αυτό.	

Οι	σχετικοί	πόροι	για	το	«Ταμείο»	μπορούν	να	ευρε-
θούν	άμεσα	από	τα	αδιάθετα	κονδύλια	του	Εθνικού	
Στρατηγικού	Πλαισίου	Αναφοράς	(ΕΣΠΑ),	ώστε	να	μην	
διακινδυνεύσουμε	τη	βιωσιμότητα	των	ασφαλιστικών	
ταμείων.	

Με	τον	τρόπο	αυτόν	αφενός	εξασφαλίζεται	η	απορ-
ροφητικότητα	των	σχετικών	κονδυλίων,	και	αφετέρου	
διασώζονται	από	το	κλείσιμο	πολλές	επιχειρήσεις,	ενώ	
ταυτόχρονα	διατηρούνται	θέσεις	εργασίας,	αυξάνεται	η	
ανταγωνιστικότητά	των	επιχειρήσεων	και	εξασφαλίζεται	
η	κοινωνική	συνοχή.

… ενώ, η μείωση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων, 
αυτόματα σημαίνει μείωση του κόστους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους …

1.	Κόστος	ενέργειας:	εξορθολογισμός	των	τιμολογίων	
της	ΔΕΗ,	αφού	το	κόστος	ενέργειας	αυξάνεται	διαρκώς	
τα	τελευταία	τρία	χρόνια,	κυρίως	λόγω	της	αύξησης	
των	ειδικών	φόρων.		

2.	Μείωση	των	ειδικών	φόρων	στην	ενέργεια	για	τις	
ενεργοβόρες	επιχειρήσεις,	ούτως	ώστε	η	χώρα	να	
συντονισθεί	με	τα	διεθνώς	κρατούντα.

3.	Σωστή	τιμολόγηση	για	τη	βιομηχανία.	Θεσμοθέτηση	
της	δυνατότητας	υπογραφής	εξατομικευμένων	συμ-
βάσεων,	μεταξύ	της	ΔΕΗ	και	ενεργοβόρων	βιομηχα-
νιών,	δηλαδή	με	πελάτες	μέσης	και	υψηλής	τάσης.	
Συμμόρφωση	της	ΔΕΗ	με	τις	σχετικές	υποδείξεις	της	
Ρυθμιστικής	Αρχής	Ενέργειας.	(ΡΑΕ)	

4.	Θεσμοθέτηση	της	δυνατότητας	της	βιομηχανίας	της	ει-
σαγωγής	ηλεκτρικού	ρεύματος	από	γειτονικές	χώρες.

5.	Επαναδιαπραγμάτευση	της	εξαίρεσης	της	χώρας	από	
το	μηχανισμό	δικαιωμάτων	ρύπων,	ο	οποίος	αποτε-
λεί	απειλή	για	τη	βιομηχανία.	Άλλως,	η	χώρα	μας	
θα	υποχρεωθεί	από	την	1η	Ιανουαρίου	του	2013	να	
εφαρμόσει	τον	συγκεκριμένο	μηχανισμό.	

… σε περιβάλλον όμως εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, 
που για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις συνεπάγεται …

1.	Ακρίβεια	στην	αγορά	–	Σχέσεις	προμηθευτών	και	
αλυσίδων	λιανικής	πώλησης:	δημιουργία	υγιέστερου	
πλαισίου	συνεργασίας	μεταξύ	μεταποιητικών	επιχει-
ρήσεων	και	αλυσίδων	λιανικού	εμπορίου.

2.	Έλεγχος	αγοράς:	εφαρμογή	μηχανισμών	και	κανόνων	
ελέγχου	της	αγοράς,	που	αφορούν	στην	κυκλοφορία	
προϊόντων	είτε	χαμηλής	ποιότητας,	είτε	απομιμήσεων.

… με κατάργηση των μη ανταποδοτικών τελών και επι-
βαρύνσεων, που οδηγεί με βεβαιότητα στη μείωση του 
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων …

1.	Κατάργηση	ειδικών	τελών	και	επιβαρύνσεων,	όπως,	
ενδεικτικά:
•	η	εισφορά	του	ποσοστού	0,6	της	ΑΝΕ	128	στα	δάνεια,	
•	η	χαρτοσήμανση	με	3,6%	των	ταμειακών	διευκολύν-
σεων	και	γενικότερα	των	δανείων	που	παρέχουν	οι	
μέτοχοι	στις	επιχειρήσεις	που	συμμετέχουν,	

•	το	Δικαίωμα	Εκτέλεσης	Τελωνειακών	Εργασιών	
(ΔΕΤΕ)	προς	τους	τελωνειακούς	5	‰	με	βάση	το	
Ν.	2093/92	–	η	είσπραξή	του	γίνεται	μέσω	των	λο-
γαριασμών	της	ΔΕΗ

•	της	εισφοράς	0,45%	για	τη	χρηματοδότηση	του	
ΛΑΕΚ,	

•	το	τέλος	2%	επί	της	διαφημιστικής	δαπάνης	υπέρ	
ΟΤΑ,	

•	της	επιβολής	αγγελιόσημου	επί	του	τιμολογίου	της	
διαφημιστικής	δαπάνης,	

•	της	εισφοράς	0,15%	επί	της	τιμολογιακής	αξίας	
των	εισαγόμενων	ειδών	από	τρίτες	χώρες	για	τον	
Λογαριασμό	Ενίσχυσης	Εξωτερικού	Εμπορίου	(ΚΥΑ	
25323/1960	και	άρθρο	64	Ν.	1249/1982	–	ΦΕΚ	43)	

•	της	εισφοράς	1%	επί	των	αποδοχών	των	εργαζομέ-
νων	για	εισφορά	επαγγελματικού	κινδύνου,	

•	της	εισφοράς	1%	επί	των	αποδοχών	των	εργαζο-
μένων	για	εισφορά	στράτευσης,	

•	της	εισφοράς	0,5%	υπέρ	εκπαιδευτικών	ιδρυμάτων	
επί	της	αξίας	των	εισαγόμενων	εμπορευμάτων,	

•	του	ανταποδοτικού	τέλους	1€	/	τόνο	υπέρ	του	δημο-
σίου	για	τη	διενέργεια	φυτοϋγειονομικών	ελέγχων	
και	ελέγχων	ποιότητας	-	καταλληλότητας	γεωργικών	
προϊόντων	προς	εξαγωγή	

2.	Ανταποδοτικότητα	δημοτικών	τελών:	οι	επιχειρήσεις	
επιβαρύνονται	άδικα	από	τέλη	με	μηδαμινή	έως	ανύ-
παρκτη	ανταποδοτικότητα.	Προτείνουμε	την	προτυπο-
ποίηση	των	συστημάτων	κοστολόγησης	των	ανταπο-
δοτικών	υπηρεσιών	που	παρέχονται	με	τους	πόρους	
των	τελών	των	Οργανισμών	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης.

… και με απλοποίηση του εγχώριου επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος …

Η	δημόσια	διοίκηση	διαχρονικά	ανθίσταται	σθεναρά	
σε	οποιεσδήποτε	εκσυγχρονιστικές	παρεμβάσεις,	δι-
ατηρώντας	και	διεκπεραιώνοντας	πληθώρα	αντιπα-
ραγωγικών	και	αντιαναπτυξιακών	γραφειοκρατικών	
διαδικασιών.	Αποτέλεσμα	αυτής	της	κατάστασης	είναι	
η	απαίτηση	του	επιχειρηματικού	κόσμου	της	χώρας	για	
πραγματική	απλοποίηση	του	εγχώριου	επιχειρηματικού	
περιβάλλοντος.
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Στο	πλαίσιο	αυτό	ζητούμενα	από	τον	επιχειρηματικό	
κόσμο	της	Βόρειας	Ελλάδας	είναι:	

1.	Η	λήψη	ειδικής	μέριμνας	για	τα	βιομηχανοστάσια	στο	
νόμο	περί	νομιμοποίησης	αυθαιρέτων,	με	τον	ορισμό	
ειδικού	συντελεστή	απομείωσης	της	αντικειμενικής	
τους	αξίας.	Η	σχετική	απόφαση	θα	οδηγήσει	με	βεβαι-
ότητα	στην	είσπραξη	μεγαλύτερου	χρηματικού	ποσού	
από	το	αναμενόμενο	με	την	ισχύουσα	διάταξη	και	θα	
συμβάλλει	στην	οριστική	τακτοποίηση	των	αδειών	
λειτουργίας	πληθώρας	μεταποιητικών	επιχειρήσεων.

2.	Η	επιτάχυνση	των	διαδικασιών	έκδοσης	των	δεκαεν-
νέα	(19)	Υπουργικών	Αποφάσεων	μέσω	των	οποίων	
εφαρμόζεται	ο	νόμος	3982/2011	για	την	απλοποίη-
ση	των	διαδικασιών	αδειοδότησης	μεταποιητικών	
δραστηριοτήτων	ως	προς	την	εγκατάσταση	και	τη	
λειτουργία	τους.	Συμπληρωματικά	με	τα	παραπάνω,	
ομοίως	απαιτείται	η	έκδοση	Υπουργικών	αποφάσεων	
για	την	εφαρμογή	του	ν.	4014/11,	ο	οποίος	προβλέπει	
την	απλοποίηση	των	διαδικασιών	περιβαλλοντικής	
αδειοδότησης	έργων	και	δραστηριοτήτων,	οι	οποίες	
ανέρχονται	σε	εικοσιεννέα	(29).	

3.	Η	απλοποίηση	των	εξαγωγικών	διαδικασιών,	με	άρση	
των	σχετικών	προσκομμάτων	και	αντικινήτρων,	μέσω:	
•	του	εξορθολογισμού	της	λειτουργίας	των	τελωνείων	
και	της	απλοποίησης	των	τελωνειακών	διαδικασιών,

•	της	μείωσης	ή/και	της	κατάργησης	των	ειδικών	
τελών	για	εξαγωγές,	και,	

•	του	εξορθολογισμού	των	πάσης	φύσεως	ελέγχων

4.	Η	κατάργηση	του	Κώδικα	Βιβλίων	και	Στοιχείων	(ΚΒΣ):	
οι	πολύπλοκες,	χρονοβόρες	και	γραφειοκρατικές	
διαδικασίες	για	την	εφαρμογή	του	Κώδικα	από	τις	
επιχειρήσεις,	αποτελούν	πραγματική	τροχοπέδη	στην	
καθημερινή	τους	λειτουργία.	Προτείνουμε	την	κατάρ-

γηση	του	Κώδικα,	και	την	εκ	νέου	θεσμοθέτηση	τμη-
μάτων	του	ΚΒΣ	που	είναι	απαραίτητο	να	διατηρηθούν.	
Τέλος,	απαιτείται	ιδιαίτερη	προσοχή	στο	σχεδιασμό	
μιας	νέας	μεθοδολογίας	ελέγχου	των	επιχειρήσεων,	
όσο	και	προσεκτική	διαδικασία	μετάβασης	από	το	
ισχύον	σύστημα	στο	καινούργιο.

5.	Η	εποπτεία	βιομηχανίας	τροφίμων	από	έξι	συναρμό-
δια	υπουργεία	και	διάφορους	φορείς:	(1.Υπουργείο	
Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων,	2.	Υπουργείο	
Περιφερειακής	Ανάπτυξης	και	Ανταγωνιστικότητας,	3.	
Υπουργείο	Υγείας,	Διατροφής	και	Άθλησης,	4.	Υπουργείο	
Οικονομικών,	5.	Υπουργείο	Θαλασσίων	Υποθέσεων,	
Νήσων	και	Αλιείας,	6.	Υπουργείο	Εργασίας	και	Κοινωνι-
κής	Ασφάλισης).	Προτείνουμε	τη	πλήρη	και	ουσιαστική	
καταγραφή	των	αρμοδιοτήτων	και	των	δράσεων	και	τη	
συγκέντρωση	συναφών	αρμοδιοτήτων	σε	έναν	φορέα

6.	Η	ελαχιστοποίηση	της	γραφειοκρατίας	που	αφορά	την	
επιχειρηματικότητα	και	την	πολυνομία,	δημιουργεί	
αντιφατικές	διατάξεις	και	ανασφάλεια	στις	επιχει-
ρήσεις	στο	θέμα	της	απονομής	του	δικαίου:	προτεί-
νουμε	την	ενεργοποίηση	της	επιτροπής	απλούστευσης	
διαδικασιών	και	τη	θέσπιση	«Νόμου	πλαισίου	για	
την	Απλοποίηση	της	Νομοθεσίας»	με	τον	οποίο	θα	
εισάγεται	η	υποχρέωση	απλοποίησης	της	νομοθεσί-
ας	(συμπεριλαμβανομένης	και	της	κωδικοποίησής	
της)	και	της	μείωσης	του	διοικητικού	βάρους	για	τις	
επιχειρήσεις.	Επίσης,	να	υπάρξει	εφαρμογή	ετήσι-
ου	προγράμματος	του	παραπάνω	νόμου	το	οποίο	θα	
δεσμεύει	με	συγκεκριμένο	χρονοδιάγραμμα	και	με-
τρήσιμους	στόχους	τους	αρμόδιους	φορείς	και	όργανα	
του	δημοσίου	που	θα	υλοποιήσουν,	με	προτεραιότητα	
στο	επιχειρηματικό	θεσμικό	πλαίσιο.

Θέματα Βορείου ελλάδος

Ζώνη Καινοτομίας: η πλήρης στασιμότητα να μετατρα-
πεί σε αναπτυξιακή δράση με μετρήσιμο αποτέλεσμα

Η	δημιουργία		«Ζώνης	Καινοτομίας»,	στη	Θεσσαλονίκη	
απετέλεσε	μία	από	τις	βασικές	αναπτυξιακές	προτάσεις	
του	Συνδέσμου	μας,	από	τα	μέσα	μάλιστα	της	δεκαετίας	
του	1990.	Δυστυχώς	μεσολάβησε	πάνω	από	μία	δεκαε-
τία	προσπαθειών	υλοποίησης	μέχρι	το	2006,	έτος	κατά	
το	οποίο	η	ελληνική	πολιτεία	θεσμοθέτησε,	τη	«Ζώνη	
Καινοτομίας».

Δυστυχώς,	οι	λανθασμένοι	χειρισμοί	της	περασμένης	
δεκαετίας	οδήγησαν	ένα	έργο	βαλκανικής	εμβέλειας	
και	εθνικής	σημασίας	στην	απαξίωση	και	στην	πλήρη	
αποστασιοποίησή	του	από	τις	πραγματικές	ανάγκες	
της	χώρας.

Ο	επιχειρηματικός	κόσμος	της	Θεσσαλονίκης	και	της	
Βορείου	Ελλάδος	είναι	βαθύτατα	προβληματισμένος	
για	τη	συνέχεια	του	έργου.	

Θεωρούμε,	ότι	μετά	από	σχεδόν	επτά	(7)	χρόνια	από	
την	ίδρυση	της	«Ζώνης»	θα	πρέπει	να	οριστεί	άμεσα	
τουλάχιστον	ένα	θύλακας	υποδοχής	καινοτόμων	δραστη-
ριοτήτων,	ενώ	είναι	ανάγκη	να	επανεκκινήσει	η	συζήτηση	
με	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	για	τη	θεσμοθέτηση	των	
κινήτρων	που	θα	απολαμβάνουν	οι	επιχειρήσεις	που	θα	
εγκατασταθούν	στη	«Ζώνη».

Νέος φορέας εξωστρέφειας: ναι, αλλά με σχέδιο, 
οργάνωση και πόρους 

Διαχρονικά	ο	ΣΒΒΕ	θεωρεί	το	θεσμό	της	Διεθνούς	Εκ-
θέσεως	Θεσσαλονίκης	ως	μοχλό	διεθνοποίησης	και	
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εξωστρέφειας	του	τοπικού	παραγωγικού	συστήματος.	Η	
οικονομική	κρίση	των	τριών	ετών	έχει	διαμορφώσει	νέες	
συνθήκες	και	απαιτεί	τη	συνένωση	δυνάμεων	με	στόχο	
την	αλλαγή	του	παραγωγικού	μοντέλου	της	οικονομίας	
μας	σε	απολύτως	εξωστρεφές.	

Στο	πλαίσιο	αυτό,	ο	ΣΒΒΕ	έχει	προτείνει	κατά	το	πα-
ρελθόν	την	ενοποίηση	των	φορέων	ενίσχυσης	της	δι-
εθνοποίησης	και	της	εξωστρέφειας	με	τη		δημιουργία	
ενός	«κέντρου»	στη	χώρα	που	θα	έχει	ως	αποστολή	την	
προώθηση	της	διεθνοποίησης	και	της	εξωστρέφειας	
των	Ελληνικών	επιχειρήσεων.	Στο	πλαίσιο	αυτό	οι	πρό-
σφατες	εξαγγελίες	για	τη	συγχώνευση	του	Ελληνικού	
Οργανισμού	Εξωτερικού	Εμπορίου	(ΟΠΕ),	με	τη	ΔΕΘ	
και	τη	Hellexpo	και	τη	δημιουργία	ενός	ενιαίου	εθνικού	
φορέα	εξωστρέφειας	με	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη,	μας	
βρίσκει	απολύτως	σύμφωνους.	

Όμως,	θα	πρέπει	το	αμέσως	επόμενο	χρονικό	διάστημα	
να	υπάρξει	σαφής	ανακοίνωση,		μέσω	της	οποίας	θα	
δημοσιοποιηθεί	σε	όλους	ο	τρόπος	υλοποίησης	του	
όλου	εγχειρήματος.	

Για	τον	επιχειρηματικό	κόσμο	της	Βορείου	Ελλάδος	
είναι	σαφές	ότι	επιθυμεί	να	ακούσει	να	δημοσιοποιεί-
ται	μια	πλήρης	και	ρεαλιστικά	τεκμηριωμένη	πρόταση	
που	θα	συμβάλλει	πραγματικά	στην	ανάπτυξη	και	δεν	
θα	δημιουργεί	ελλείμματα	σε	βάρος	του	λαού	και	των	
επιχειρήσεων.	

Ο κίνδυνος αποεπένδυσης προ των πυλών: η αναβλητι-
κότητα στη λήψη μεταρρυθμιστικών αποφάσεων θέτει 
σε άμεσο κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας

Γνωρίζουμε,	ότι	ενώ	υπάρχει	έντονο	επενδυτικό	ενδια-
φέρον	από	επιχειρήσεις	και	επενδυτές	του	εξωτερικού	
για	επένδυση	σε	δυναμικές	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	
της	Βορείου	Ελλάδος,	η	ισχύουσα	γραφειοκρατία	και	
η	εχθρική	συμπεριφορά	του	κράτους	απέναντι	στους	
επενδυτές	ανεβάζει	κατακόρυφα	τον	επενδυτικό	κίνδυνο	

και	καθιστά	ανέφικτη	την	όποια	συνεργασία,	βάζοντας	
έτσι	φρένο	στην	ανάπτυξη.

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	
τον	τελευταίο	χρόνο	έχει	γίνει	αποδέκτης	παραπόνων	
και	καταγγελιών	πληθώρας	επιχειρήσεων	της	Βορείου	
Ελλάδος	για	την	πραγματικά	καταστροφική	συμπεριφορά	
των	δημοσίων	επιχειρήσεων	απέναντί	τους.	

Ως	αποτέλεσμα	αυτής	της	συμπεριφοράς	φαίνεται	να	
είναι	πιθανή	απόφαση	αποεπένδυσης	από	τη	Βόρεια	
Ελλάδα	από	επιχειρήσεις	ξένων	συμφερόντων.

Τα	δεδομένα	αυτά	αφενός	δεν	δημιουργούν	καμία	απο-
λύτως	προοπτική	επένδυσης	στη	χώρα	μας,	ενώ	αν	
άμεσα	δεν	υπάρξουν	αποφάσεις	οι	οποίες	θα	βρίσκονται	
προς	την	κατεύθυνση	αντιστροφής	του	συγκεκριμένου	
κλίματος,	τότε	η	απόσυρση	από	τη	χώρα	μας	ξένων	
επενδυτών	θα	αποτελέσει	τη	νέα	πραγματικότητα	τους	
επόμενους	μήνες.

Χαρακτηριστικά	παραδείγματα	είναι:

1.	η	περίπτωση	επιχείρησης	Ιαπωνικών	συμφερόντων	
(TOSOH	HELLAS)	η	οποία	έχοντας	προβλήματα	με	τη	
διάθεση	των	στερεών	της	αποβλήτων.	Ενώ	υφίστα-
ται	χώρος	αποκομιδής	τους	η	Τοπική	Αυτοδιοίκηση	
αντιτίθεται	αυθαίρετα	στο	να	εφαρμόσει	την	ισχύουσα	
νομοθεσία.	Η	εταιρεία	εξετάζει	το	ενδεχόμενο	κλει-
σίματος,	ή,	στην	καλύτερη	περίπτωση,	την	πώληση	
της	εταιρείας,	και,	

2.	το	χρονίζον	πρόβλημα	της	Μονάδας	Κατεργασίας	
Αποβλήτων	(ΜΚΑ)	της	Βιομηχανικής	Περιοχής	Θεσ-
σαλονίκης,	όπου	για	την	οποία,	και	για	πάνω	από	δέκα	
χρόνια,	δεν	έχει	πραγματοποιηθεί	καμία	απολύτως	
επένδυση	εκσυγχρονισμού	της,	με	αποτέλεσμα	η	απα-
ράδεκτη	κατάσταση	που	ισχύει	σήμερα,	να	δημιουργεί	
ανασταλτικό	παράγοντα	για	επενδύσεις,	προφανή	
περιβαλλοντικά	προβλήματα	και	εξαιρετικά	υψηλό	
κόστος	διαχείρισης	αποβλήτων	για	τις	εγκατεστημένες	
επιχειρήσεις	στη	ΒΙΠΕ	Θεσσαλονίκης.
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Συνάντηση με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
κ. Α. Τσίπρα

Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	συναντήθηκε	την	Πέμπτη	6	Σε-
πτεμβρίου	2012,	με	τον	Αρχηγό	της	Αξιωματικής	Αντι-
πολίτευσης	κ.	Α.	Τσίπρα,	στο	πλαίσιο	των	καθιερωμένων	
επαφών	της	με	τον	Πρωθυπουργό	και	τον	Αρχηγό	της	
Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης,	ενόψει	της	ΔΕΘ.
Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ,	ζήτησε	από	τον	κ.	Τσίπρα	το	
κόμμα	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης	να	στηρίξει	

με	κάθε	τρόπο	τη	διάσωση	του	παραγωγικού	ιστού	της	
χώρας	και	της	ιδιωτικής	οικονομίας.	Σε	αντίθετη	περί-
πτωση,	κινδυνεύουν	να	χαθούν	πολλές	χιλιάδες	θέσεις	
εργασίας	από	το	κλείσιμο	πληθώρας	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων,	λόγω	της	οικονομικής	κρίσης,	ειδικά	
στην	Ελληνική	περιφέρεια.	
Γι΄	αυτό	τα	ειδικότερα	μέτρα	που	ζήτησε	ο	ΣΒΒΕ	να	
υποστηρίξει	το	κόμμα	της	Αξιωματικής	Αντιπολίτευσης	
στην	προσπάθεια	εξόδου	της	χώρας	από	την	κρίση	είναι	
κατά	προτεραιότητα	αυτά	που	θα	αυξήσουν	άμεσα	τη	
ρευστότητα	και	θα	βελτιώσουν	την	ανταγωνιστικότητα	
στην	αγορά,	για	να	διασωθούν	οι	υφιστάμενες	θέσεις	ερ-
γασίας	και	να	αναπνεύσει	η	κοινωνία	και	οι	επιχειρήσεις.
Είναι	φανερό,	υπογράμμισε	ο	κ.	Πέντζος,	ότι	πρέπει	όλοι	
να	καταλάβουμε	πως	η	έξοδος	από	την	κρίση	διέρχεται	
από	την	έμπρακτη	υποστήριξη	του	ιδιωτικού	τομέα	της	
οικονομίας.	

Την	Πέμπτη	5	Ιουλίου	2012,	πραγματοποιήθηκε	συ-
νάντηση	της	Διοίκησης	του	ΣΒΒΕ	με	τον	νέο	Υπουργό	
Μακεδονίας	Θράκης,	κ.	Θ.	Καράογλου.	
Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	
περιέγραψε	την	πολύ	άσχημη	κατάσταση	στην	οποία	
έχουν	περιέλθει	όλες	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	
της	Βόρειας	Ελλάδας,	εξαιτίας	της	οικονομικής	κρίσης.	
Για	το	λόγο	αυτό	δημοσιοποίησε	τα	πρώτα	στοιχεία	από	
την	ετήσια	έρευνα	του	ΣΒΒΕ	που	αφορά	την	επεξερ-
γασία	στοιχείων	ισολογισμών	από	τις	τριακόσιες	(300)	
μεγαλύτερες	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	του	Βορει-
οελλαδικού	Τόξου.	Τα	στοιχεία	δείχνουν	ότι	κατά	την	
περασμένη	χρονιά	το	σύνολο	των	επιχειρήσεων	και	των	
κλάδων	εργάστηκαν	με	ζημίες	γεγονός	το	οποίο	θα	έχει,	
εφόσον	δεν	παρθούν	άμεσα	μέτρα	για	την	πραγματική	
οικονομία,	μέτρα	για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	
βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας,	περαιτέρω	αρνητικές	

επιπτώσεις	στις	επιχειρήσεις	με	κυριότερη	αυτή	της	
παύσης	λειτουργίας	τους	και	της	αύξησης	των	λουκέτων.
Στο	πλαίσιο	αυτό	ο	κ.	Πέντζος	δήλωσε	ότι	το	νέο	Υπουρ-
γείο	Μακεδονίας	Θράκης	θα	πρέπει	να	έχει	ουσιαστικές	
αρμοδιότητες	για	να	μπορεί	πραγματικά	να	εισφέρει	στην	
τοπική	ανάπτυξη	και	την	επιβίωση	των	επιχειρήσεων	
την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης.
Άρα,	κατά	τον	ΣΒΒΕ,	κρίσιμο	σημείο	από	τώρα	και	στο	
εξής	αποτελεί	η	ανάθεση	ουσιαστικών	αρμοδιοτήτων	
στο	Υπουργείο.	Ο	ΣΒΒΕ	πρότεινε	καταρχήν	να	λειτουρ-
γήσει	εκ	νέου	η	πρόσφατα	καταργηθείσα	Επιχειρησια-
κή	Μονάδα	Ανάπτυξης	(ΕΜΑ),	η	οποία	λειτούργησε	τα	
προηγούμενα	χρόνια	ως	μια	πραγματική	πρωτοβουλία	
αποκέντρωσης	και	διευκόλυνσης	των	επιχειρηματιών	
της	Βορείου	Ελλάδος.	Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	υποστήριξε	
ότι	η	επαναλειτουργία	της	ΕΜΑ	θα	αποδείξει	έμπρακτα	
τη	σκοπιμότητα	επανίδρυσης	του	Υπουργείου.
Παράλληλα,	ο	ΣΒΒΕ	πρότεινε	το	Υπουργείο	να	λειτουρ-
γήσει	από	δω	και	στο	εξής	ως	συντονιστής	των	παρα-
γωγικών	Υπουργείων	στη	Βόρεια	Ελλάδα	και	να	έχει	
πραγματικές	αρμοδιότητες	επίλυσης	συγκεκριμένων	
προβλημάτων.
Τέλος,	και	όσον	αφορά	την	περαιτέρω	συμβολή	του	στην	
περιφερειακή	ανάπτυξη,	η	θέση	του	ΣΒΒΕ	είναι	ότι	θα	
πρέπει	να	οριστούν	τουλάχιστον	τρία	(3)	Mega	Projects	
για	τη	Βόρεια	Ελλάδα	τα	οποία	θα	έχουν	εκ	των	προτέρων	
ουσιαστική	επίδραση	στην	ανάπτυξη	των	περιφερειών	
και	στην	ενίσχυση	της	τοπικής	επιχειρηματικότητας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, κ. Θ. Καράογλου
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Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Την	Παρασκευή	7	Σεπτεμβρίου	2012,	η	Διοίκηση	του	
ΣΒΒΕ	συναντήθηκε	με	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγω-
νιστικότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	και	Δικτύων,	κ.	Κ.	
Χατζηδάκη,	στο	πλαίσιο	των	επαφών	του	κ.	Υπουργού	με	
τους	παραγωγικούς	φορείς	της	πόλης	της	Θεσσαλονίκης	
ενόψει	της	ΔΕΘ.

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Πέντζος,	επισήμανε	στον	κ.	
Υπουργό	ότι	την	τελευταία	δεκαετία	η	μεταποίηση	στη	
χώρα	μας	βρίσκεται	πολύ	χαμηλά	στις	προτεραιότητες	
των	εκάστοτε	ασκούμενων	κυβερνητικών	πολιτικών.	

Αυτό,	κατά	τον	κ.	Πέντζο,	αποδεικνύεται	τόσο	από	την	
απουσία	πολιτικών	προτάσεων	όσο	και	από	την	αποσπα-
σματική	λήψη	μέτρων	για	την	έμπρακτη	υποστήριξη	της	
ανταγωνιστικότητας	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων.	

Η	μέχρι	σήμερα	αντιμετώπιση	της	βιομηχανίας	από	το	
Ελληνικό	κράτος	κάνει	τον	ΣΒΒΕ	να	συμπεραίνει	ότι	ου-
σιαστικά	κανείς	δεν	θέτει	σε	προτεραιότητα	τα	ζητήματα	
της	βιομηχανίας	ή,	τις	περισσότερες	φορές,	η	δημόσια	
διοίκηση	δεν	ασχολείται	καν	με	τα	προβλήματά	της.	

Γι’	αυτό	ο	ΣΒΒΕ	πρότεινε	στον	κ.	Υπουργό	από	τώρα	και	
στο	εξής	τα	ζητήματα	της	βιομηχανίας	να	τοποθετηθούν	

ψηλά	στην	ατζέντα	της	κυβερνητικής	πολιτικής	και,	
κυρίως,	να	ειδωθούν	στις	πραγματικές	τους	διαστάσεις,	
ούτως	ώστε	να	ανατραπεί	το	παγιωμένο	ιδεολόγημα	στην	
Ελληνική	κοινωνία	που	λέει	ότι	«δεν	έχουμε	βιομηχα-
νία»,	«η	βιομηχανία	τελείωσε»,	«δεν	παράγουμε	τίποτα».

Με	βάση	τα	παραπάνω,	και	συνυπολογίζοντας	το	γεγο-
νός	ότι	δίχως	παραγωγική	βάση	η	χώρα	είναι	αδύνατον	
να	εξέλθει	από	την	οικονομική	κρίση,	ο	ΣΒΒΕ	ζήτησε	
από	τον	κ.	Χατζηδάκη	την	επαναφορά	της	μεταποίησης	
στο	επίκεντρο	της	κυβερνητικής	αναπτυξιακής	πολιτι-
κής	και	τη	θέσπιση	συγκεκριμένων	πολιτικών	που	θα	
στηρίξουν	έμπρακτα	την	παραγωγική	βάση	της	χώρας.	
Πολιτικές	για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	της	
ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων,	πολιτικές	για	
την	επιδότηση	της	εργασίας	και	όχι	της	ανεργίας,	για	
τη	μείωση	του	λειτουργικού	κόστους	των	επιχειρήσεων	
με	μείωση	του	κόστους	ενέργειας	και	την	κατάργηση	μη	
ανταποδοτικών	τελών	και	επιβαρύνσεων	που	αυξάνουν	
το	κόστος	παραγωγής,	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	των	
αγορών	και	κυρίως	για	την	απλοποίηση	του	επιχειρη-
ματικού	περιβάλλοντος.
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Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και        
Τροφίμων, Καθ. κ. Α. Τσαυτάρη και κατάθεση Υπομνήματος

Πραγματοποιήθηκε	την	Πέμπτη	30	Αυγούστου	2012,	
συνάντηση	της	Διοίκησης	του	ΣΒΒΕ	με	τον	νέο	Υπουργό	
Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων,	Καθ.	Α.	Τσαυτάρη.	

Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	
κ.	Πέντζος	ανέλυσε	στον	κ.	Υπουργό	τα	διαχρονικά	προβλή-
ματα	ουσιαστικής	σύνδεσης	του	πρωτογενούς	τομέα	της	
οικονομίας	με	τις	μεταποιητικές	επιχειρήσεις,	και	ειδικά	
με	αυτές	που	έχουν	έδρα	την		Ελληνική	Περιφέρεια.	

Συγκεκριμένα,	οι	προτάσεις	του	ΣΒΒΕ	για	τη	δημιουργία	
μιας	νέας	δυναμικής	για	τις	επιχειρήσεις	της	μεταποί-
ησης	αγροτικών	προϊόντων,	για	την	υιοθέτηση	νέων	
κατευθύνσεων	παραγωγής	αγροτικών	προϊόντων	που	
θα	συμβάλλει	ουσιαστικά	στην	ανάπτυξη	της	Ελληνικής	
γεωργίας	και	για	την	αύξηση	εξαγωγών	μεταποιημένων	
προϊόντων	του	πρωτογενή	τομέα	στις	διεθνείς	αγορές,	
είναι:

1.	O	νέος	προσανατολισμός	της	Ελληνικής	γεωργίας	σε	
προϊόντα	υψηλής	ποιότητας	που	θα	είναι	πιστοποιημέ-
να	και	διαφοροποιημένα.	Έτσι	θα	υπάρξει	δυνατότητα	
περαιτέρω	αξιοποίησης	των	διαθέσιμων	ευρωπαϊκών	
κονδυλίων	ενώ,	το	κυριότερο,	χαράσσεται	στρατηγική	
ουσιαστικής	σύνδεσης	πρωτογενούς	και	δευτερογε-
νούς	τομέα,

2.	Η	δημιουργία	ενός	τουλάχιστον	συνεργατικού	μηχανι-
σμού	(cluster)	του	αγροδιατροφικού	τομέα	με	έδρα	τη	
Θεσσαλονίκη,	με	τη	συμμετοχή	αφενός	εξωστρεφών	
και	καινοτόμων	επιχειρήσεων	του	δευτερογενούς	
τομέα	και	αφετέρου	των	τοπικών	ερευνητικών	ιν-
στιτούτων,	

3.	Η	μετεξέλιξη	του	ΥΠΑΑΤ	από	Υπουργείο	διαχείρισης	
κοινοτικών	πόρων,	σε	στρατηγείο	ανάπτυξης	και	υλο-
ποίησης	πολιτικών	για	τον	πρωτογενή	τομέα	και	για	τη	
διασύνδεσή	του	με	το	δευτερογενή	και	τον	τριτογενή	
τομέα	της	οικονομίας,	και,

4.	Η	δημιουργία	ενός	κέντρου	έγκρισης	και	ελέγχου	ιδι-
ωτικών	επενδύσεων	στη	χώρα.	Σήμερα,	οι	επενδύσεις	
των	επιχειρήσεων	μεταποίησης	αγροτικών	προϊόντων	
ελέγχονται	από	το	ΥΠΑΑΤ	μέσω	του	προγράμματος	
«Αλέξανδρος	Μπαλτατζής»	εξαιρώντας	τις	επιχειρή-
σεις	τροφίμων	από	πολλά	ειδικά	επενδυτικά	προγράμ-
ματα	του	Υπουργείου	Ανάπτυξης.	Ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	τα	
επενδυτικά	σχέδια	μεταποίησης	αγροτικών	προϊόντων	
να	ενταχθούν	στους	υφιστάμενους	μηχανισμούς	του	
Υπουργείου	Ανάπτυξης,	εξοικονομώντας	έτσι	χρόνο	
και	χρήμα	και	μειώνοντας	τη	σχετική	γραφειοκρατία.	

Τέλος,	ο	κ.	Πέντζος	ανέλυσε	σειρά	χρόνιων	προβλημάτων	
των	επιχειρήσεων	τα	οποία	ζήτησε	να	αντιμετωπιστούν	
άμεσα	όπως:	το	φαινόμενο	των	παράνομων	εισαγωγών	
φυτοπροστατευτικών	προϊόντων,	της	καθολικής	χρήσης	
πιστοποιημένων	σπόρων	από	τους	αγρότες,	τη	γεωγρα-
φική	διεύρυνση	της	ζώνης	ΠΟΠ	«Kalamata	olives»,	
του	ελέγχου	των	υπολειμμάτων	φυτοφαρμάκων	στα	
προς	εξαγωγή	μεταποιημένα	αγροτικά	προϊόντα,	στη	
συμμετοχή	των	ιδιωτικών	διαπιστευμένων	εργαστηρίων	
στη	διαδικασία	των	επίσημων	κρατικών	ελέγχων,	ενώ	
παρουσίασε	και	σειρά	θεμάτων	που	αφορούν	τον	κλάδο	
της	μεταποίησης	ροδακίνων.	

Ακολουθεί	το	πλήρες	κείμενο	του	υπομνήματος	
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Προϊόντα ποιότητος, πιστοποιημένα και διαφο-
ροποιημένα: η νέα στρατηγική για την Ελληνική 
γεωργία του 2020 

Για	να	ξαναγίνει	η	γεωργία	πυλώνας	ανάπτυξης	της	
χώρας	και	μοχλός	εξόδου	από	την	οικονομική	και	κοι-
νωνική	κρίση,	θα	πρέπει	απαραίτητα	να	προσαρμοσθεί	
το	Υπουργείο	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων	στα	
νέα	δεδομένα	και	από	φορέας	διαχείρισης	Κοινοτικών	
Πόρων	να	γίνει	εστιακό	σημείο	σχεδιασμού	και	υλο-
ποίησης	στρατηγικής	για	την	ανάπτυξη	της	Ελληνικής	
γεωργίας.	

Γνωρίζοντας	πολύ	καλά	τις	δυνατότητες	που	έχει	η	με-
ταποιητική	βιομηχανία	στη	χώρα	μας	και	την	πολυετή	
εμπειρία	της	στη	μεταποίηση	προϊόντων	του	πρωτο-
γενούς	τομέα,	θεωρούμε	ότι	ως	χώρα	από	τώρα	και	
στο	εξής	θα	πρέπει	να	παράξουμε	προϊόντα	υψηλής	
ποιότητας,	προϊόντα	ονομασίας	προέλευσης,	τα	οποία	θα	
είναι	πιστοποιημένα,	και	τα	οποία	θα	είναι	έτσι	άριστη	
πρώτη	ύλη	για	μεταποίηση	από	την	εγχώρια	βιομηχανία.

Η	υλοποίηση	του	παραπάνω	στόχου	σε	ορίζοντα	οκταε-
τίας,	δηλαδή	μέχρι	το	2020,	μπορεί	να	συμβάλει	καταλυ-
τικά	τόσο	στη	δημιουργία	νέων	θέσεων	εργασίας,	όσο,	
και	στην	ανάπτυξη	νέων	προοπτικών	για	την	Ελληνική	
γεωργία	και	βιομηχανία.	Ο	μεταποιητικός	κόσμος	της	
χώρας,	και	ειδικά	αυτός	της	Ελληνικής	Περιφέρει-
ας,	θεωρεί	ότι	επιχειρηματικές	ευκαιρίες	υπάρχουν	
και	σήμερα	την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης	και	θα	
εξακολουθήσουν		να	υπάρχουν,	αρκεί	να	μπορούμε	να	
ικανοποιήσουμε	τις	ανάγκες	της	αγοράς.

Η	εκμετάλλευση	των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας,	η	
καινοτομία,	οι	αλλαγές	των	καταναλωτικών	προτύπων,	
οι	αλλαγές	στις	περιβαλλοντικές	πολιτικές,	η	υλοποίηση	
δράσεων	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	και	συναφή	
θέματα,	δημιουργούν	επιχειρηματικές	ευκαιρίες	και	
μπορούν	να	δώσουν	τη	δυνατότητα	στην	Ελλάδα	να	εξάγει	
προϊόντα	προερχόμενα	από	την	Ελληνική	γη.	

Η	βιολογική	γεωργία	και	κτηνοτροφία,	η	ιχθυοπαραγωγή,	
η	αξιοποίηση	της	πλούσιας	βιοποικιλότητας	και	του	
πολλαπλασιαστικού	υλικού,	μπορούν	να	γίνουν	πυλώ-
νες	διαφοροποίησης	της	γεωργικής	παραγωγής	και	να	
δημιουργήσουν	πολλές	και	ποιοτικές	θέσεις	εργασίας,	
τόσο	στον	πρωτογενή	όσο	και	στον	δευτερογενή	τομέα	
της	παραγωγής

Στο	πλαίσιο	αυτό,	θα	πρέπει	να	αναληφθούν	οι	ακόλου-
θες	δράσεις	από	το	ΥΠΑΑΤ:

1.	ο	συντονισμός	των	φορέων	αγροτικής	παραγωγής,	
της	βιομηχανίας,	της	έρευνας,	της	εκπαίδευσης,	των	
εμπόρων	–	διακινητών	και	του	τελικού	χρήστη,	και,

2.	η	εισαγωγή	προγραμμάτων	αγροτικού	marketing,	το	
οποίο	είναι	παντελώς	άγνωστο	σήμερα	στον	κόσμο	της	
γεωργίας	ή	το	συναντάμε	παντελώς	υποβαθμισμένο	
και	αντιμετωπίζεται	με	μεγάλη	προχειρότητα.	Προτεί-
νουμε	αυτό	να	γίνει	μέσω	προγράμματος	«Αλέξανδρος	
Μπαλτατζής»,	ούτως	ώστε	για	το	στόχο	του	2020	να	
επιτύχουμε	ένα	πολύ	καλό	επίπεδο	τυποποίησης,	
μεταποίησης,	συσκευασίας,	προώθησης	και	προβολής	
των	προϊόντων	του	πρωτογενούς	τομέα.

Τελικός	στόχος	της	προτεινόμενης	διαδικασίας	είναι	το	
άνοιγμα	νέων	αγορών	και	η	επανατοποθέτηση	προϊό-
ντων	σε	παραδοσιακές	αγορές,	ή	σε	ήδη	υφιστάμενες,	
αφού	η	αξιοποίηση	της	τεχνογνωσίας	που	διαθέτουν	οι	
εγχώριες	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	τροφίμων	για	τις	
διεθνείς	αγορές	είναι	το	«διαβατήριο»	για	την	ανάπτυξη	
του	πρωτογενούς	τομέα.	

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	υποστη-
ρίζει	ότι	στη	χώρα	μας	θα	πρέπει	να	υπάρξει	άμεσα	η	
δημιουργία	ενός	τουλάχιστον	συνεργατικού	μηχανισμού	
(cluster)	με	έδρα	τη	Βόρεια	Ελλάδα	το	οποίο	θα	έχει	
αντικείμενο	τον	αγροδιατροφικό	τομέα.	

Σε	μια	χώρα	όπως	η	Ελλάδα,	και	με	στόχο	το	2020,	ένας	
τουλάχιστον	συνεργατικός	μηχανισμός	με	θεματική	ενό-
τητα	τον	πρωτογενή	τομέα	μπορεί	να	δράσει	καταλυτικά	
και	να	αποτελέσει	σημαντικό	εργαλείο	ενίσχυσης	της	
ανταγωνιστικής	θέσης	των	αγροτών	και	των	αγροτικών	
προϊόντων.

Στη	Θεσσαλονίκη	και	στη	Βόρεια	Ελλάδα	υφίστανται	
μεταποιητικές	επιχειρήσεις,	εκπαιδευτικοί	φορείς,	
ερευνητικοί	φορείς,	φορείς	ενίσχυσης	της	επιχειρημα-
τικότητας,	αλυσίδες	διακίνησης	προϊόντων	και	ενώσεις	
καταναλωτών,	που	μέσω	του	προτεινόμενου	συνεργα-
τικού	μηχανισμού	μπορούν	να	λειτουργήσουν	κάτω	απ΄	
την	ίδια	λογική,	με	κοινό		στόχο	τη	δημιουργία	νέων	
αγροτικών	συμπράξεων	και	νέας	σύγχρονης	μορφής	
οργάνωσης	της	παραγωγικής	διαδικασίας	μεταποίησης	
προϊόντων	του	πρωτογενούς	τομέα.	

Κατά	τον	ΣΒΒΕ,	η	συγκεκριμένη	πρόταση	είναι	ύψιστης	
προτεραιότητας	και	θα	πρέπει	να	υλοποιηθεί	άμεσα	
για	την	υποβοήθηση	των	δυναμικών	επιχειρήσεων	της	
Βορείου	Ελλάδος	να	παράξουν	νέα	–	καινοτόμα,	άρα	
διαφοροποιημένα	προϊόντα,	για	να	μπορέσουν	έτσι	να	
εισέλθουν	σε	νέες	αγορές	του	εξωτερικού	και	να	διε-
θνοποιηθούν	με	μεγαλύτερη	ευκολία.	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη  
για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του με τη μεταποίηση
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Τέλος,	μέσω	του	cluster	θα	επιτευχθεί	συντονισμός	όλων	
των	ανωτέρω	φορέων,	κάτι	που	σήμερα	απουσιάζει,	και	
τελικά	μπορούν	έτσι	να	παραχθούν	προϊόντα	υψηλής	
ποιότητας,	χαμηλότερου	κόστους	παραγωγής	από	το	
σημερινό,	προϊόντα	τα	οποία	συνάδουν	απολύτως	με	
τις	ανάγκες	της	εγχώριας	κατανάλωσης,	αλλά	κυρίως,	
με	τις	ανάγκες	μεγάλων	ομάδων	καταναλωτών	υψηλής	
αγοραστικής	δύναμης	του	εξωτερικού.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ενίσχυσης 
της Ελληνικής γεωργίας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ	ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΚΑΙ	ΥΛΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέχρι	σήμερα	τα	κονδύλια	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	
για	την	ενίσχυση	της	Ελληνικής	γεωργίας	ήταν	αρκετά	
υψηλά.	Λόγω	όμως	της	ανυπαρξίας	στρατηγικής	ανά-
πτυξης	του	πρωτογενούς	τομέα,	αποτέλεσμα	του	οποίου	
ήταν	η	σχεδόν	ανύπαρκτη	συμμετοχή	της	χώρας	μας	στη	
διαδικασία	διαπραγμάτευσης	της	εκάστοτε	ισχύουσας	
Κοινής	Αγροτικής	Πολιτικής	(ΚΑΠ),	δημιουργήθηκε	
πληθώρα	στρεβλώσεων,	τις	οποίες	ως	χώρα,	και	ως	
μεταποιητική	βιομηχανία	καλούμαστε	πλέον	να	ανα-
τρέψουμε.

Στο	πλαίσιο	αυτό,	θα	πρέπει	να	ενοποιηθούν	δομές	
ενίσχυσης	της	Ελληνικής	γεωργίας	που	αλληλεπικα-
λύπτονται	λόγω	συναρμοδιοτήτων,	όπως	επίσης	και	
να	δημιουργηθεί	στη	χώρα	ένας	μηχανισμός	παροχής	
κρατικών	ενισχύσεων	για	την	υλοποίηση	επενδυτικών	
σχεδίων.	

Σήμερα	το	ΥΠΑΑΤ	είναι	υπεύθυνο	για	την	έγκριση	και	
τον	έλεγχο	επενδύσεων	που	σχετίζονται	ευθέως	με	τον	
πρωτογενή	τομέα.	Ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	να	δημιουργηθεί	
στη	χώρα	ένα	μόνον	κέντρο	έγκρισης	και	υλοποίησης	
επενδύσεων,	αφού	ο	επενδυτικός	νόμος	στη	χώρα	είναι	
ένας,	και	ως	εκ	τούτου,	έτσι	μπορούν	να	αποφευχθούν	
προβλήματα	και	καθυστερήσεις	που	σήμερα	υφίστανται	
και	είναι	αρκετά.	

Θεωρούμε	ότι	τα	κονδύλια	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	
θα	είναι	ιδιαίτερα	υψηλά	τα	επόμενα	χρόνια.	Γι΄	αυτό	θα	
πρέπει	σύντομα	να	υπάρξει	συγκεκριμένη	αναπτυξιακή	
στόχευση	για	τον	πρωτογενή	τομέα,	να	σχεδιαστεί	με	
αναπτυξιακά	κριτήρια	το	νέο	πρόγραμμα	και	να	αξιο-
ποιηθούν	μέσω	αυτού	τα	συγκριτικά	πλεονεκτήματα	της	
Ελληνικής	γεωργίας.

Είναι	γνωστό	ότι,	τα	προγράμματα	επιδοτήσεων	των	επι-
χειρήσεων	που	αφορούν	στην	μεταποίηση,	τυποποίηση	
και	εξαγωγή		αγροτικών	προϊόντων,	χρηματοδοτούνται	
από	διαφορετικό	ταμείο	της	Ε.Ε.	και	αποτελούν	ευθύνη	
του	Υπ.Α.Α.Τ.

Τα	συγκεκριμένα	προγράμματα	επικεντρώνονται	στο	
μεγαλύτερο	ποσοστό	στον	πρωτογενή	τομέα	(αναβάθμιση	
Α΄	ύλης),	αφήνοντας	σε	δεύτερη	μοίρα	την	βελτίωση,	τον	

εκσυγχρονισμό	και	την	ανάπτυξη	της	ίδιας	της	επιχείρη-
σης	(μεταποιητική-τυποποιητική-εξαγωγική).	Τα	στοι-
χεία	δε,	που	απαιτούνται	για	την	σύσταση	των	φακέλων	
αυτών	των	προγραμμάτων,	είναι	σύνθετα,	εξειδικευμένα	
και	αφορούν	κυρίως	στον	πρωτογενή	τομέα	(τρέχουσα	
παραγωγή,	προβλέψεις	παραγωγής,	κ.α.).			

Τα	συγκεκριμένα	όμως	προγράμματα	για	τις	επιχειρή-
σεις	που	μεταποιούν	και	τυποποιούν	αγροτικά	προϊόντα,	
με	έμφαση	στα	προϊόντα	μεγαλύτερης	προστιθέμενης	
αξίας	(π.χ.	επιτραπέζιες	ελιές,	προϊόντα	delicatessen,	
σάλτσες	κ.α.)	και	στις	εξαγωγές	αυτών,	πρέπει	να	συ-
μπεριλαμβάνουν	δράσεις	για	την		ίδια	την	επιχείρηση	και	
να	αφορούν	στον	εκσυγχρονισμό	της	και	στην	ανάπτυξη	
των	εξαγωγών	της.	Ειδικότερα,	πρέπει	να	συμπεριλαμ-
βάνεται	δράσεις	όπως	η	προβολή	(ξενόγλωσσα	έντυπα,	
σύγχρονα	sites,	κ.α.),	οι	δημόσιες	σχέσεις	(επισκέψεις	
στην	συγκεκριμένη	επιχείρηση	εισαγωγέων	του	εξωτε-
ρικού,	κ.α.),	οι	περιβαλλοντικές	βελτιώσεις,	κ.α.	

Ανάλογες	αναπτυξιακές	δράσεις	παρατηρούμε	ότι,	
συμπεριλαμβάνουν	προγράμματα	άλλων	κλάδων	και	
ευθύνης	του	Υπ.ΑΝ.	πχ	τα	προγράμματα	«Μεταποίηση»,	
«Εξωστρέφεια»	κ.α.		Οι	εταιρίες	μεταποίησης,	τυπο-
ποίησης	και	εξαγωγών	θα	μπορούσαν	να	ωφεληθούν	
ιδιαίτερα	από	τέτοιας	μορφής	προγράμματα,	τα	οποία	
είναι	πιο	ευέλικτα	και	πιο	απλά	στην	υποβολή.	

Εν	κατακλείδι,	προτείνουμε	τη	διεύρυνση	του	πρωτο-
γενούς	παραγωγικού	τομέα	της	γεωργίας,	της	κτηνο-
τροφίας,	της	αλιείας	και	των	υδατοκαλλιεργειών	με	
κριτήρια	την	υλοποίηση	ολοκληρωμένων	και	αειφορικών	
λύσεων	με	προτεραιότητα	στην	υποστήριξη	της	αντα-
γωνιστικότητας	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων,	για	
την	ικανοποίηση	των	καταναλωτών	και	την	περαιτέρω	
ενίσχυση	των	εξαγωγών,	για	την	έξοδο	της	χώρας	από	
την	οικονομική	κρίση.

Προτάσεις μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων για 
την Ελληνική γεωργία και τη σύνδεσή της με τη 
μεταποίηση 

Ακολουθεί	σειρά	θέσεων	–	προτάσεων	για	σειρά	σημα-
ντικών	μεταρρυθμιστικών	παρεμβάσεων,	που	υλοποι-
ούμενες	θα	ενισχύσουν	την	ανταγωνιστικότητα	τόσο	του	
πρωτογενούς	τομέα	όσο	και	των	εγχώριων	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων	αγροτικών	προϊόντων.

ΑΜΕΣΗ	ΠΑΤΑΞΗ	ΤΩΝ	ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ	ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ	ΦΥ-
ΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τα	τελευταία	χρόνια	έχει	παρατηρηθεί	να	αυξάνεται	το	
φαινόμενο	των	παράνομων	εισαγωγών	φυτοπροστα-
τευτικών	προϊόντων,	κυρίως	από	τις	γειτονικές	χώρες	
Τουρκία	και	Βουλγαρία,	από	οργανωμένα	κυκλώματα	
που	λυμαίνονται	την	οικονομική	κατάσταση	στην	Ελλάδα	
καθώς	και	την	έλλειψη	προϊόντων	για	συγκεκριμένες	
καλλιέργειες.	



		[	συναντήσεις	]		15

Τα	κυκλώματα	αυτά	διακινούν	τα	φυτοφάρμακα	χωρίς	
τιμολόγια	και	φυσικά	δεν	αποδίδουν	ΦΠΑ.	

Το	φαινόμενο	είναι	εντονότερο	στη	Βόρεια	Ελλάδα	και	
στη	Θεσσαλία	και	παρατηρείται	κυρίως	στην	καλλιέργεια	
του	βαμβακιού	η	οποία	είναι	ιδιαίτερα	ελκυστική	για	τα	
συγκεκριμένα	κυκλώματα.	

Το	πρόσφατο	των	εκτεταμένων	ζημιών	των	βαμβακοκαλ-
λιεργητών	στην	ευρύτερη	περιοχή	δυτικά	της	Θεσσαλο-
νίκης	είναι	ενδεικτικό	της	συγκεκριμένης	απαράδεκτης	
κατάστασης	η	οποία	θα	πρέπει	να	σταματήσει	τόσο	προς	
όφελος	των	αγροτών,	όσο	και	προς	όφελος	της	εγχώριας	
βιομηχανίας	αλλά	και	του	κράτους.	

Στο	πλαίσιο	αυτό	προτείνουμε	οι	παραγωγοί	από	τούδε	
και	στο	εξής	να	είναι	υποχρεωμένοι	να	καταγράφουν	τις	
εισροές	τους	ως	απαραίτητη	προϋπόθεση	για	να	λάβουν	
τις	όποιες	ενισχύσεις	δικαιούνται,	τη	σχετική	καταγρα-
φή	θα	πρέπει	απαραίτητα	να	συνοδεύουν	τα	τιμολόγια	
αγοράς.	Με	τον	τρόπο	αυτό	το	παραεμπόριο	φυτοφαρ-
μάκων	θα	δεχθεί	καίριο	χτύπημα,	ενώ	παράλληλα	θα	
αποτραπούν		στο	μέλλον	ανεπιθύμητες	καταστάσεις,	
όπως	η	πρόσφατη	της	δυτικής	Θεσσαλονίκης.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ	ΧΡΗΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	ΣΠΟΡΩΝ

Είναι	αδιαμφισβήτητο	γεγονός,	ότι	η	βάση	της	παρα-
γωγής	ποιοτικών	προϊόντων	είναι	το	γενετικό	υλικό,	ο	
πιστοποιημένος	σπόρος,	λόγω	του	ότι,	με	τα	κατάλλη-
λα	χαρακτηριστικά	του,	διασφαλίζει	όλες	τις	βασικές	
προϋποθέσεις	για	επίτευξη	ποιοτικών	παραγόμενων	
προϊόντων.	

Επιπλέον,	η	όλη	διαδικασία	πολλαπλασιασμού	του	
γενετικού	υλικού	βοηθάει	στην	παραγωγή	ασφαλών	
γεωργικών	προϊόντων,	λόγω	της	ταυτότητας	(αριθ.	σπο-
ρομερίδας),	που	συνοδεύει	το	προϊόν	«από	το	χωράφι	στο	
ράφι».	Η	μη	χρήση	πιστοποιημένου	σπόρου	στο	χωράφι	
δυσκολεύει	την	προσπάθεια	ανάπτυξης	της	Ελληνικής	
γεωργίας	και	κυοφορεί	καταστρεπτικές	συνέπειες	για	
τις	δραστηριότητες	του	γεωργικού	τομέα.	Επηρεάζει	
ή/και	επιφέρει:			
•	ακύρωση	των	προγραμμάτων	βελτίωσης	(ΥΠΑΑΤ	&	
ιδιωτικών	φορέων),

•	συρρίκνωση	της	εγχώριας	σποροπαραγωγής,
•	απώλεια	σημαντικού	επιπλέον	εισοδήματος	των	αγρο-
τών,	που	εμπλέκονται	στην	διαδικασία	σποροπαρα-
γωγής,

•	σημαντική	μείωση	θέσεων	εργασίας	στον	κλάδο	γε-
ωργικών	εφοδίων,

•	μεταφορά	δραστηριοτήτων	των	εταιριών	του	κλάδου,	
πρωτογενούς	τομέα	και	μεταποίησης,	σε	άλλες	χώρες	
(π.χ.	Τουρκία,	Βουλγαρία	κ.λ.π.),

•	απώλεια	σημαντικών	δημοσιονομικών	εσόδων,	λόγω	
μειωμένων	πωλήσεων,	και,

•	απώλεια	εσόδων	ανταποδοτικού	τέλους,	λόγω	ανα-
στολής	εισαγωγών.

Πιστεύουμε	ακράδαντα	ότι,	για	τους	παραπάνω	λόγους,	
επιβάλλεται	να	ενισχυθεί	θεσμικά	η	καθολική	χρήση	
πιστοποιημένου	σπόρου	στους	εφαρμοστικούς	κανο-
νισμούς	της	αναθεωρημένης	νέας	ΚΑΠ.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ	ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ	ΤΗΣ	ΖΩΝΗΣ	Π.Ο.Π.	
«Kalamata	olives»	Εμπορικός	τύπος	“Kalamata	/	
Calamata	olives”.

H	εμπορική	ονομασία	Kalamata	/	Calamata	olives	
(ποικιλία	Καλαμών),	αποτελεί	έναν	εμπορικό	τύπο	που	
χαίρει	διεθνούς	αναγνώρισης	από	τους	καταναλωτές	
των	μεγαλύτερων	αγορών	(Η.Π.Α.,	Αυστραλία,	Καναδάς)	
μια	και	η	ποικιλία	αυτή	εμφανίζει	ιδιαίτερα	ποιοτικά	
και	γευστικά	χαρακτηριστικά	και	είναι	από	τα	ελάχιστα	
προϊόντα	που	αναγνωρίζουν	οι	καταναλωτές	διεθνώς	
ότι	έχει	Ελληνική	προέλευση.	

Παράλληλα	η	σημαντική	οικονομική	της	αξία	στηρί-
ζει	εδώ	και	10ετιες,	τους	Έλληνες	ελαιοπαραγωγούς,	
καθώς	και	τις	εξαγωγικές	επιχειρήσεις	μεταποίησης	
και	επεξεργασίας	της	χώρας.		Η	χώρα	μας	δυστυχώς	
πρότεινε	και	αναγνωρίσθηκε	το	1993	σαν	προϊόν	Π.Ο.Π.	
η	ονομασία	«Kalamata	olives»	αποκλειστικά	για	την	
παραγωγή	στην	γεωγραφική	περιοχή	(ζώνη)	του	Νομού	
Μεσσηνίας,	χωρίς	να	συμπεριλάβει	την	σημαντική	και	
συνεχώς	αυξανόμενη	τα	τελευταία	χρόνια	παραγωγή	των	
Νομών	Αιτωλοακαρνανίας,	Λακωνίας	και	Φθιώτιδας.	

Είναι	σαφές	ότι	ο	εμπορικός	τύπος	Calamata	olives	
προϋπήρχε	της	αναγνώρισης	προϊόντος	ΠΟΠ	με	την	
ονομασία	Kalamata	Olives,	η	οποία	έγινε	το	1993.	Η	
εφαρμογή	της	νομοθεσίας	από	τις	αρμόδιες	ελεγκτικές	
υπηρεσίες	της	χώρας	(άρνηση	έκδοσης	συνοδευτικών	
–	εξαγωγικών	εγγράφων),	έχουν	σαν	αποτέλεσμα	την	
αποδυνάμωση	των	ελληνικών	εξαγωγών	του	προϊόντος	
και	των	εξαγωγικών	μεταποιητικών	–	τυποποιητικών	
μονάδων	της	χώρας,	καθώς	και	την	μείωση	του	αγρο-
τικού	εισοδήματος.	

Για	όλα	τα	παραπάνω	απαιτείται	η	όσο	το	δυνατόν	μεγα-
λύτερη	γεωγραφική	διεύρυνση	της	γεωγραφικής	ζώνης	
Π.Ο.Π.	«Kalamata		olives»	στους	μεγάλους	ελαιοκομι-
κούς	Νομούς	(Αιτωλοακαρνανίας,	Λακωνίας,	Φθιώτιδας)	
προκειμένου:	να	μην	–	τελικά	-	χαθεί	μια	δημοφιλής	
ελληνική	ποικιλία	μειώνοντας	τις	«τυπικές»	εξαγωγές	
της	στο	ελάχιστο	δυνατόν	και	χαρίζοντας	–	κυριολε-
κτικά	–	τον	συγκεκριμένο	εμπορικό	τύπο	στις	τρίτες	
χώρες	που	συστηματικά	κάνουν	παράνομη	χρήση	τους	
τα	τελευταία	χρόνια.	Να	μην	κινδυνεύσει	η	βιωσιμότητα	
των	ελληνικών	εξαγωγικών	επιχειρήσεων	επιτραπέζιων	
ελιών	και	να	ωφελούνται	την	προστιθέμενη	αξία	του	
προϊόντος	οι	εισαγωγείς	τρίτων	χωρών	(Η.Π.Α.,	Κανα-
δάς,	Αυστραλία,	Τουρκία,	κ.α.)	με	την	τυποποίηση	του	
σε	μικρές	συσκευασίες	(ράφι).
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ	ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	ΣΕ	
ΟΛΗ	ΤΗ	ΧΩΡΑ

Ένα	σημαντικό	έργο	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Ανατο-
λική	Μακεδονία	και	Θράκη,	είχε	θετικότατη	ανταπόκριση	
από	τον	τοπικό	πληθυσμό	κι	αξίζει	να	επεκταθεί	σε	όλη	
τη	χώρα.	Η	επέκταση	αυτή	θα	έχει	σημαντικότατα	οφέλη	
(ποιοτικά	&	οικονομικά)	για	τον	Έλληνα	καλλιεργητή	και	
την	ελληνική	αγροτική	παραγωγή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ	ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ	ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΩΝ	ΣΤΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΤΩΝ	ΕΠΙΣΗΜΩΝ	ΚΡΑΤΙΚΩΝ	
ΕΛΕΓΧΩΝ	

Υπάρχει	νομοθεσία	που	επιτρέπει	την	συμμετοχή	και	
ιδιωτικών	διαπιστευμένων	εργαστηρίων	σε	επίσημους	
ελέγχους	για	λογαριασμό	του	Κράτους.	Στο	εξωτερικό	
αυτή	η	πρακτική	είναι	πολύ	διαδεδομένη,	κυρίως	λόγο	
της	μεγάλης	ταχύτητας	απόκρισης	των	ιδιωτικών	ερ-
γαστηρίων	σε	σχέση	με	τα	αντίστοιχα	κρατικά.	Ωστόσο,	
μόλις	προσφάτως	το	ΥΠΑΑΤ	ζήτησε	την	συνδρομή	τους	
και	μάλιστα	σε	ένα	μικρό	κομμάτι	του	ποιοτικού	ελέγχου	
των	μη	ζωικών	τροφίμων	εισαγωγής	και	εξαγωγής,	
βάση	του	882/2004.	

Επιπλέον	αυτού,	θεωρούμε	απαραίτητο	–	και	λόγω	της	
οικονομικής	κρίσης	–	το	να	θεσμοθετηθεί	η	συνδρομή	
και	των	ιδιωτικών	εργαστηρίων:

•	στη	διαδικασία	επίσημου	ελέγχου	για	υπολείμματα	/	
βαρέα	μέταλλα	/	νιτρικά	/	μικροβιολογικά	για	Φρού-
τα	&	Λαχανικά	που	διακινούνται	στην	εσωτερική	
&	προς	εξαγωγή	αγορά	από	τα	συσκευαστήρια	και	
τις	λαχαναγορές,	με	βάση	της	επικινδυνότητα	τους	
(Variability	factors	–	π.χ.	από	«German	Federal	
Institute	for	Risk	Assessment»)	και	τις	ποσότητες	
παραγωγής	τους.

•	στον	επίσημο	κρατικό	έλεγχο		υπολειμμάτων	σε	διά-
φορα	τρόφιμα	φυτικής	και	ζωικής	προέλευσης,	με	
βάση	τον	Καν.(ΕΚ)	915/2010	και	την	λοιπή	Εθνική	
και	Ευρωπαϊκή	νομοθεσία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	ΜΗΤΡΩΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ	ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ	
ΚΑΙ	ΜΗ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	ΕΦΕΤ

Τα	εργαστήρια	αυτά	θα	μπορούν	να	αναλάβουν	τους	
επίσημους	ελέγχους	για	λογαριασμό	του	ΕΦΕΤ.	Οι	γρή-
γοροι	χρόνοι	απόκρισης	και	η	αξιοπιστία	των	ιδιωτικών	
διαπιστευμένων	εργαστηρίων	μπορούν	να	στηρίξουν	το	
δύσκολο	έργο	του	φορέα.

Ειδικά θέματα βιομηχανίας μεταποίησης ροδα-
κίνων

1.	Στρεβλώσεις	στην	αγορά	εργασίας	όσον	αφορά	στην	
υπερωριακή	απασχόληση,	στην	απασχόληση	του	Σαβ-
βατοκύριακου,	στην	νυκτερινή	απασχόληση,	στην	
χορήγηση	σε	εποχικό	προσωπικό	επιδόματος	αδείας	
και	στην	μη	αναθεώρηση	της	λίστας	βαρέων	–	ανθυγι-
εινών.	Δεν	λαμβάνεται	υπ΄	όψιν	η	έντονη	εποχικότητα		
των	μεταποιητικών	κλάδων	(π.χ.	μεταποίηση	ροδα-
κινιών)	που	αυξάνει	υπερβολικά	το	κόστος	εργασίας	
και	κοινωνικής	ασφάλισης.

2.	Η	υπερβολική	διόγκωση	της	χρέωσης	για	την	έκδοση	
πιστοποιητικών	ποιοτικού	ελέγχου	που	επιβαρύνουν	
πλέον	τις	εξαγωγές	με	ένα	αυθαίρετο	χαράτσι	0,5%	
επί	της	αξίας	της	εξαγωγής.	

3.	Η	πληρωμή	ΔΕΤΕ	στους	τελωνειακούς.

4.	Η	μη	απελευθέρωση	των	κλειστών	επαγγελμάτων	
όπως	συμβαίνει	με	τις	άδειες	φορτηγών	Δ.Χ.	επιβα-
ρύνει	το	κόστος	εσωτερικής	μεταφοράς	δυσανάλογα.	
Για	παράδειγμα,	ένα	κοντέινερ	χρειάζεται	230	με	
240	€	από	τα	Γιαννιτσά	για	τη	Θεσσαλονίκη,	όταν	το	
πραγματικό	κόστος	δεν	υπερβαίνει	τα	100	€.

5.	Το	κόστος	καλλιέργειας	των	ροδάκινων	που	εισφέρει	
τα	μέγιστα	στο	βιομηχανικό	κόστος	είναι	το	υψηλότερο	
στον	κόσμο	και	αυτό	γεννά	έντονο	προβληματισμό	και	
ανάγκη	για	εξορθολογισμό	τόσο	στο	κόστος	παραγωγής	
αλλά	και	διακίνησης.	Το	υπάρχον	μοντέλο	διακίνησης	
πρέπει	να	αλλάξει.

6.	Η	δυνατότητα	επέκτασης	του	δικτύου	φυσικού	αερίου	
στους	νομούς	Πέλλας	και	Ημαθίας	θα	δώσει	λύσεις	
όχι	μόνο	μείωσης	του	κόστους	παραγωγής	αλλά	και	
στην	κατεύθυνση	της	προστασίας	του	περιβάλλοντος.



		[	θέσεις	]		17

Πρόταση επιδότησης κατά 30% των εργοδοτικών 
εισφορών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 

από τα αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ

Την	επιδότηση	κατά	30%	των	εργοδοτικών	ει-
σφορών	των	επιχειρήσεων	του	ιδιωτικού	τομέα	
από	τα	αδιάθετα	κονδύλια	του	ΕΣΠΑ	ζήτησε	ο	
ΣΒΒΕ	με	επιστολές	του	προς	τον	Πρωθυπουργό	
κ.	Α.	Σαμαρά	και	προς	στον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	
Ανταγωνιστικότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	
και	Δικτύων,	κ.	Κ.	Χατζηδάκη.	

Στην	πρόταση	του	ο	ΣΒΒΕ	τονίζει	ότι	είναι	απο-
λύτως	γνωστή	η	τραγική	κατάσταση	στην	οποία	
έχει	περιέλθει	η	μεταποίηση	στη	χώρα	μας,	και	
ειδικά	η	περιφερειακή	βιομηχανία.	Το	κύριο	
ζητούμενο	την	τρέχουσα	χρονική	περίοδο	από	
τον	επιχειρηματικό	κόσμο	της	χώρας	είναι	η	
αναχαίτιση	της	κρίσης,	με	τη	διατήρηση	των	
υφιστάμενων	θέσεων	εργασίας	και	την	ταυ-
τόχρονη	μείωση	του	κόστους	λειτουργίας	των	
επιχειρήσεων,	ούτως	ώστε	τα	προϊόντα	τους	
να	γίνουν	περισσότερο	ανταγωνιστικά,	και	αυτό	
μπορεί	να	υλοποιηθεί	μόνο	με	άμεσα	μέτρα	
προς	την	πραγματική	οικονομία,	μέτρα	που	
θα	γίνουν	άμεσα	αντιληπτά	από	το	επιχειρείν.		

Στο	πλαίσιο	αυτό	ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	την	επιδό-
τηση	των	εργοδοτικών	εισφορών	των	επιχειρή-
σεων	σε	ποσοστό	30%,	μέσω	ειδικού	Ταμείου	
το	οποίο	θα	δημιουργηθεί	για	το	σκοπό	αυτό.	

Οι	σχετικοί	πόροι	για	το	«Ταμείο»	μπορούν	
να	ευρεθούν	άμεσα	από	τα	αδιάθετα	κονδύλια	
του	Εθνικού	Στρατηγικού	Πλαισίου	Αναφοράς	
(ΕΣΠΑ),	ώστε	να	μην	διακινδυνεύσει	η	βιωσι-
μότητα	των	ασφαλιστικών	ταμείων.	

Με	τον	τρόπο	αυτόν	αφενός	εξασφαλίζεται	η	
απορροφητικότητα	των	σχετικών	κονδυλίων,	και	
μάλιστα	με	έναν	τρόπο	που	συνάδει	απολύτως	

με	τις	ανάγκες	των	επιχειρήσεων,	αφού	οι	πόροι	
αυτοί	θα	περάσουν	άμεσα	στην	πραγματική	
οικονομία,	κάτι	που	ως	τώρα	δεν	γίνεται,	και	
είναι	απολύτως	αναγκαίο,	και	αφετέρου	δια-
σώζονται	από	το	κλείσιμο	πολλές	επιχειρήσεις,	
ενώ	ταυτόχρονα	διατηρούνται	θέσεις	εργασίας	
και	εξασφαλίζεται	η	κοινωνική	συνοχή.

Ζητούμενο	απ’	εδώ	και	στο	εξής	είναι	όχι	ν’	
αναζητείται	απλά	η	αύξηση	της	απορροφη-
τικότητας	του	ΕΣΠΑ	ως	κριτήριο	επιτυχίας,	
αλλά	πόσα	χρήματα	έχουν	διοχετευτεί	στην	
πραγματική	οικονομία,	ενισχύοντας	μάλιστα	την	
παραγωγική	βάση	της	χώρας	και	αυξάνοντας	
την	ανταγωνιστικότητα	των	επιχειρήσεών.

Ο	ΣΒΒΕ	πιστεύει	ότι	η	πρότασή	του	θα	συμβάλ-
λει	σημαντικά	στην	επιβίωση	των	επιχειρήσεων	
και	στην	αναχαίτιση	των	ανησυχητικά	αυξητικών	
τάσεων	της	ανεργίας.

Επίσης,	θεωρεί	ότι	είναι	πιθανό	να	μπορέσουν	
να	βρεθούν	και	άλλοι	πόροι	πλην	του	ΕΣΠΑ	για	
την	άμεση	υλοποίηση	της	πρότασής,	όπως,	για	
παράδειγμα,	ένα	μέρος	των	πόρων	για	προ-
γράμματα	ΟΑΕΔ,	ΛΑΕΚ,	κλπ.,	τα	οποία	επίσης	
είναι	αναξιοποίητα,	προκειμένου	αυτά	να	διο-
χετευθούν,	ομοίως,	στην	πραγματική	οικονομία.

Κατά	την	άποψη	του	ΣΒΒΕ	το	σημαντικό	είναι	να	
υπάρξει	η	πολιτική	βούληση	και	στη	συνέχεια	οι	
σχετικές	αποφάσεις,	ούτως	ώστε	η	πρότασή	του	
να	μπορεί	να	υλοποιηθεί.	Γι’	αυτό	ο	Σύνδεσμος	
θεωρεί	ότι	η	εφικτότητα	της	συγκεκριμένης	
πρότασης,	μπορεί	να	διερευνηθεί	άμεσα,	για	
παράδειγμα	μέσω	του	ΙΚΑ,	ούτως	ώστε	να	υπο-
λογισθεί	το	μέγεθος	των	σχετικών	κονδυλίων.
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Αποδοχή της Πρότασης του Συνδέσμου 
για την επανασύσταση της Επιχειρησιακής 

Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ)  

Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	με	επιστολή	της	τόσο	
προς	τον	Πρωθυπουργό	κ.	Α.	Σαμαρά	όσο	και	
προς	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστικό-
τητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	&	Δικτύων	κ.	Κ.	
Χατζηδάκη,	επιστολή	η	οποία	κοινοποιήθηκε	
στους	Βουλευτές	της	Μακεδονίας	και	της	Θρά-
κης	όλων	των	κομμάτων,	αλλά	και	σε	συνάντη-
ση	της	με	τον	Υπουργό	Μακεδονίας	Θράκης	
κ.	Θ.	Καράογλου,	διαμαρτυρήθηκε	έντονα	για	
την	κατάργηση	της	«Επιχειρησιακής	Μονάδας	
Ανάπτυξης»	(ΕΜΑ),	της	πρώην	Γενικής	Γραμ-
ματείας	Μακεδονίας	Θράκης.

Ο	ΣΒΒΕ	ζήτησε	την	επανασύσταση	της	ΕΜΑ	
ούτως	ώστε	να	υλοποιηθούν	άμεσα	επενδύσεις	
500	εκατ.	ευρώ	στη	Μακεδονία	και	τη	Θράκη	οι	
οποίες	σε	αντίθετη	περίπτωση	βρίσκονται	σε	
κίνδυνο,	και	για	να	λειτουργήσει	αποκεντρω-
μένα	ως	εξυγιαντικό	μέτρο	του	κατεστημένου	
αδιαφανούς	συστήματος	έγκρισης	και	ελέγχου	
επενδύσεων.	

Μετά	τις	συγκεκριμένες	επιστολές	του	Συν-
δέσμου	έγινε	αποδεκτή	η	πρόταση	του	ΣΒΒΕ	
για	την	επανασύσταση	της	ΕΜΑ,	και	πλέον	ως	
υπηρεσία	λειτουργεί	στο	πρόσφατα	νεοσυστα-
θέν	Υπουργείο	Μακεδονίας	Θράκης.	

Η	επιστολή	που	απέστειλε	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	
προς	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστικό-
τητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	&	Δικτύων,	κ.	Κ.	
Χατζηδάκη		έχει	ως	εξής:

«Αξιότιμε	Κύριε	Υπουργέ,	

Ο	επιχειρηματικός	κόσμος	της	Βόρειας	Ελλά-
δας	αντιμετωπίζει	με	αισθήματα	βαθύτατης	
απογοήτευσης	την	κατάργηση	της	«Επιχει-
ρησιακής	Μονάδας	Ανάπτυξης»	(ΕΜΑ),	ως	
αποτέλεσμα	της	κατάργησης	της	πρ.	Γενικής	
Γραμματείας	Μακεδονίας	–	Θράκης.	

Όπως	ασφαλώς	γνωρίζετε,	η	ίδρυση	και	λει-
τουργία	της	ΕΜΑ	αποτελούσε	διαχρονικό	και	
πάγιο	αίτημα	του	επιχειρηματικού	κόσμου	της	
Βόρειας	Ελλάδας,	στο	πλαίσιο	της	προώθη-
σης	των	επενδύσεων	στην	περιοχή.	Μάλιστα,	
συνέστησε	τολμηρή	απόφαση	αποκέντρωσης,	

σε	μια	περίοδο	που	η	αποκέντρωση	της	δη-
μόσιας	διοίκησης	ήταν	και	είναι	προϋπόθεση	
της	περιφερειακής	ανάπτυξης,	ενώ	ταυτόχρονα	
λειτούργησε	και	ως	εξυγιαντικό	μέτρο	του	κα-
τεστημένου	αδιαφανούς	συστήματος	έγκρισης	
και	ελέγχου	επενδύσεων,	που	αποδείχθηκε,	
σύμφωνα	με	τις	πρόσφατες	εξελίξεις	και	τη	
σχετική	απόφαση	της	πρώην	Υπουργού	Ανά-
πτυξης	κ.	Α.	Διαμαντοπούλου,	ότι	λειτουργεί	
στις	Κεντρικές	Υπηρεσίες.

Στον	πρώτο	χρόνο	λειτουργίας	της	η	ΕΜΑ	υπο-
δέχθηκε	προς	αξιολόγηση	95	επενδυτικά	σχέδια	
από	την	Κεντρική	Μακεδονία,	τη	Δυτική	Μακε-
δονία	και	την	Ανατολική	Μακεδονία	και	Θράκη	
ύψους	500	εκατ.	€,	για	τα	οποία	οι	διαδικασίες	
«έτρεξαν»	ταχύτατα.	Οι	ίδιοι	οι	επιχειρηματίες	
παρουσιάζουν	τη	συγκεκριμένη	υπηρεσία	ως	
υπόδειγμα	για	τη	δημόσια	διοίκηση,	ίσως	επειδή	
δημιουργήθηκε	εκ	του	μηδενός	και	δεν	πρόλα-
βε	να	αποκτήσει	«βαρίδια»	και	«αγκυλώσεις».	

Οι	άμεσες	συνέπειες	της	κατάργησης	της	ΕΜΑ,	
πέραν	του	πασιφανούς	πολιτικού	λάθους,	εί-
ναι	ότι	προκαλείται	τεράστια	αναστάτωση	και	
τα	πρακτικά	προβλήματα	που	δημιουργούνται	
χρήζουν	άμεσης	αντιμετώπισης.	Ειδικά	για	
τις	επενδύσεις	που	υποβλήθηκαν	την	πρώτη	
περίοδο	(Απρίλιος	–	Μάιος	2011),	το	πρόβλημα	
είναι	εντονότερο	καθώς	οι	διαδικασίες	για	την	
εκταμίευση	των	επιδοτήσεων	πλησίαζαν	στο	
τέλος,	και	μάλιστα,	σε	πολλές	περιπτώσεις	τα	
επενδυτικά	σχέδια	έχουν	ολοκληρωθεί	και	οι	
επιχειρήσεις	αναμένουν	την	εκταμίευση	για	
την	εξόφλησή	τους.		

Για	τους	παραπάνω	λόγους	ο	ΣΒΒΕ	θεωρεί	ότι	
θα	πρέπει	άμεσα	να	διορθωθεί	η	συγκεκριμένη	
απόφαση	με	νέα	που	να	προβλέπει	την	επα-
ναλειτουργία	της	ΕΜΑ	στο	πλαίσιο	του	νέου	
Υπουργείου	Μακεδονίας	–	Θράκης	(ΥΜΑΘ),	
συμβάλλοντας	έτσι	αποφασιστικά	στην	υλο-
ποίηση	επενδύσεων	που	τόσο	έχει	ανάγκη	η	
περιοχή,	αλλά,	κυρίως,	στη	μείωση	της	γρα-
φειοκρατίας	και	στην	άσκοπη	μετακίνηση	των	
επιχειρηματιών	από	τη	Βόρεια	Ελλάδα	στην	
Αθήνα,	ακόμη	και	για	μια	υπογραφή».
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6 ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ GREAT TASTE AWARDS 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ PELOPAC
Ο	διαγωνισμός	τροφίμων	Great	Taste	Awards,	που	διοργα-
νώνεται	κάθε	χρόνο	από	το	Guild	of	Fine	Foods	στο	Ηνωμένο	
Βασίλειο,	θεωρείται	ένας	από	τους	πιο	έγκυρους	θεσμούς	πα-
γκοσμίως	στον	κλάδο	των	τροφίμων.	Στην	φετινή	διοργάνωση,	
6	προϊόντα	της	Pelopac	βραβεύτηκαν	με	Χρυσά	Αστέρια.	
Τα	προϊόντα	που	βραβεύτηκαν	είναι	τα	εξής:	Pomegranate	
Glaze,	Herb	Paste	for	Chicken,	Kalamata	Olive	Tapenade	
with	Harissa,	Jalapeño-Stuffed	Olives,	Spicy	Harissa,	and	
Kalamata	Olive	Meze	with	Capers.		
Η	Pelopac	μετράει	ακόμα	μία	σημαντική	διάκριση	στο	ενερ-
γητικό	της.	Αυτή	τη	φορά	σε	μία	νέα	σειρά	προϊόντων	που	επι-
λέχτηκε		στα	πλαίσια	του	2012	SIAL	Innovation	Selection	και	
θα	παρουσιαστεί	στην	επερχόμενη	έκθεση	της	SIAL	(21-25/10)	
στο	Παρίσι.	
Αυτές	οι	δύο	σημαντικές	επιτυχίες	έρχονται	σε	μία	χρονιά	
με	πολλές	τιμητικές	διακρίσεις	για	την	εταιρία.	Εκτός	από	τα	
12	βραβεία	που	έχει	αποσπάσει	φέτος	για	τα	προϊόντα	της,	η	
Pelopac	τιμήθηκε	με	το	βραβείο	του	ΣΒΒΕ	Ελληνική	Αξία	για	
την	Εξωστρέφεια.	
Η	Pelopac	αναπτύσσει	και	παράγει	υψηλής	ποιότητας	τρόφιμα,	
βασισμένα	σε	Μεσογειακές	γεύσεις	και	υλικά	της	Ελληνικής	γης.	

Τα	προϊόντα	της	Pelopac	εξάγονται	στις	ΗΠΑ,	το	Ην.	Βασίλειο,	
την	Αυστραλία	και	πολλές	Ευρωπαϊκές	χώρες.	Η	φιλοσοφία	της	
Pelopac	είναι	η	ανάπτυξη	μακροχρόνιων	και	στενών	συνεργα-
σιών	με	τους	πελάτες	και	προμηθευτές	της,	που	ήταν	η	βάση	
για	τα	πιο	πετυχημένα	προϊόντα	και		καινοτομίες	της	εταιρίας.

H AEGEAN Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 
Εταιρεία στην Ευρώπη ξανά για το 2012, με την ψήφο 
του επιβατικού κοινού

Η	Aegean		πέτυχε	μία	ακόμη	εντυπωσιακή	διάκριση	στα	World	
Airline	Awards	(Παγκόσμια	Αεροπορικά	Βραβεία)	για	το	2012,	
καθώς	το	επιβατικό	κοινό	της	χάρισε	για	τρίτη	φορά	τον	τίτλο	της	
Καλύτερης	Περιφερειακής	Αεροπορικής	Εταιρίας	στην	Ευρώπη.	
Στην	έρευνα	που	πραγματοποιήθηκε	από	την	παγκόσμια	εταιρία	
ερευνών		SKYTRAX	συμμετείχαν	πάνω	από	18	εκατομμύρια	
επιβάτες	που	ταξιδεύουν	τόσο	για	επαγγελματικούς	λόγους	
όσο	και	για	αναψυχή	από	100	χώρες.	

«Για	τρίτη	χρονιά	σε	διάστημα	τεσσάρων	ετών,	οι	επιβάτες	
χάρισαν	στην	Aegean	Airlines	την	αναγνώριση	που	της	αξίζει	
απονέμοντάς	της	τον	τίτλο	της	Καλύτερης	Περιφερειακής	Αε-
ροπορικής	Εταιρίας	στην	Ευρώπη.	Η	AEGEAN	εξακολουθεί	να	
παραμένει	υψηλά	στις	προτιμήσεις	των	επιβατών.	Παράλληλα,	
αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	συνεχίζει	να	συγκαταλέγεται	μεταξύ	
των	25	κορυφαίων	αεροπορικών	εταιριών	παγκοσμίως»,	δή-
λωσε	σχετικά	ο	κ.	Edward	Plaisted,	Διευθύνων	Σύμβουλος	
της	SKYTRAX.
Από	την	πλευρά	του,	ο	κ.	Δημήτρης	Γερογιάννης,	Διευθύνων	
Σύμβουλος	της	AEGEAN,	παραλαμβάνοντας	το	βραβείο	δήλω-
σε:	«Για	τρίτη	φορά	σε	διάστημα	τεσσάρων	ετών,	οι			επιβάτες		
μας	χάρισαν	την	αναγνώριση		της		Καλύτερης	Περιφερειακής	
Αεροπορικής	Εταιρίας	στην	Ευρώπη.	Η	επαναλαμβανομένη	
διάκριση	αυτή	της	Aegean	αποτελεί	διαφήμιση	των	ελληνι-
κών	υπηρεσιών	φιλοξενίας	και	του	ελληνικού	τουρισμού	σε	
εποχές	δύσκολες	για	την	χώρα	μας		και	για	αυτό	μας	κάνει	
υπερήφανους.	Ευχαριστούμε	όλη	την	ομάδα	της	Aegean			για	
την	καθημερινή	της	προσπάθεια	και	τους	επιβάτες	μας	για	την	
επιλογή	τους	και	την	αναγνώριση.	Είναι		σημαντικότερο	από	
ποτέ	να	αποδεικνύουμε	πως	η	Ελλάδα,	οι	επιχειρήσεις	της	και	
οι	άνθρωποί	της	αξίζουν		τέτοιες		διακρίσεις».
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Κλάδος υπηρεσιών του ομίλου Redestos - Efthymiadis 
Agrotechnology Group

PhotOral: Η VIDAVO A.E. πρωτοπορεί και επενδύει στη δύναμη 
του «μπλε φωτός»

O	Όμιλος	Redestos	-	Efthymiadis	Agrotechnology	Group	είναι	
στην	ευχάριστη	θέση	να	ανακοινώσει	μια	σημαντική	επιχει-
ρηματική	εξέλιξη	που	πρόσφατα	υλοποιήθηκε,	στον	Ιδιωτικό	
Εργαστηριακό	Κλάδο	Αναλύσεων.
Με	βαθιά	πίστη	ότι	ο	κλάδοι	της	γεωργίας,	της	παραγωγής	
τροφίμων	και	της	προστασίας	του	περιβάλλοντος	αποτελούν	
τους	πλέον	αναπτυξιακούς	και	υποσχόμενους	κλάδους,	ο	Όμιλος	
απέκτησε	τον	πλήρη	έλεγχο	της	APPERT	Α.Ε.	-	του	μεγαλύτερου	
Μικροβιολογικού	Εργαστηρίου	της	χώρας	-,	δημιουργώντας	
μαζί	με	τον	ηγέτη	του	κλάδου	και	ήδη	θυγατρική	του,	AGROLAB	
Α.Ε.,	μια	σύμπραξη	κορυφαίων	εργαστηρίων.	
Η	πρωτοβουλία	στηρίχθηκε	στα	πλεονεκτήματα	που	απορρέ-
ουν	από	αυτή	την	δράση,	που	διενεργήθηκε	σύμφωνα	με	τους	
κανόνες	της	ορθής	και	συνεπούς	επιχειρηματικής	πρακτικής.	
Δημιουργείται	έτσι	ένα	νέο	δυναμικό	σχήμα,	με	δραστηριότητες	
εντός	και	εκτός	Ελλάδας,	με	πολυάριθμο	και	απόλυτα	εξειδικευ-
μένο	επιστημονικό	προσωπικό,	αλλά	κυρίως	με	προστιθέμενη	
αξία	στην	τεχνική	επάρκεια,	την	ποιότητα,	το	εύρος	και	την	
ταχύτητα	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών.
H	λειτουργία	αυτών	των	δραστηριοτήτων	κάτω	πλέον	από	την	ίδια	

«στέγη»,	θα	δημιουργήσει	συνέργειες	με	θετικά	αποτελέσματα	
τόσο	για	τις	ίδιες	τις	εταιρίες	όσο	και	για	τους	συνεργάτες	της,	
στο	αναλυτικό	επίπεδο,	στην	αξιολόγηση	των	αποτελεσμάτων	
και	στην	ολοκληρωμένη	παροχή	τεχνογνωσίας.
Με	βάση	τα	νέα	δεδομένα	Όμιλος	Redestos	-	Efthymiadis	
Agrotechnology	Group	διαθέτει	πλέον	μέσω	των	θυγατρικών	
του	AGROLAB	Α.Ε.,	AGROLAB	Bulgaria	SLtd.	και	APPERT	Α.Ε	
τα	εξής	επιμέρους	θεματικά	εργαστήρια	και	τμήματα:	
Στην	Θεσσαλονίκη:
α)	Εργαστήριο	Επιμολυντών	Τροφίμων,	β)	Εργαστήριο	Διαθρε-
πτικής	Επισήμανσης	Τροφίμων,	γ)	Εργαστήριο	Περιβάλλοντος,	
δ)	Εργαστήριο	Οργανοληπτικών	Δοκιμών,	
ε)	Εργαστήριο	Ποιοτικού	Ελέγχου	Προϊόντων	Φυτοπροστασίας,	
στ)	Τμήμα	Μελετών,	
ι)	Τμήμα	Έρευνας	&	Ανάπτυξης	Πολλαπλασιαστικού	Υλικού	
Στην	Αθήνα:
α)	Εργαστήριο	Υπολειμμάτων,	β)	Εργαστήριο	Ελέγχου	Γενετικής	
Τροποποίησης,	
γ)	δύο	(2)	Μικροβιολογικά	Εργαστήρια
Στην	Σόφια	της	Βουλγαρίας
α)	Γραφείο	πωλήσεων	&	εξυπηρέτησης	πελατών
Τα	εργαστήρια	είναι	διαπιστευμένα	κατά	ISO	17025	και	ανα-
γνωρισμένα	κατά	GEP,	GLP,	QS,	GAFΤA	καθώς	και	από	την	
Ρωσική	Ομοσπονδία,	με	σκοπό	την	υψηλή	ποιότητα	προσφερό-
μενων	υπηρεσιών	και	την	προσφορά	ολοκληρωμένων	λύσεων,	
ξεκινώντας	από	την	πρωτογενή	παραγωγή,	συνεχίζοντας	στην	
μεταποίηση	και	την	βιομηχανία	τροφίμων,	και	καταλήγοντας	
στο	ράφι	του	super	market.

Η	έρευνα	και	η	καινοτομία	είναι	άμεση	συνυφασμένες	με	τη	
VIDAVO	A.E.,	την	εταιρία	τηλεματικών	εφαρμογών	στην	υγεία	
που	μετουσιώνει	τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	και	τεχνολο-
γικής	ανάπτυξης	σε	χρηστικά	προϊόντα	υγείας	και	κοινωνικής	
φροντίδας.	
Ολοκληρώνοντας	το	αναπτυξιακό	και	επενδυτικό	της	πλάνο,	η	
VIDAVO	A.E.	καινοτομεί	και	επενδύει	στην	εταιρία	PhotOral,	
μια	start	up	με	έδρα	στη	Βοστώνη.	H	PhotOral	ιδρύθηκε	το	
2011,	συνεργάζεται	στενά	με	το	Ινστιτούτο	Forsyth	-	Harvard	
για	την	ανάπτυξη	και	διάθεση	στην	παγκόσμια	αγορά	εντός	
καινοτόμου	προϊόντος	στοματικής	υγιεινής,	βασισμένου	σε	
πατενταρισμένη	τεχνολογία	blue-light.	
Πρόκειται	για	μία	συσκευή,	η	οποία	με	ένα	μόλις	λεπτό	χρήσης	
καθημερινά,	καταπολεμά	τα	φωτοευαίσθητα	βακτήρια	της	
στοματικής	κοιλότητας,	συμβάλλοντας	στην	πρόληψη	της	πε-
ριοδοντίτιδας	και	στη	διατήρηση	υγιούς	στοματικής	χλωρίδας	
και	ούλων.	

Η	VIDAVO	Α.Ε.	επένδυσε	σε	μετατρέψιμα	γραμμάτια,	με	στόχο	
να	ενισχύσει	με	κεφάλαιο	σποράς	την	έναρξη	των	κλινικών	δο-
κιμών	της	blue-light	συσκευής.	Η	VIDAVO	Α.Ε.	θα	αποτελέσει	
στρατηγικό	συνεργάτη	της	PhotOral	και	σύμβουλο	της	σε	θέματα	
διείσδυσης	στην	Ευρωπαϊκή	αγορά,	ενώ	αντίστοιχα	η	PhotOral	
θα	αποτελέσει	εφαλτήριο	ενίσχυσης	της	εξωστρέφειας	της	
VIDAVO	Α.Ε.	στην	άλλη	πλευρά	του	ατλαντικού.


