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Συνάντηση με τον κ. Γ. Παπανδρέου, Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

ΣΒΒΕ - Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020:
Περιφερειακή Ανάπτυξη -  Καινοτομία - Εξωστρέφεια 
Συναντήσεις εργασίας  για την ανάπτυξη της μεταποίησης
και τη νέα βιομηχανική πολιτική 

ΣΒΒΕ - Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020:
Περιφερειακή Ανάπτυξη -  Καινοτομία - Εξωστρέφεια
Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ανάπτυξη των κλάδων
των δομικών υλικών, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης
• Δομικά Υλικά
• Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση

Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στη Βόρεια Ελλάδα και
ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την υπέρβασή της

Το Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη 

Απολογισμός δράσεων για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
στο Εξωτερικό

Επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα - Επενδυτικό πλαίσιο

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων και επαναφορά
της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής,
ζητά ο ΣΒΒΕ από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση

Αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στον
αναπτυξιακό/επενδυτικό νόμο 3299/04



Προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση:
να τεθεί η μεταποίηση
στο επίκεντρο της (νέας) κυβερνητικής πολιτικής

Η ευρύτατη πλειοψη-
φία με την οποία ανα-
δείχθηκε η νέα κυβέρ-
νηση της χώρας από τις
εκλογές της 4η Οκτω-
βρίου, της δίνει τη δυ-
νατότητα να προβεί στις
αναγκαίες τομές και με-
ταρρυθμίσεις στην οι-
κονομία και στη λει-
τουργία του κράτους,
καθώς επίσης και στην
επίλυση χρονιζόντων
προβλημάτων των επι-
χειρήσεων με στόχο την
έξοδο της χώρας από
την οικονομική κρίση. 

Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου της
χώρας, και ειδικά της ελληνικής περιφέρειας, για
την πολιτική που θ΄ ακολουθήσει η νέα κυβέρ-
νηση, είναι μεγάλες, αλλά αντίστοιχα σημαντικά
και σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις, στα οποία προστίθενται οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι τρεις θα πρέ-
πει να είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέ-
πει να εδράζεται η αναπτυξιακή πολιτική της νέ-
ας κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια:

1. η αποφασιστικότητα στη λήψη μέτρων και
αποφάσεων, που δεν θα υπολογίζουν το πο-
λιτικό κόστος, αλλά θα εξυπηρετούν το συ-
νολικό συμφέρον των πολιτών της χώρας, και
θα δημιουργούν πραγματικές και μακροπρό-
θεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, 

2. η θεσμοθέτηση σαφών και μετρήσιμων στό-
χων οικονομικής ανάπτυξης, που θα δί-
νουν έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη
και στην άμβλυνση των περιφερειακών και
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, και, 

3. η δημοσιοποίηση ρεαλιστικών χρονοδια-
γραμμάτων υλοποίησης εξαγγελιών και επί-
λυσης χρονιζόντων προβλημάτων της οι-
κονομίας και του επιχειρηματικού κόσμου
της χώρας.

Πάνω απ΄ όλα όμως ο ΣΒΒΕ ζητά την επαναφο-
ρά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξια-
κής πολιτικής, αφού η ενίσχυση της ανταγωνιστι-

κότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων έχει
αγνοηθεί από τις κυβερνήσεις τουλάχιστον της τε-
λευταίας δεκαετίας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δημοσιοποίησε πλέγμα
προτάσεων για τα ακόλουθα θέματα: την έξοδο
των επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση, την
ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας, την πε-
ριφερειακή ανάπτυξη, και, την αναβάθμιση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
προς στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Α. Πα-
πανδρέου και ζήτησε να συμπεριληφθούν στις
προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης.
Παράλληλα, για την προώθηση των κρίσιμων αυ-
τών ζητημάτων και – εν τέλει –  της ανάδειξης της
βιομηχανίας ως κυρίαρχου συστατικού της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας της χώρας, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), διοργα-
νώνει σειρά σχετικών συναντήσεων εργασίας από
τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2009, με
τίτλο: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 ΣΒΒΕ – Eurobank EFG:
Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέ-
φεια». Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των παραπά-
νω συναντήσεων εργασίας ο ΣΒΒΕ συνεργάζεται
με την τράπεζα Eurobank EFG η οποία είναι ο απο-
κλειστικός χορηγός όλων των εκδηλώσεων.
Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΒΒΕ στοχεύει σε τρία
πράγματα:

1. να αναδειχθεί η σημασία και ο ρόλος της με-
ταποίησης στην ανάπτυξη της χώρας και στην
περιφερειακή ανάπτυξη

2. να διαμορφωθούν προτάσεις ΝΕΑΣ βιομη-
χανικής πολιτικής και,

3. να επιτευχθεί συμφωνία σε μια συγκεκριμέ-
νη στρατηγική ατζέντα για την αναδιάρθρω-
ση της μεταποίησης μέχρι το 2020.

Για την αποτελεσματικότερη καταγραφή των απόψε-
ων των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, έχει δημι-
ουργηθεί η ιστοσελίδα www.industry2020.gr, στην
οποία όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει την άπο-
ψή του για την πορεία της βιομηχανίας προς το 2020
και τη νέα βιομηχανική πολιτική, αλλά και να πλη-
ροφορηθεί την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των συ-
ναντήσεων εργασίας.
Σας προτρέπω λοιπόν, να επισκεφτείτε τον παρα-
πάνω ιστότοπο και να καταθέσετε την άποψή σας,
συμβάλλοντας κι εσείς στη δημιουργία προτάσε-
ων για το μέλλον της μεταποίησης μέχρι το 2020.

Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος



Expectations from the new government:
the manufacturing sector should be the
focus of the new government’s policy
The significant majority by which Greece’s new government was brought
to power in the elections on 4 October allows it to make the necessary
sweeping changes and reforms to the economy and how the State oper-
ates and also to resolve protracted problems faced by businesses in or-
der to lead the country out of the economic crisis. 
Greece’s business community, especially the businesses in the Greek re-
gions, have high expectations related to the policy the new government
will implement; likewise the problems faced by businesses are both sig-
nificant and serious and have been added to by the impacts of the eco-
nomic crisis.
Against this background, the Federation of Industries of Northern Greece
considers that the new government's development policy during the years
to come should focus on the following three pillars:

1. decisiveness in making decisions and implementing measures, ir-
respective of the political cost entailed, in order to serve the inter-
ests of all citizens of Greece, and to create real, long-term prospects
for development;  

2. adoption of clear-cut, measurable economic development objec-
tives which will place emphasis on regional development and on
improving regional and intra-regional inequalities and disparities;
and  

3. publication of realistic timeframes for implementing scheduled
plans and for resolving long-term problems faced by the economy
and Greece's business community.

Above all, however, the Federation requests that manufacturing be re-
stored to a central position in development policy, since bolstering the
competitiveness of manufacturing industries has been ignored by gov-
ernments over the last decade, if not longer. 
In this context, the Federation of Industries of Northern Greece has pub-
lished a series of proposals on the following matters: taking businesses
out of the economic crisis, bolstering the manufacturing industry, region-
al development and improving the competitiveness of the Greek econo-
my. The Federation has presented these proposals to Greece's Prime
Minister, G. A. Papandreou, and has requested that they be included in
the new Government Agenda.
At the same time, in order to publicise these critical issues and to high-
light industry as a main element in Greece’s development, the Federa-
tion has organised a series of working meetings on this matter running
from October to December 2009 entitled ‘Industry 2020: Federation of In-
dustries of Northern Greece – Eurobank EFG: Regional Development –
Innovation – Outward Looking Approach’. The Federation has collaborat-
ed with Eurobank EFG in organising these working meetings and the
Bank is the sponsor of all these events.
This Federation initiative has three objectives:

1. to highlight the importance and role of manufacturing in Greece's
development overall and in regional development.

2. to make proposals for a NEW industrial policy; and 
3. to reach agreement on a specific strategic agenda to restructure

the manufacturing industry by 2020.
In order to effectively record the views of the Federation’s members, a
special website (www.industry2020.gr) has been developed. Anyone in-
terested can present their views on the progress of industry up to 2020
and on new industrial policy. Information is also available about the de-
velopment of the working meetings and their results.
I urge you to visit the website and present your own views, thereby
making a contribution to the proposals which will be presented on the
future of manufacturing up to 2020.

Νίκος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Χαράλαμπος Μπουντουρίδης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Bασίλειος Xαρόβας
Δημήτριος Αμπατζής
Αθανάσιος Σαββάκης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Θρασύβουλος Μακιός
Ιωάννης Ακκάς
Ευτύχιος Βασιλάκης
Ιωάννης Βένος
Ιωάννης Βεργίνης
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Παντελής Γρηγοριάδης
Μάρκος Δούφος
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Γρηγόρης Ναϊσίδης
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Δημήτριος Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αναστάσιος Πιστιόλας
Μιχαήλ Πολάτ
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Ευστράτιος Σιμόπουλος
Ρήγας Τζελέπογλου
Νικόλαος Τρυπάνης
Ιωάννης Τσάρας
Παναγιώτης Τσινάβος
Σταύρος Τσολάκης
Κώστας Χαΐτογλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 0 9 - 2 0 1 1

Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β' Αντιπρόεδροι

Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης

Έφορος
Μέλη Δ.Ε.

Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι
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02.09.09
� Εκδήλωση με θέμα: «Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στη Βό-

ρεια Ελλάδα και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
την υπέρβασή της», που διοργάνωσε η ΟΚΕ και πραγματοποιήθη-
κε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Από το Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

03.09.09
� Αναπτυξιακό Συνέδριο με θέμα: «Οι επαγγελματίες επιχειρούν

και επιχειρηματολογούν για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης», που
διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου. 

04.09.09
� Εναρκτήρια εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος «Ελλά-

δα-Βουλγαρία 2007 – 2013», που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT
Regency Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

� Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το
Σύμβουλο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ανδριανουπόλεως της
Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Δ. Μαθιό, Πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρό-
εδρος και Γ. Σταύρου.

05.09.09
� Εγκαίνια της 74ης ΔΕΘ και επίσκεψη του κ. Κ. Καραμανλή Πρωθυ-

πουργού της Ελλάδας στους εκθετήριους χώρους της ΔΕΘ.  Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή με την ευκαιρία της τε-
λετής εγκαινίων της 74ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου. 

06.09.09
� Εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Α. Τσιατσιάμη, Γενικό Γραμ-

ματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας
του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Απολογισμός δράσεων για
την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο Εξωτερικό -
Παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Εξωστρέφειας», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Εξωτερικών στην ΔΕΘ.
Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου.

07.09.09
� Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Εσθονίας, που πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμε-
τείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρω-
σίας και των ΕΒΕ Μόσχας και Τανγκαρόγκ, που διοργάνωσε η Γενι-
κή Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Την αποστολή υποδέχθηκε ο κ. Γ. Σταύ-
ρου και συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Σ. Πολίτου και ο κ. Α.
Λαδένης.

08.09.09
� Συνάντηση με εκπροσώπους του ΕΒΕ Ουζμπεκιστάν, που διοργά-

νωσε η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανα-
πτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Την αποστολή υποδέχθη-
κε ο κ. Γ. Σταύρου και συμμετείχαν η κα. Σ. Πολίτου και ο κ. Α.
Λαδένης.

� 5ο TIF Business Forum – «ΑΞΕ: Αδράξτε την Ευκαιρία στην Εποχή
της Κρίσης - Workshop με θέμα: Επενδυτικές ευκαιρίες στα Βαλ-
κάνια», που διοργανώθηκε από την HELEXPO στα πλαίσια της Διε-
θνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο ο κ. Γ. Σταύρου
απένειμε βραβεία σε εταιρίες – μέλη του Συνδέσμου, και συμμετεί-
χε η κα. Β. Βλοτίδου.

� Συνάντηση με εκπροσώπους του European Information and Innovation
Relay Centre in Serbia με θέμα τη συνεργασία των δύο οργανισμών
– μελών του Enterprise Europe Network, που πραγματοποιήθηκε
στη ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

� Συνάντηση για τη μελέτη «Το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσα-
λονίκη», που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσ-
σαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

09.09.09
� Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο συμ-

μετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

10.09.09
� Συνάντηση με εκπροσώπους του ΕΒΕ Καζακστάν, που διοργάνωσε

η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξια-
κής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Την αποστολή υποδέχθηκε ο κ.
Γ. Σταύρου και συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Σ. Πολίτου και
ο κ. Α. Λαδένης.

11.09.09
� Συνάντηση του κ. Γ. Παπανδρέου, Αρχηγού της Αξιωματικής Αντι-

πολίτευσης και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με εκπροσώπους των φο-
ρέων της Πόλης, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.
Βελλίδης». Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου. 

� Συνάντηση με εκπροσώπους του ΥΠΕΞ Λευκορωσίας, που διοργά-
νωσε η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανα-
πτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Την αποστολή υποδέχθηκε
ο κ. Α. Λαδένης και συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Σ. Πολίτου.

12.09.09
� Κλειστό γεύμα με επίσημη προσκεκλημένη τη κα. Λ. Κατσέλη, Βου-

λευτή Επικρατείας και Εκπρόσωπο για θέματα Οικονομίας του
ΠΑΣΟΚ, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� Ομιλία του κ. Γ. Παπανδρέου Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την ευκαιρία της 74ης ΔΕΘ,
που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

16.09.09
� Συνάντηση με τον κ. Θ. Σταυρόπουλο, Πρόεδρο της ΕΕΔΕ Μακε-

δονίας, σχετικά με τη διοργάνωση του συνεδρίου Αριστοτέλης,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

� Συνάντηση για το πρόγραμμα RAF Regions, που πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία του ΙΝΑ – ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.



�
17.09.09
� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Βαλκανικά

θέματα», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με
συντονιστή τον κ. Στ. Τζιρίτη.

� Συνάντηση για τη μελέτη «Το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσα-
λονίκη», που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου. 

21.09.09
� Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής της Μονάδας Οργάνω-

σης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

22.09.09
� Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise Europe

Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΤ,
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

23.09.09
� Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Εφαρμογών

Πληροφορικής που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
της Εκθέσεως Infosystem, που διοργανώνει η Helexpo. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Περιβάλ-
λον», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συ-
ντονιστή τον κ. Κ. Οικονόμου.

� Εγκαίνια του νέου κτιρίου της Επιτροπής της Μονάδας Οργάνωσης
της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Εκτελεστική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ, που
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

28.09.09
� Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο

συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

29.09.09
� Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Εφαρμογών

Πληροφορικής που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
της Εκθέσεως Infosystem, που διοργανώνει η Helexpo. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

30.09.09
� 132η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του

άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Έδεσσας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Μεταφο-
ρές», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συ-
ντονιστή τον κ. Θρ. Μακιό.

06.10.09
� Συνάντηση για τη μελέτη «Το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσα-

λονίκη», που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσ-
σαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

7-9.10.09
� 5Ο Project Meeting RAF – Regions Project, που πραγματοποιήθη-

κε στην Ολλανδία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
� 2ο Ετήσιο Συνέδριο του Enterprise Europe Network, που πραγ-

ματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Β. Βλοτίδου.

08.10.09
� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Μεταφο-

ρές», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συ-
ντονιστή τον κ. Θρ. Μακιό.

10.10.09
� Δεξίωση που παρέθεσε ο Dr. Hans Giesecke, Πρόεδρος του Αμερι-

κανικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης, προς τιμήν του κ. Δ. Δασκαλόπου-
λου, Προέδρου ΣΕΒ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.  

12.10.09
� Συνέντευξη τύπου για το συνέδριο «ΣΒΒΕ-Eurobank Βιομηχανία

2020», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
� Προσυνεδριακές εκδηλώσεις κλαδικού χαρακτήρα με θέμα «Δομι-

κά Υλικά» και «Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση», στο πλαίσιο του πο-
λυσυνεδρίου «ΣΒΒΕ – EUROBANK: Βιομηχανία 2020», που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. 

� Ραδιοφωνική Συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, Διευθυντή Τεκμη-
ρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου, στο ράδιο ΔΕΘ 104,9, στην
εκπομπή «Επιχειρούμε μαζί» του ΕΒΕΘ, στη δημοσιογράφο κα.
Δ. Ιωαννίδου, με θέμα το συνέδριο «ΣΒΒΕ-Eurobank EFG Βιομη-
χανία 2020.

14.10.09
� Τακτική συνεδρίαση Τριμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Ο.Ε.Ε.Κ.

Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

15.10.09
� Επίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας της Olympic Air, που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Κτίριο Τεχνικής Βάσης, στο Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέ-
λος. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Βαλκανικά
θέματα», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με
συντονιστή τον κ. Στ.Τζιρίτη.

19.10.09
� Ελληνο-Γερμανικό Οικονομικό Φόρουμ και Επιχειρηματικές Συνα-

ντήσεις, που διοργάνωσε το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο και
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο
κ. Πρόεδρος.

� Συνάντηση με το Enterprise Europe Network της Λειψίας κατά τη
διάρκεια του  Ελληνο-Γερμανικού Οικονομικό Φόρουμ στο ΕΒΕΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

21.10.09
� Συνάντηση των φορέων της Πόλης με τη Διοίκηση της Olympic Air

ενόψει των εξαγγελιών των Μακεδονικών Αερογραμμών, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Β. Πανούτσος, Β. Τακάς και Γ. Σταύρου.

� Παρουσίαση του ερευνητικού έργου «Το μέλλον της βιομηχανίας
στη Θεσσαλονίκη», που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύν-
δεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κ.κ.
Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

22.10.09
� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.Μυλωνάς.

29.10.09
� Συνάντηση με τον κ. C. J. Lo, Διευθυντή της Οικονομικής Διεύ-

θυνσης του Γραφείου Εκπροσώπησης της Ταϊβάν στην Ελλάδα που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Β. Βλοτίδου.

� Συνάντηση με τον καθ. Γ. Χατζηδημητρίου από το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας σχετικά με τη συνδιοργάνωση συνεδρίου, που πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετεί-
χαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

� Συνάντηση με την κα. Σμ. Γιαννακοπούλου από την ΙΘΑΚΗ σχετικά
με τη στήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΙΘΑΚΗΣ, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και
η κα. Σ. Πολίτου.
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Συνάντηση με τον κ. Γ. Παπανδρέου,
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 11

Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκε-

ψης του κ. Γ. Παπανδρέου, στη ΔΕΘ, ως Αρχηγού

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συμμετείχαν ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ν. Πέντζος και ο Εκτε-

λεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου.  

Ο Πρόεδρος κ. Πέντζος, κατέθεσε το παρακάτω

Υπόμνημα Θέσεων – Προτάσεων του Συνδέσμου

για την ανάπτυξη της μεταποίησης στην Ήπειρο,

τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η συρρίκνωση της μεταποίησης απειλή για την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ήπειρο,
τη Μακεδονία και τη Θράκη

Για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, η ύπαρ-
ξη ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα αποτελεί προϋ-
πόθεση ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
1. Άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με τη

μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) από φορέα
εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμ-
μάτων, σε φορέα σχεδιασμού, παραγωγής και άσκη-
σης βιομηχανικής πολιτικής. 

2. Άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής,
και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών κλάδων της
μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρο-
νη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιο-
χών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με
πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες όπως π.χ. η Γαλλία, («Πόλοι Βιομηχανικής Αντα-
γωνιστικότητας») και με τη χρηματοδότηση κατά προ-
τεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η οικονομική κρίση συντελεί στην αποδιάρθρωση του τομέα της μεταποίησης στις περιφέρειες
του Βορειοελλαδικού Τόξου 

Τα έντονα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις στις τέσσερις περιφέρειες του Βορει-
οελλαδικού Τόξου, δηλαδή της Ηπείρου, της Μακεδο-
νίας και της Θράκης, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, έχουν πολύ ισχυρότερο αντίκτυ-
πο στις τοπικές οικονομίες και στην αποδιάρθρωση του
μεταποιητικού ιστού της περιφέρειας. 
1. Θέσπιση προγράμματος εξόδου από την κρίση πέντε

ετών τουλάχιστον με συμφωνία όλων των κοινωνικών
εταίρων,

2. Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέσω:
α) της λήψης άμεσων μέτρων όπως η κατάργηση της
εισφοράς 0,6%, το πάγωμα και η κεφαλαιοποίηση
των τόκων των δανείων για τα δυο επόμενα εξάμη-
να και η μείωση του spread των επιτοκίων δανεισμού

με τη δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης
επιτοκίου, β) της θεσμοθέτησης προγράμματος τύ-
που ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη με-
ταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανε-
ξάρτητα από το μέγεθός τους, γ) της πληρωμής των
οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, όπως οι
πληρωμές έργων και προμηθειών, οι επιστροφές
ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και η επιδότη-
ση εργασίας για τις επιχειρήσεις της Θράκης, δ)
της παροχής ενισχύσεων και κινήτρων προς τις
επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέ-
σεων εργασίας, και, ε) του εξορθολογισμού της
διαδικασίας έκδοσης μεταχρονολογημένων επιτα-
γών, αφού σήμερα το βάρος της πίστωσης μετακυ-
λίεται στις παραγωγικές επιχειρήσεις.
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Η Θεσσαλονίκη και η θέση της στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για τη δημιουργία οράματος για το μέλλον της Θεσσα-
λονίκης, προτείνουμε να προκηρυχθεί δημόσιος διε-
θνής διαγωνισμός μέσω του οποίου θα μελετηθεί και
θα προδιαγραφεί το πλέγμα υποδομών που είναι απα-
ραίτητο για τη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα τριάντα (30)
χρόνια. Στη μελέτη προτείνουμε να δοθεί έμφαση στην
ανάδειξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της
πόλης. Τέλος, προτείνουμε ο φορέας που θα προκηρύ-
ξει τον δημόσιο διαγωνισμό να είναι το Υπουργείο Μα-
κεδονίας – Θράκης.
1. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώ-

νης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» και θεσμοθέτηση
ειδικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων νέας
οικονομίας (ελληνικών και ξένων) στα όριά της. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι
ρυθμοί υλοποίησης του έργου, β) να ορισθούν άμε-
σα τουλάχιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόμων

δραστηριοτήτων, και, γ) οι πρώτες επιχειρήσεις να
εγκατασταθούν στους θύλακες στις αρχές του 2010.

2. Εκσυγχρονισμός του συνόλου των παραγωγικών υπο-
δομών του λιμένα Θεσσαλονίκης, και, κυρίως, την
επιτάχυνση της κατασκευής του 6ου προβλήτα. 

3. Δημιουργία νέου, σύγχρονων προδιαγραφών, εκθε-
σιακού κέντρου, έως το 2012, γενέθλιο έτος για την
πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ήδη διακη-
ρυγμένης βούλησης της πολιτείας για δημιουργία νέ-
ου εκθεσιακού κέντρου, προτείνουμε: α) να δημοσιο-
ποιηθεί ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του
έργου (π.χ. Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) κλπ), β) να γνωστοποιηθεί ο
φορέας που θα υλοποιήσει την κατασκευή του νέου
εκθεσιακού κέντρου, και, γ) να δοθούν έγκαιρα ρεα-
λιστικά χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή του. 

Στασιμότητα των έργων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται δυστυχώς στασιμό-
τητα στην αναπτυξιακή πορεία του λιμένα. 
Οι δεσμευμένες πιστώσεις στο Περιφερειακό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
που αφορούν σε έργα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπο-

λης, ανέρχονται στο ποσό των 30 εκ. €, τη στιγμή που
για την ολοκλήρωση των έργων που προβλέπονται στο
εγκεκριμένο MasterPlan του λιμένος απαιτείται δαπά-
νη της τάξης των 200εκ. €.

Η αποκέντρωση των υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης προϋπόθεση περιφερειακής ανάπτυξης

Η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης απο-
τελεί κοινό τόπο, με συνέπεια ο εκσυγχρονισμός του
κράτους να αποτελεί αδήριτη ανάγκη. 
1. Εφαρμογή σαφούς πολιτικής περιφερειακής ανά-

πτυξης, στην οποία θα προβλέπεται η αποκέντρωση
των εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης. Ένα πρώ-
το βήμα θα αποτελούσε η μετεξέλιξη του Υπουργεί-
ου Μακεδονίας – Θράκης σε Υπουργείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης με αυξημένες αρμοδιότητες.

2. Ο σχεδιασμός αναπτυξιακών πολιτικών, και κυρίως η
εξειδίκευση μέτρων πολιτικής αλλά και έργων του ΕΣΠΑ,
να μη γίνεται κεντρικά, αλλά σε επίπεδο περιφέρειας.  

3. Ίδρυση παραρτημάτων υπηρεσιών του δημοσίου που
σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των επιχειρήσε-
ων σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να εξυπη-

ρετούνται τοπικά και να αποφεύγονται οι άσκοπες
μετακινήσεις στελεχών τους, ακόμη και για μια υπο-
γραφή, στην Αθήνα. Θεωρούμε ότι η επέκταση της
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-
νιών θα υποβοηθούσε σημαντικά την προσπάθεια
αποκέντρωσης.

4. Έναρξη δημόσιου διαλόγου για τη μετεξέλιξη του
ισχύοντος διοικητικού μοντέλου της χώρας σε νέο,
που θα μεταβιβάζει αρμοδιότητες και εξουσίες
της κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, με τη
δημιουργία ισχυρών περιφερειών.

Tο πλήρες κείμενο του υπομνήματος βρίσκεται στην ηλεκτονική διεύθυνση www.sbbe.gr/docs/theseis/ypomnimata/Παπανδρέου.pdf



08 [ δραστηριότητες ]

ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020:
Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια 
Συναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη της μεταποίησης και
τη νέα βιομηχανική πολιτική 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
στην προσπάθειά του αναδείξει και να ενισχύσει τη ση-
μασία και τη συμβολή της βιομηχανίας στην οικονομία
της χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη, διοργα-
νώνει σειρά συναντήσεων εργασίας με τίτλο: «ΣΒΒΕ
– Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020: Περιφερειακή
Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια» από τον Οκτώ-
βριο έως και τον Δεκέμβριο του 2009.  
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των παραπάνω συναντή-
σεων εργασίας ο ΣΒΒΕ συνεργάζεται  με την τράπεζα
Eurobank EFG η οποία είναι ο αποκλειστικός χορηγός
όλων των εκδηλώσεων.
Οι στόχοι των συνεδριακών εκδηλώσεων τέθηκαν από
τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζο σε Συνέντευξη Τύ-
που για την παρουσίαση του σχετικού προγράμματος.
Αυτοί είναι:
1. να αναδειχθεί η σημασία και ο ρόλος της μετα-

ποίησης στην ανάπτυξη της χώρας και στην περι-
φερειακή ανάπτυξη,

2. να διαμορφωθούν προτάσεις ΝΕΑΣ βιομηχανικής
πολιτικής, και,

3. να επιτευχθεί συμφωνία σε μια συγκεκριμένη στρα-
τηγική ατζέντα για την αναδιάρθρωση της μεταποί-
ησης μέχρι το 2020.

Ο κ. Πέντζος, υπογράμμισε το γεγονός ότι οι συνεδρια-
κές εκδηλώσεις επικεντρώνονται στη μελέτη του συ-
νόλου των κλάδων της μεταποίησης, αλλά και στη σχέ-

ση της μεταποίησης με την περιφερειακή ανάπτυξη,
την εξωστρέφεια και την υιοθέτηση καινοτομιών από
τις επιχειρήσεις.  
Ο κ. Γ. Μαρίνος, Γενικός Διευθυντής της Eurobank EFG,
αναφορικά  με την υποστήριξη της τράπεζας για τη
διοργάνωση των συνεδριακών εκδηλώσεων για την πο-
ρεία της βιομηχανίας προς το 2020, τόνισε ότι βασι-
κή προτεραιότητα της τράπεζας είναι να σταθεί δίπλα
στην Ελληνική επιχειρηματικότητα, δίπλα στις επιχει-
ρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και δυνατότη-
τες, υποστηρίζοντας τους έλληνες εξαγωγείς, το διε-
θνές εμπόριο και τις επενδύσεις της παραγωγικής βά-
σης της χώρας.
Ο κ. Μαρίνος τόνισε ότι, στόχος των πρωτοβουλιών της
τράπεζας είναι να στηρίξει την ενίσχυση της οικονομι-
κής εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την
προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας και της προ-
στιθέμενης αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών, την ενί-
σχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε νευ-
ραλγικούς τομείς, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση
φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, και
την προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτικών κεφα-
λαίων που θα τροφοδοτήσουν την αναπτυξιακή διαδι-
κασία,  για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της οι-
κονομίας και της στήριξης της απασχόλησης.
Ας σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου:

• Συμμετέχουν και συζητούν για τις προοπτικές της
μεταποίησης την επόμενη δεκαετία, 73 ανώτατα
στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσω-
ποι υπουργείων και φορέων, 

• Πραγματοποιούνται 4 συναντήσεις εργασίας για
τη μελέτη 11 κλάδων της μεταποίησης, 

• Διοργανώνονται 3 συναντήσεις εργασίας για την
περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία και την
εξωστρέφεια.

• Υλοποιούνται 4 έρευνες γνώμης για την πορεία
και το μέλλον της μεταποίησης προς το 2020.

Τέλος, για τις ανάγκες των συνεδριακών εκδηλώσεων έχει δημιουρ-

γηθεί ειδικός δικτυακός τόπος www.industry2020.gr, στον οποίο όποι-

ος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει την άποψή του για την πορεία της

βιομηχανίας προς το 2020 και τη νέα βιομηχανική πολιτική.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Γ. Mαρίνος και Ν. Πέντζος
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ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020:
Περιφερειακή Ανάπτυξη - Καινοτομία - Εξωστρέφεια 

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ανάπτυξη των κλάδων
των δομικών υλικών, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης 

1. η σημασία του κλάδου των δομικών υλικών στην
Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, καθώς σχετίζεται άρρη-
κτα με τον κλάδο των κατασκευών του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, ενώ μαζί με τον κλάδο των τρο-
φίμων και ποτών έχουν τις καλύτερες εξαγωγικές
επιδόσεις.

2. η πορεία του κλάδου είναι άμεσα συνυφασμένη με
την πορεία των κατασκευαστικών έργων ή/και με τις
συντηρήσεις και ανακαινίσεις κτιρίων. 
• Όσον αφορά τα δημόσια έργα, ο κλάδος παρου-
σίασε τα τελευταία χρόνια μεγάλη αναπτυξιακή δυ-
ναμική εξ΄ αιτίας της ανάπτυξης των μεγάλων έρ-
γων υποδομής, των Ολυμπιακών έργων, των οδικών
αξόνων, κλπ.
• Όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, από το 1995 υπάρ-
χει κατακόρυφη αύξηση της οικοδομικής δραστη-
ριότητας, λόγω της μείωσης των επιτοκίων των στε-
γαστικών δανείων και της ένταξης πολλών περιο-
χών στο σχέδιο πόλης

3. η πορεία των οικοδομικών έργων (δημόσιων και
ιδιωτικών) με κριτήρια των αριθμό αδειών, την επι-

φάνεια και τον όγκο, από το 2000 έως και το 2005
ήταν ανοδική, ενώ από το 2005 κ.ε. διαπιστώνεται
πτωτική τάση. Συγκεκριμένα, το 2009 σε σχέση με
το 2008, διαπιστώνεται πτώση κατά -16% στον αριθ-
μό των οικοδομικών αδειών, -26% στην επιφάνεια,
και, -27% στον όγκο των νέων οικοδομών.

4. για το 2008 ο κλάδος των δομικών υλικών αντι-
προσωπεύει το 24% του συνόλου των εξαγωγών της
χώρας, με κυριότερες χώρες εξαγωγών τις Βαλ-
κανικές. Στις χώρες αυτές, αλλά και σε άλλες ανε-
πτυγμένες αγορές του Δυτικού κόσμου, οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει υποκαταστή-
ματα τόσο με εμπορική όσο και με παραγωγική δρα-
στηριότητα, εξ΄ αιτίας του γεγονότος ότι τα περισσό-
τερα προϊόντα είναι εντάσεως μεταφοράς.

5. το 70% του συνόλου των κτιρίων στη χώρα μας χρή-
ζει ανακαίνισης προκειμένου να μην είναι ενεργο-
βόρο. Σύμφωνα με στοιχεία του 2000, το 70% των
κτιρίων στη χώρα μας είναι κατασκευασμένο πριν
την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης, δη-
λαδή πριν το 1980. 

Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο

Δομικά Υλικά

Οι προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής, οι οποίες συνο-
δεύονται από άξονες και δράσεις για την υλοποίησή
τους, συμβάλλουν στη χάραξη συγκεκριμένης αναπτυ-
ξιακής στρατηγικής για την ανασυγκρότηση της ελλη-
νικής οικονομίας, συνιστούν ένα σαφές πλέγμα στρα-
τηγικών κατευθύνσεων για την πορεία και το μέλλον των
κλάδων μέχρι το έτος 2020, αλλά κυρίως, αίρουν τις
ατεκμηρίωτες αιτιάσεις όλων εκείνων που υποβαθμί-
ζουν τη σημασία, το ρόλο, αλλά κυρίως το μέλλον της
βιομηχανίας στη χώρα.
Οι συναντήσεις εργασίας αφορούσαν τη μελέτη των κλά-
δων των δομικών υλικών, της κλωστοϋφαντουργίας και

της ένδυσης. Στις συναντήσεις αυτές έλαβαν μέρος πε-
ρισσότερα από 180 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επι-
χειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, εκπρόσωποι της ακα-
δημαϊκής κοινότητας και φορέων στήριξης της επι-
χειρηματικότητας. 
Το σύνολο των προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής για
τους παραπάνω κλάδους, το οποίο ακολουθεί, θα κατα-
τεθεί άμεσα στην Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της δημιουρ-
γίας ενός νέου, εξωστρεφούς μοντέλου της ελληνικής
οικονομίας, το οποίο θα επικεντρώνεται και θα στηρί-
ζει τη μεταποιητική βάση της χώρας και ειδικά της
ελληνικής περιφέρειας. 

Ιδιαίτερα σημαντικές προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την άρση των διαχρονικών στρεβλώσεων και

την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, προέκυψαν από τις δυο πρώτες

συναντήσεις εργασίας του πολυσυνεδρίου «ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020» που πραγμα-

τοποιήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου.
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Ο κλάδος κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Η κρίση που διέρχεται ο κλάδος μειώνει την παραγω-
γή του ΑΕΠ, αυξάνει το ποσοστό ανεργίας, ελαττώνει
τα κρατικά έσοδα και επηρεάζει αρνητικά όλες τις επι-
χειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
Για την έξοδο από την κρίση, η αρχή, θα πρέπει να γί-
νει με την άμεση υλοποίηση ειδικού προγράμματος για
την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της οικο-
δομικής δραστηριότητας. 
Παράλληλα, θα αποτελούσε ενέργεια προς τη σωστή κα-
τεύθυνση η άμεση υλοποίηση του προγράμματος που
εξαγγέλθηκε για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 
Μια ακόμη θετική ενέργεια που θα ενισχύσει τις επι-

χειρήσεις του κλάδου δομικών υλικών την περίοδο της
οικονομικής κρίσης είναι η εύκολη πρόσβαση στη χρη-
ματοδότηση των πολιτών και η περιστολή του κόστους
δανεισμού για την απόκτηση κατοικίας. Έτσι, θα δοθεί
ώθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία τους
τελευταίους μήνες παρουσιάζει πτώση μέχρι και 40%
σε σχέση με πέρυσι. 
Επίσης, θα πρέπει να επανεξετασθούν όλες οι προτά-
σεις που έχουν υποβληθεί από τις επαγγελματικές ορ-
γανώσεις και να ληφθούν άμεσα τολμηρές αποφάσεις,
ακόμη και αν έχουν ένα πρόσκαιρο δημοσιονομικό κό-
στος. 

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου

1. βασικό πρόβλημα του κλάδου, και κυρίως των υγιών
επιχειρήσεων, είναι η ανυπαρξία συγκεκριμένων προ-
διαγραφών για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία
ελέγχου της αγοράς, έχει σαν αποτέλεσμα την κυ-
κλοφορία προϊόντων του κλάδου αμφίβολης ποιότη-
τας και αμφίβολης ασφάλειας για τον καταναλωτή.
Για τους παραπάνω λόγους προτάθηκε αφενός η δη-
μιουργία πλατφόρμας προδιαγραφών για τα δομικά
προϊόντα και αφετέρου η βελτίωση του υφιστάμε-
νου νομοθετικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς. 
Μέσω της θέσπισης προδιαγραφών υποβοηθείται
ουσιαστικά τόσο η τεχνολογική αναβάθμιση του κλά-
δου όσο και η ανάπτυξη προϊόντων με συγκριτικά

τεχνολογικά πλεονεκτήματα, γεγονός που μπορεί
να τα καταστήσει διεθνώς ανταγωνιστικά. 
Σήμερα, η έλλειψη προδιαγραφών αναγκάζει τις επι-
χειρήσεις να παράγουν προϊόντα χαμηλών ή/και ανύ-
παρκτων προδιαγραφών. Η θέσπιση προδιαγραφών
με βεβαιότητα θα ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση
στον κλάδο και θα ενισχύσει την εγχώρια και διεθνή
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον επισημάνθηκε ότι εφόσον δημιουργη-
θεί η πλατφόρμα των προδιαγραφών του κλάδου
των δομικών υλικών, σε συνδυασμό με την πλούσια
τεχνογνωσία των επιχειρήσεων του κλάδου, αυτή
μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ακόμη και εξα-
γώγιμη τεχνολογία για τη χώρα.

Τα ειδικότερα συμπεράσματα, θέσεις και προτάσεις από τη συνάντηση εργασίας ήταν:



[ δραστηριότητες ]  11

Για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να
υπάρξει καμπάνια ενημέρωσης για τις προδιαγρα-
φές των προϊόντων δομικών υλικών που κυκλοφο-
ρούν στην ελληνική αγορά. 
Τέλος, οι επιχειρήσεις του κλάδου, μέσω των
κλαδικών τους φορέων, θα πρέπει να συμπεριλη-

φθούν στις επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδια-
γραφών, αλλά και στις σχετικές τεχνολογικές πλατ-
φόρμες και φόρα, ούτως ώστε να έχουν ουσιαστι-
κό λόγο σε καίρια ζητήματα που αφορούν τη λει-
τουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους. 

2. η απουσία εργαστηρίων πιστοποίησης των παραγό-
μενων προϊόντων, επιβαρύνει με επιπλέον κόστος
λειτουργίας τις επιχειρήσεις του κλάδου.  
Συνεπώς, για πληθώρα δοκιμών και ακολούθως πι-
στοποίηση προδιαγραφών οι ελληνικές επιχειρή-
σεις αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
εργαστηρίων του εξωτερικού. Η πρόταση των συ-
νέδρων ήταν να καλυφθεί το σχετικό κενό από την
πολιτεία, ή/και από τον ιδιωτικό τομέα με την ενί-
σχυση της πολιτείας. 

3. η κατασκευή έργων υποδομής από την πολιτεία μπο-
ρεί να δώσει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και
κατά συνέπεια και στον κλάδο των δομικών υλικών.
Η παραγωγή δημοσίων έργων στη χώρα μας δεν
χρησιμοποιεί προϊόντα συγκεκριμένων προδιαγρα-
φών ασφάλειας και ποιότητας, με αποτέλεσμα τη
χρήση υλικών και προϊόντων χαμηλού κόστους και
εισαγωγής. Κατά συνέπεια, είναι αμφίβολο αν τα
τελικά παραδοτέα από τις κατασκευαστικές εται-
ρείες ακολουθούν τις προδιαγραφές ποιότητας,
εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλ-
λοντος που τίθενται από την ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκρι-
μένες νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις
από τα συναρμόδια Υπουργεία που θα καθορίσουν
συγκεκριμένες προδιαγραφές πετυχαίνοντας αφε-
νός την καλύτερη ποιότητα των δημοσίων έργων και

αφετέρου τη στήριξη τη εγχώριας παραγωγής που,
σε κάθε περίπτωση, έχει τη δυνατότητα παραγω-
γής προϊόντων συγκεκριμένων, και υψηλών, προ-
διαγραφών. 

4. η παραοικονομία πλήττει την ανταγωνιστικότητα των
υγιών επιχειρήσεων του κλάδου. 

Το κράτος θα πρέπει να θεσμοθετήσει τους κατάλ-
ληλους μηχανισμούς, ούτως ώστε η κάθε μορφή πα-
ραοικονομίας να μειωθεί στο ελάχιστο, για να μπο-
ρέσουν έτσι οι υγιείς επιχειρήσεις να ανταγωνισθούν
με τους ίδιους όρους εκείνους που φοροδιαφεύγουν
και εισφοροδιαφεύγουν συστηματικά. 

5. για τον κλάδο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, δαιδαλώδες και, κυρίως,
σε οποιοδήποτε νόμο, υπάρχουν συναρμοδιότητες
υπουργείων που καθιστούν την εφαρμογή του ιδι-
αίτερα δύσκολη. 
Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξορθολογισθεί και να
απλοποιηθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,
κύρια όσον αφορά το Υπουργείο Υποδομών (πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ) και να επανεξετασθούν οι υφιστάμε-
νες συναρμοδιότητες των υπουργείων. 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου και οι εκπρόσωποι των
φορέων τους δεσμεύθηκαν ότι θα καταθέσουν τις
προτάσεις τους προς την πολιτεία, ούτως ώστε να
επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. 

6. στην Ελλάδα, τα κτίρια καταναλώνουν για θέρμαν-
ση και ψύξη περίπου το 36 – 40% της συνολικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. 
Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί την ανάγκη για
παραγωγή υλικών στα κτίρια που μειώνουν τις θερ-
μικές απώλειες, και, κατά συνέπεια, το κόστος χρή-
σης του κτιρίου. 
Παράλληλα, οι σύγχρονες τάσεις στη βιομηχανία δο-
μικών υλικών σχετίζονται με την παραγωγή οικολο-
γικών προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, αλ-
λά, κυρίως, ασφαλή για την υγεία τόσο του τεχνίτη
– εφαρμοστή, όσο και για τους χρήστες των κτιρίων. 



7. οι επιχειρήσεις του κλάδου στην πλειοψηφία τους
είναι ενεργοβόρες. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθούν και
να βελτιστοποιηθούν διεργασίες παραγωγής που
για την εκτέλεσή τους απαιτούνται υψηλά ποσά ενέρ-
γειας, ούτως ώστε να υπάρξει μείωση τόσο των πε-
ριβαλλοντικών ρύπων που εκλύονται όσο και του
αντίστοιχου κόστους λειτουργίας. 
Συμπληρωματικά προτάθηκε να υπάρξουν κίνητρα
από την πολιτεία για τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ για ρυθμί-
σεις ούτως ώστε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύμα-
τος να μετακινείται χρονικά και έτσι να μην απαι-
τούνται ολοένα και μεγαλύτερες επενδύσεις από
πλευράς ΔΕΗ για την ικανοποίηση της ζήτησης. 

8. σε αρκετές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
διαπιστώνονται φαινόμενα προστατευτισμού. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία σημαντι-
κών προσκομμάτων και γραφειοκρατικών δυσκο-
λιών, που καθιστούν ασύμφορη από τη χώρα μας
κάθε προσπάθεια εξαγωγής προϊόντων στις χώ-
ρες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε είτε η άρ-
ση των προσκομμάτων με την υπογραφή διακρα-
τικών συμφωνιών, είτε η επιβολή ανάλογων μέτρων
προστασίας από τα εισαγόμενα, των εγχωρίως
παραγομένων προϊόντων. 

9. η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
του κλάδου μπορεί να συμβεί όταν εντοπισθούν ξέ-
νες αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις μας έχουν
συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
Η παρουσία επιχειρήσεων του κλάδου στις ξένες
αγορές μπορεί να γίνει τόσο με εμπορικές όσο
και με παραγωγικές επενδύσεις.

10. ο κλάδος των δομικών υλικών πρέπει να δώσει με-
γάλη έμφαση στην καινοτομία, στην παρακολούθη-
ση της εξέλιξης της  τεχνολογίας και στα θέματα
της ποιότητας και της πιστοποίησης. 
Όμως, απαραίτητες προϋποθέσεις γι΄ αυτό είναι η
παιδεία και η εκπαίδευση που πρέπει να λαμβάνουν
μηχανικοί, τεχνικοί και επαγγελματίες του κλάδου. 
Συμπληρωματικά, η ύπαρξη τμήματος Έρευνας και
Ανάπτυξης κρίθηκε απαραίτητη για μια εταιρεία,
τόσο για την παρακολούθηση των τεχνικών εξελί-
ξεων του κλάδου όσο και για την προσφορά σύγ-
χρονων και βελτιωμένων προϊόντων.

11. οι προτεραιότητες ενίσχυσης της έρευνας, έτσι όπως
αυτές θεσπίστηκαν από την πολιτεία, δεν συμπερι-
λαμβάνουν τον κλάδο των δομικών υλικών. 

12. Η σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία
θα έπρεπε να υπαγορεύει τη συμπερίληψή του σε
προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, όπως
π.χ. το πρόγραμμα «Συνεργασία».
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1. οι κλάδοι της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυ-
σης (Κ/Ε) αποτελούν σημαντικούς κλάδους της με-
ταποίησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνι-
κό επίπεδο. Στην Ευρώπη των 27, οι βιομηχανίες
που ανήκουν στους κλάδους της Κ/Ε είναι περισ-
σότερες από 140.000, με κύκλο εργασιών περισσό-
τερο από 202 δις. €, ενώ εξάγουν σε αγορές εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προϊόντα αξίας περίπου
37 δις. €. 

2. η βιομηχανία της ένδυσης στην Ελλάδα, αποτε-
λείται από 9.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ
αν σ΄ αυτές προστεθούν και οι εμπορικές ο αριθ-
μός αυτός ανέρχεται σε 22.000. Αντίστοιχα, ο αριθ-
μός των εργαζομένων στις μεταποιητικές είναι 43.000
περίπου, ενώ ανέρχεται σε περίπου 75.000 μαζί με
τις εμπορικές. Συνολικά, ο κλάδος της ένδυσης στην
Ελλάδα αποτελεί το 8% της απασχόλησης στη με-
ταποίηση, καταφέρνει να διενεργεί εξαγωγές της
τάξης περίπου των 800 εκ. €, ενώ ο κύκλος εργα-
σιών της είναι περίπου 3 δις. €.

3. στη Βόρεια Ελλάδα, που παραδοσιακά αποτελούσε
πυλώνα της μεταποίησης στην περιοχή, είναι συ-
γκεντρωμένο το 50% των επιχειρήσεων του κλάδου

της ένδυσης της χώρας, οι οποίες απασχολούν το
58% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στον
κλάδο. Το 90% των ελληνικών εξαγωγών του κλά-
δου της ένδυσης πραγματοποιείται από τη Βόρεια
Ελλάδα.

4. οι σημαντικότερες εξελίξεις την τελευταία δεκαε-
τία που επηρέασαν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα
των εγχώριων επιχειρήσεων, ήταν: α) η απελευθέ-
ρωση των ποσοτικών περιορισμών στην εμπορία
προϊόντων Κ/Ε από την 1η/1ου/2005, β) η είσοδος
της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ), γ) η σταδιακή διεύρυνση της ΕΕ με 12 νέες
χώρες, δ) η στασιμότητα της κατανάλώσης ενδυμά-
των στις σημαντικότερες αγορές του Δυτικού Κό-
σμου, ε) η συνεχής αύξηση της επιρροής των με-
γάλων δικτύων διανομής, και, στ) η ραγδαία ανά-
πτυξη των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, τη δι-
οίκηση, την επικοινωνία και τις πωλήσεις. Αν στα
παραπάνω προστεθεί και η παγκόσμια οικονομι-
κή κρίση και η άνοδος της ισοτιμίας ευρώ δολα-
ρίου, τότε η εικόνα είναι πλήρης.

5. οι παραπάνω εξελίξεις είχαν τα ακόλουθα αποτε-
λέσματα: α) την όξυνση του ανταγωνισμού, ιδιαίτε-

Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης

Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
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Προτάσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου 

1. θεσμοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ελέγχου της
αγοράς που θα προστατεύει ουσιαστικά τις εγχώ-
ριες επιχειρήσεις από το παρεμπόριο, τις παράνο-
μες εισαγωγές από τρίτες χώρες και την απουσία
προδιαγραφών για τα προϊόντα

2. εφαρμογή επικαιροποιημένων τεχνικών προδια-
γραφών στις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου,
των ΟΤΑ, των ΔΕΚΟ κλπ.

3. εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον έλεγ-
χο της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊ-
όντων, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των απα-
γορευμένων ουσιών (αμίνες, βαρέα μέταλλα)

4. υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το
πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ όπως η Ισπανία, η
Πορτογαλία και η Ιταλία – μελέτη των σχετικών πο-
λιτικών και προσαρμογή τους στα δεδομένα της
Ελλάδας

5. λήψη αποφάσεων και χάραξη συγκεκριμένης στρα-
τηγικής για την παραγωγή του βαμβακιού στην Ελλά-
δα, αφού ληφθούν υπόψη οι επιταγές της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ

6. σχεδιασμός δράσεων άσκησης πίεσης σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, ούτως ώστε οι αποφάσεις που θα λη-
φθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2010 στα όργανα της ΕΕ
για το νέο τρόπο επιδότησης προς τους βαμβακο-
παραγωγούς, να είναι ευνοϊκές για τους Έλληνες
παραγωγούς

7. θεσμοθέτηση προγραμμάτων και κινήτρων προς τις
επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων εντάσε-
ως τεχνολογίας, όπως: technical textiles, function-
al and multifunctional textiles, smart clothes κλπ, 

8. θεσμοθέτηση προγραμμάτων και κινήτρων προς τις
επιχειρήσεις για την υιοθέτηση «μη τεχνολογικών»

καινοτομιών, όπως: σχεδιασμός προϊόντων, μόδα,
marketing, customer – service, fast fashion και
lean retailing

9. επαναπροκήρυξη του προγράμματος «Κλωστοϋφα-
ντουργία – Ένδυση – Υπόδηση – Δέρμα» (ΚΕΥΔ), στο
οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεχνολογική
αναβάθμιση του κλάδου και στην εισαγωγή τεχνολο-
γιών πληροφορικής στην εφοδιαστική αλυσίδα

10. δημιουργία ειδικού προγράμματος υποστήριξης της
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου από
τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)
που θ΄ αφορά όχι μόνον τις χώρες της ΕΕ αλλά και
τρίτες χώρες – αγοραστές προϊόντων και προσανα-
τολισμός των εξαγωγών προϊόντων ένδυσης σε προϊ-
όντα private label

11. επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων σπουδών
των δυο ΑΤΕΙ της χώρας, με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων των κλάδων ούτως ώστε να επιτευχθεί η
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

12. σχεδιασμός και προκήρυξη επιδοτούμενων προ-
γραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού στις εξαγωγικές διαδικασίες και τον
εμπορικό τομέα

13. ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών του κλάδου
(ΕΛΚΕΔΕ – ΕΤΑΚΕΙ)

14. παροχή κινήτρων για τη δημιουργία συγχωνεύσεων
επιχειρήσεων, δημιουργίας clusters, υλοποίησης
κοινών δράσεων πολλών ομοειδών επιχειρήσεων κλπ

15. μείωση των εργοδοτικών εισφορών για δυο έτη (όσο
δηλαδή διαρκεί η οικονομική κρίση) για την  προ-
σέλκυση στελεχών υψηλού επιπέδου τα οποία θα
συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας του κλάδου

ρα σε επίπεδο τιμών, β) τη μεταφορά παραγωγικών
δραστηριοτήτων εκτός των ανεπτυγμένων χωρών, γ)
τη σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσε-
ων και των εργαζομένων στις ανεπτυγμένες χώρες,

δ) τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών από χώρες της
Ασίας, και κυρίως την Κίνα, ε) τις αλλαγές στην κα-
ταναλωτική συμπεριφορά, και, στ) την υπερπροσφο-
ρά προϊόντων Κ/Ε στις ανεπτυγμένες αγορές. 
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Ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος απηύθυνε ομιλία με θέμα
την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στη Βό-
ρεια Ελλάδα, στην ημερίδα που διοργανώθηκε, στη Θεσ-
σαλονίκη, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009, από την Οι-
κονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, το Οι-
κονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Κέντρο Προ-
στασίας Καταναλωτών.  
Στην ομιλία του, ο κ. Πρόεδρος, αφού κατέθεσε τα στοι-
χεία της σχετικής έρευνας που διενήργησε ο ΣΒΒΕ για
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχει-
ρήσεις μέλη του, συνέχισε την ομιλία του  υπογραμμί-
ζοντας μεταξύ άλλων:
«Το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθήθηκε τα τε-
λευταία δεκαπέντε (15) χρόνια στη χώρα μας ήταν απο-
λύτως εσωστρεφές, με αποτέλεσμα να μην έχει δοθεί
η βαρύτητα που θα έπρεπε στην ανάπτυξη διεθνοποι-
ημένων επιχειρήσεων και στη γενικότερη υποκίνηση
των επιχειρήσεων για την ανάληψη δράσεων διεθνο-
ποίησης.  Είναι γεγονός ότι αν είχαμε δώσει μεγαλύτε-
ρη έμφαση στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονο-
μίας οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση θα ήταν
μικρότερες και οι προοπτικές ανάκαμψης της οικο-
νομίας μας σε σύντομο χρόνο περισσότερο αισιόδοξες.  
Ειδικά σήμερα πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις
μας, αφού η πτώση των μεγεθών της βιομηχανίας τους
τελευταίους μήνες αποτελεί απειλή τόσο για την ανά-
πτυξη της χώρας όσο, κυρίως, για την απασχόληση. 
Για να υπάρξει ολοκληρωμένη βοήθεια προς όλες τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις, και όχι μόνο, θα πρέπει
επιτέλους οι τράπεζες να μην αντιμετωπίζουν με εξαι-
ρετικά αυστηρά κριτήρια και έντονη επιφυλακτικότητα
τη δυνατότητα δανεισμού των επιχειρήσεων, θα πρέ-
πει δηλαδή να δώσουν χρήματα στην αγορά. 

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι για ό,τι συμβαίνει σήμερα,
οι επιχειρήσεις είναι το λιγότερο έως καθόλου υπεύθυ-
νες. Ενώ αντίθετα είναι αυτές που εισπράττουν το κόστος
της κρίσης σε όλες τις μορφές περισσότερο απ΄ όλους. 
Βεβαίως, οι προτάσεις μας για την έξοδο από την οι-
κονομική κρίση, δεν περιορίζονται στην ενίσχυση της
ρευστότητας και στην αλλαγή στάσης των τραπεζών ένα-
ντι των επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις της Βορεί-
ου Ελλάδας, οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της οι-
κονομικής κρίσης, με την ιεράρχηση που προέκυψε βά-
σει των απαντήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας
είναι οι ακόλουθες:
1. Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επι-

χειρήσεις 
2. Παροχή ενισχύσεων και κινήτρων για τη διατήρη-

ση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
3. Δημιουργία προγράμματος εξόδου από την κρίση

πέντε ετών τουλάχιστον με συμφωνία όλων των κοι-
νωνικών εταίρων

4. Πάταξη της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα
5. Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων
6. Μείωση των συντελεστών φορολογίας
7. Άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων ενίσχυσης

της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ
8. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδια-

φυγής 
Είναι φανερό ότι το θέμα της οικονομικής κρίσης δεν
είναι πρόβλημα μόνο των επιχειρήσεων.  Είναι πρόβλη-
μα συνολικό.  Είναι πρόβλημα κοινωνικό.  Ως τέτοιο θα
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ως τέτοιο θα πρέπει
να δώσουμε τη λύση που του αρμόζει. Πρέπει όλοι μα-
ζί επιχειρήσεις, κράτος και εργαζόμενοι, να προσπα-
θήσουμε να τα καταφέρουμε για το καλό όλων. 

Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στη Βόρεια Ελλάδα και
ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την υπέρβασή της 

Στο βήμα ο Πρόεδρος
κ. Ν. Πέντζος 
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Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμι-
στικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ-
σαλονίκης,  το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
και την Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής
Καινοτομίας - URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009.
Βασικό αντικείμενο της ημερίδας αποτέλεσε η  παρου-
σίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου: «Το
Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη» που υλο-
ποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελε-
τών του ΣΒΒΕ και το URENIO.
Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν η
κα Σ. Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρος Ε.Ε. του ΟΡΘE. ο κ. Ν.
Πέντζος, Πρόεδρος ΣΒΒΕ και ο κ. Σ. Πανάς, Αντιπρύ-
τανης - Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Χ. Γεωργίου,
Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, πα-
ρουσίασε τις μεταβολές στην ανάπτυξη και τη γεωγρα-
φία της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη την τελευταία
δεκαετία, ο κ. Κ. Τραμαντζάς, Ερευνητική Μονάδα
URENIO αναφέρθηκε στις κλαδικές τάσεις, και τέλος

ο καθ. Ν. Κομνηνός, Τμήμα Αριτεκτόνων Μηχανικών
του ΑΠΘ, παρουσίασε τις πολιτικές καινοτομίας που
πρέπει να εφαρμοστούν για την υποστήριξη της βιομη-
χανίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι εισηγήσεις είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσε-

λίδα του ΣΒΒΕ στη διεύθυνση http://www.sbbe.gr/ekd/211009_future.asp 

Το Μέλλον της Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη

Απολογισμός δράσεων για την ενίσχυση
της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο Εξωτερικό 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Σταύ-
ρου απηύθυνε ομιλία σε εκδήλωση του Υπουργείου
Εξωτερικών η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 74ης ΔΕΘ. 
Στην ομιλία του ο κ. Σταύρου υπογράμμισε: «Στη χώ-
ρα μας υπάρχει μια ισχυρή «λανθάνουσα επιχειρημα-
τικότητα» που έχει όλα εκείνα τα προσόντα να παράγει
και να προσφέρει πρώτης ποιότητας προϊόντα για τα
οποία οι συνθήκες ζήτησης διεθνώς είναι θετικές. Οι
Έλληνες επιχειρηματίες έχουν έμφυτες ικανότητες στην
εξωστρέφεια και όπως αποδεικνύεται κινούνται με εν-
θουσιασμό και επιτυχώς όταν δημιουργούνται οι κα-
τάλληλες συνθήκες. Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν, ότι
το κλειδί δεν βρίσκεται στη συγκράτηση του κόστους
εργασίας ως μηχανισμού ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας. Το μυστικό είναι τα καινοτομικά προϊόντα
και η εντατική προώθηση, πράγματα για τα οποία απαι-
τείται ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και
συντονισμένη τεχνική υποστήριξη. Και εδώ είναι ο ρό-
λος του κράτους, ώστε με τις τεράστιες δυνατότητες
που υπάρχουν μέσω του ΕΣΠΑ αφενός και με διοικη-
τικές μεταρρυθμίσεις κυρίως όσον αφορά την πάταξη
της γραφειοκρατίας, να αποδείξει έμπρακτα ότι στηρί-

ζει τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις.
Είναι σε όλους σαφές ότι θα πρέπει η χώρα μας να αλ-
λάξει αναπτυξιακό προσανατολισμό. 
Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη,
και χωρίς τολμηρές αποφάσεις θα παραμείνουμε στο
νεφελώδες τοπίο της αδράνειας και της καλής πρόθε-
σης, με δυσμενέστατες επιπτώσεις για το μέλλον της
οικονομίας της χώρας».



Στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Forum, το οποίο
διοργανώθηκε, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009, ο Πρό-
εδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος απηύθυνε ομιλία με θέ-
μα: «Επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα – Επενδυτικό
πλαίσιο». 
Στην ομιλία του ο κ. Πρόεδρος, μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, η
γεωπολιτική θέση της περιοχής και η διαχρονική επι-
χειρηματική της παράδοση, αποτελούν τα δυο κυριό-
τερα πλεονεκτήματα της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία,
σε κάθε περίπτωση, μπορούν να αποτελέσουν και τους
κυριότερους παράγοντες προσέλκυσης επενδύσεων
από ξένες επιχειρήσεις.
Επίσης, σημαντικά θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη
επενδύσεων αποτελούν η υψηλή συγκέντρωση σε υπο-
δομές έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή, η μεγά-
λης κλίμακας παρεμβάσεις σε υποδομές της Θεσσα-
λονίκης που την καθιστούν αστικό κέντρο με μητροπο-
λιτική λειτουργία και οι πολύ καλές σχέσεις διασυνο-
ριακής συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της
Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών βαλκανικών – ανα-
δυόμενων αγορών. 
Επιπλέον, εάν στα παραπάνω προστεθούν και οι απο-
φάσεις των τελευταίων ετών για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στη χώρα και τη βελτίωση του γε-
νικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τότε η επέν-
δυση μιας ξένης επιχείρησης στη Βόρεια Ελλάδα
αξίζει να πραγματοποιηθεί, αφού:
1. στην περιοχή υπάρχει διαθεσιμότητα ανθρώπινου

δυναμικού υψηλής επιστημονικής αξίας, το οποίο
μπορεί να απασχοληθεί σε τμήματα έρευνας και τε-
χνολογικής ανάπτυξης οποιασδήποτε εταιρείας,

2. δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
συνεργασιών με επιχειρηματίες σε πληθώρα κλά-
δων: από παραδοσιακούς π.χ. τρόφιμα – ποτά,
μέχρι υψηλής τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η
πληροφορική, και,

3. λόγω της γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλονίκης,
δίνεται η δυνατότητα σε ξένες επιχειρήσεις να τη
«χρησιμοποιήσουν» ως κέντρο των επιχειρηματι-
κών τους δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια και τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη.

Βεβαίως, οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να
υλοποιήσουν επενδύσεις συναντούν πολλά προσκόμ-
ματα και δυσκολίες γραφειοκρατικού κυρίως χαρακτή-
ρα, τα οποία ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών, υπογράμμι-
σε ο κ. Πέντζος «τα γνωρίζουμε και έχουμε κάνει σχε-
τικές προτάσεις για την άρση τους». 
Τέλος, ο κ. Πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας:
«Είμαι βέβαιος ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλά-
δα μπορούν να αποτελέσουν τον επενδυτικό προορισμό
Γερμανικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη συνεργα-
σιών με ελληνικές επιχειρήσεις. 
Άλλωστε, οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας επι-
μένουμε στην υγιή διεθνοποίηση γιατί θέλουμε να «ανοί-
ξουμε» νέες αγορές και να αναπτύξουμε νέες συνερ-
γασίες. Θέλουμε να διευρύνουμε τον κύκλο εργασιών
των επιχειρήσεών μας, ν΄ αποκτήσουμε ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα που με άλλον τρόπο δεν θα μπορούσα-
με να το κάνουμε, και, αφού είμαστε «παίκτες» των διε-
θνών αγορών και κυρίως παίκτες στις αγορές Βαλκα-
νικών χωρών, να γίνουμε «παίκτες» και σε καινούργιες
αγορές πιο μακριά απ’ την Ελλάδα», κατέληξε κλεί-
νοντας την ομιλία του ο κ. Πέντζος.
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Επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα – Επενδυτικό πλαίσιο



Αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων και επαναφορά της
μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής,
ζητά ο ΣΒΒΕ από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
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Η ευρύτατη πλειοψηφία με την οποία αναδείχθηκε η νέα
κυβέρνηση της χώρας, της δίνει τη δυνατότητα να
προβεί στις αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις στην
οικονομία και στη λειτουργία του κράτους, καθώς επί-
σης και στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των
επιχειρήσεων με στόχο την έξοδο της χώρας από την
οικονομική κρίση. 
Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας,
και ειδικά της ελληνικής περιφέρειας, για την πολιτική
που θ΄ ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση, είναι μεγάλες,
αλλά αντίστοιχα σημαντικά και σοβαρά είναι τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, ο επιχειρηματικός κόσμος της Βό-
ρειας Ελλάδας παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία
την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα και τις
επιπτώσεις της στην ελληνική περιφέρεια, και, κυρίως,
στη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα μας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι τρεις θα πρέπει να είναι
οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να εδράζε-
ται η αναπτυξιακή πολιτική της νέας κυβέρνησης τα επό-
μενα χρόνια:
1. η αποφασιστικότητα στη λήψη μέτρων και αποφά-

σεων, που δεν θα υπολογίζουν το πολιτικό κόστος,
αλλά θα εξυπηρετούν το συνολικό συμφέρον των πο-
λιτών της χώρας, και θα δημιουργούν πραγματικές

και μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, 
2. η θεσμοθέτηση σαφών και μετρήσιμων στόχων οι-

κονομικής ανάπτυξης, που θα δίνουν έμφαση στην
περιφερειακή ανάπτυξη και στην άμβλυνση των πε-
ριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
και, 

3. η δημοσιοποίηση ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησης εξαγγελιών και επίλυσης χρονιζόντων
προβλημάτων της οικονομίας και του επιχειρημα-
τικού κόσμου της χώρας.

Πάνω απ΄ όλα όμως ο ΣΒΒΕ ζητά την επαναφορά της
μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτι-
κής, αφού η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των με-
ταποιητικών επιχειρήσεων έχει αγνοηθεί από τις κυ-
βερνήσεις τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δημοσιοποιεί τις προτάσεις του για:

• την έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονομική
κρίση, 
• την ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας, 
• την περιφερειακή ανάπτυξη, και, 
• την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελ-
ληνικής οικονομίας.

και ζητά από τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Α. Πα-
πανδρέου, να τις συμπεριλάβει στις προγραμματικές δη-
λώσεις της νέας κυβέρνησης. 

Προτάσεις για την έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση 

1. Δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης της με-
ταποιητικής βάσης της χώρας 

2. Πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανεί-
ων τουλάχιστον για τα δυο επόμενα εξάμηνα 

3. Θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ,
που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα
ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους

4. Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επι-
χειρήσεις, όπως:
• οι πληρωμές έργων και προμηθειών, 
• οι επιστροφές ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρή-
σεις, και, 
• η επιδότηση εργασίας για τις επιχειρήσεις της
Θράκης

5. Κατάργηση της εισφοράς 0,6% (ΑΝΕ 128) στα δάνεια

6. Κατάργηση του ΕΤΑΚ για τις επιχειρήσεις 
7. Μείωση του spread των επιτοκίων δανεισμού με τη

δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης επι-
τοκίου 

8. Παροχή ενισχύσεων και κινήτρων προς τις επιχει-
ρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας 

9. Εξορθολογισμός της διαδικασίας έκδοσης μετα-
χρονολογημένων επιταγών, αφού σήμερα το βάρος
της πίστωσης μετακυλίεται στις παραγωγικές επι-
χειρήσεις

10. Θεσμοθέτηση της διαδικασίας συμψηφισμού των
οφειλών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο με τις
οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, ανε-
ξάρτητα από την υπηρεσία που προέρχονται
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1. Διαμόρφωση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής,
με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ)
από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρι-
σης προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού, παρα-
γωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής

2. Άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτι-
κής με την ενίσχυση δυναμικών και ευπαθών κλά-
δων της μεταποίησης

3. Διατήρηση του υφιστάμενου επενδυτικού / αναπτυ-
ξιακού νόμου και συγκέντρωση όλων των διαδικα-
σιών υποβολής και αξιολόγησης επενδύσεων σε
ένα Υπουργείο. Διπλασιασμός του ορίου αξιολόγη-
σης επενδύσεων από τις περιφερειακές επιτροπές

4. Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης
της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των με-
ταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκο-

πούν στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους
ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

5. Εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευ-
να και την τεχνολογία

6. Υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊ-
όντων στην κατασκευή δημοσίων έργων

7. Κατάργηση του κατακερματισμού και της πολυδιά-
σπασης της χρηματοδότησης επενδύσεων

8. Σαφής προσανατολισμός πολιτικών και προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 σε δράσεις που θα ενισχύ-
ουν έμπρακτα τη μεταποίηση και θα στοχεύουν στην
αναδιάρθρωσή της σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

9. Συγκρότηση συγκεκριμένης στρατηγικής κατεύθυν-
σης για τη γεωργική παραγωγή και τη σύνδεσή της
με τη μεταποιητική βιομηχανία

10. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού – αναβάθ-
μιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Προτάσεις για την ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας

1. Δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου σύγχρονων
προδιαγραφών στη Θεσσαλονίκη. Άμεση απόφαση
για τον φορέα και τις διαδικασίες υλοποίησης της
μετεγκατάστασης της ΔΕΘ.

2. Δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στις εγκατα-
στάσεις του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου της
ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

3. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώ-
νης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης»

4. Διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδει-
ξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της Θεσ-
σαλονίκης και της εν γένει ταυτότητας της πόλης
για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια με φορέα υλο-
ποίησης το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 

5. Εκσυγχρονισμός του συνόλου των παραγωγικών
υποδομών του λιμένα της Θεσσαλονίκης

6. Ολοκλήρωση έργων υποδομής του λιμένα της Αλε-
ξανδρούπολης και προμήθεια του αναγκαίου μη-
χανολογικού εξοπλισμού

7. Ολοκλήρωση και βελτίωση των αναγκαίων υποδο-
μών για την εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανικών
περιοχών στο Βορειοελλαδικό Τόξο

8. Ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας
Οδού, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση των έργων
στους λιμένες του Βορειοελλαδικού Τόξου, υλοποί-
ηση της «σιδηροδρομικής Εγνατίας», εκσυγχρονι-

σμός αερολιμένων, κλπ
9. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Πε-

ριφερειακών Ανισοτήτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
10. Αναθεώρηση και τροποποίηση των Συστημάτων Δια-

χείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των επιχειρησιακών
προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-
ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013

11. Αύξηση των κονδυλίων του προγράμματος δημο-
σίων επενδύσεων, κυρίως σε μικρά έργα που υλο-
ποιούνται στην περιφέρεια

12. Η εξειδίκευση των μέτρων πολιτικής του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) να γίνεται
σε περιφερειακό επίπεδο και όχι όπως γίνεται σή-
μερα από τις κεντρικές υπηρεσίες 

13. Ίδρυση παραρτημάτων υπηρεσιών του δημόσιου το-
μέα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων σε επίπεδο περιφέρειας

14. Μετεξέλιξη του ισχύοντος διοικητικού μοντέλου της
χώρας σε νέο, με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της
κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο

15. Μεταφορά της έδρας του Εθνικού Συμβουλίου Αντα-
γωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) από την Αθή-
να στη Θεσσαλονίκη

16. Δημιουργία περιφερειακών συμβουλίων ανταγωνι-
στικότητας – το πρώτο να λειτουργήσει πιλοτικά
στην Κεντρική Μακεδονία

Προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη 
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1. Απλοποίηση φορολογικού συστήματος - δημιουρ-
γία σταθερού φορολογικού πλαισίου – κατάργηση
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)

2. Λήψη μέτρων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής

3. Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης βιομηχανικών
αδειών και μείωση της γραφειοκρατίας

4. Βελτίωση του συστήματος προμηθειών του δημοσίου
5. Έλεγχος δαπανών στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα
6. Ίδρυση και λειτουργία κέντρων εξυπηρέτησης επι-

χειρήσεων μιας στάσης (one-stop-shop)
7. Καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη λει-

τουργία του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων  για
την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων

8. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την επι-
χειρηματικότητα

9. Θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές κρά-
τους επιχειρήσεων

10. Απελευθέρωση κλειστών αγορών & επαγγελμάτων 

11. Μείωση του μεγέθους του δημόσιου τομέα με την
κατάργηση φορέων και οργανισμών που δεν λει-
τουργούν και με τη συγχώνευση όσων έχουν συ-
ναφές αντικείμενο

12. Εφαρμογή της εγκυκλίου του 2006 που αφορά την
αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό ψήφιση νό-
μων στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

13. Απλούστευση του περιεχομένου των νόμων
που αφορούν την επιχειρηματικότητα,
ούτως ώστε να μην απαιτούνται ερ-
μηνευτικές εγκύκλιοι, τουλάχιστον
όχι στην έκταση που απαιτείται
σήμερα

14. Αύξηση των δαπανών για την
παιδεία σε ποσοστό τουλάχι-
στον 5% του ΑΕΠ της χώρας 

15. Σύνδεση των προγραμμάτων
σπουδών των πανεπιστημίων
με την αγορά εργασίας 

Προτάσεις για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων
στον αναπτυξιακό/επενδυτικό νόμο 3299/04

Η Διοίκηση του Συνδέσμου με επιστολή της, προς την
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας κα. Λούκα Κατσέλη, επανήλθε, στις 20 Οκτωβρί-
ου 2009, στο σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις σε όλες τις περιφέρειες του Βο-
ρειοελλαδικού Τόξου από τις εξαιρετικά μεγάλες κα-
θυστερήσεις στα διάφορα στάδια πληρωμής των επεν-
δυτικών προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί στον Ανα-
πτυξιακό Νόμο 3299/2004. 
Στην επιστολή αναφέρεται ότι όπως έχουν ενημερώσει
το ΣΒΒΕ πολλές επιχειρήσεις μέλη του οι καθυστερή-
σεις ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις τους έξι μή-
νες, ακόμη και για επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει
εγγυητικές επιστολές για τη λήψη προκαταβολής. 
Μάλιστα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι

οφειλές προς τις επιχειρήσεις ανέρχονται περίπου σε
10 εκατ. €. 
Ειδικότερα στην επιστολή τονίζεται «Είμαστε σίγουροι
ότι αντιλαμβάνεστε πως το κράτος χρειάζεται να εκ-
πληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στον ιδιω-
τικό τομέα της οικονομίας και ειδικά στις περιπτώσεις
ιδιωτικών επενδύσεων, όπου τα οφέλη είναι πολλαπλα-
σιαστικά για τις τοπικές κοινωνίες». 
Τέλος, και σε συνέχεια των εξαγγελιών της νέας κυ-
βέρνησης για την αναθέρμανση της οικονομίας, η Δι-
οίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε από την κα Υπουργό, να δώ-
σει προτεραιότητα στο θέμα της πληρωμής των επεν-
δυτικών προγραμμάτων για να μπορέσουν με τη σειρά
τους και οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις δικές
τους υποχρεώσεις. 
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H Exel Group εισέρχεται δυναμικά στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων
Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία του πρότυπου βιοκλιματικού

εργοστασίου στο Κιλκίς βάσει διεθνών προδιαγραφών

Η EXEL SOLAR, του Ομίλου «EXEL», ανακοίνωσε τη Δευτέ-
ρα  19 Οκτωβρίου 2009 την  έναρξη της παραγωγής φωτο-
βολταϊκών πλαισίων στο νεότευκτο, βιοκλιματικό εργοστά-
σιο της EXEL GROUP στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου στο Κιλκίς. 
Βάσει του επενδυτικού της πλάνου, η EXEL SOLAR επι-
διώκει να αποτελέσει ηγέτη στον τομέα της πράσινης ενέρ-
γειας προσφέροντας αξιόπιστα προϊόντα, υψηλής ποιότητας,
κορυφαίων πιστοποιήσεων, άριστης απόδοσης και με το μέ-
γιστο χρόνο ζωής. 
«Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάνελ αντιπροσωπεύει

για τoν Όμιλο της EXEL το πιο σημαντικό βήμα για την είσο-
δό του στην αγορά της πράσινης ενέργειας. Αρχίζουμε από
τα θεωρητικά “δύσκολα” γιατί η δέσμευσή μας προς την αγο-
ρά, τους εργαζόμενους, τους μετόχους μας και την τοπική
κοινωνία του Κιλκίς, είναι ουσιαστική. Στηρίζουμε την επι-
τυχία μας σε μια κουλτούρα συνεχούς εξέλιξης και αριστεί-
ας, στην αξιοποίηση της γνώσης, στην ανάπτυξη συνεργιών
και τη συμπόρευση. Αυτά είναι τα δομικά στοιχεία της ταυ-
τότητας μας και είμαστε σίγουροι ότι ανταποκρίνονται από-
λυτα στις ανάγκες της αγοράς». δήλωσε ο κ. Σταύρος Τρια-
νταφύλλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Exel Group.
Η πρώτη φάση του επενδυτικού σχεδίου στο νέο εργοστάσιο
στο Κιλκίς πραγματοποιήθηκε με την ταυτόχρονη λειτουργία
της πρώτης γραμμής παραγωγής με τη δυνατότητα κατασκευ-
ής κρυσταλλικών –μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλι-
κών- φωτοβολταϊκών πλαισίων, συνολικής δυναμικότητας
50 MW ανά έτος. Το επενδυτικό σχέδιο θα ολοκληρωθεί με
την εγκατάσταση και της δεύτερης γραμμής παραγωγής, εντός
του 2010, που θα αυξήσει τη δυνατότητα κατασκευής φωτο-
βολταϊκών πλαισίων σε συνολική ισχύ 70 MW το χρόνο. 

OLYMPIC AIR
Δυναμική απογείωση με 32 αεροσκάφη.

H Olympic Air την 1η Οκτωβρίου 2009 ξεκίνησε για να γίνει η
κορυφαία ελληνική αεροπορική εταιρεία και ξανά ένας από
τους κορυφαίους αεροπορικούς μεταφορείς της Ευρώπης.
Με δύναμή της την εμπειρία, τους ανθρώπους της και την
ένδοξη ιστορία της.
Και φυσικά με την αμέριστη στήριξη της ΜΙG. Του μεγαλύτερου
επιχειρηματικού Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη με παρουσία στους
κλάδους μεταφορών, τουρισμού, τροφίμων, υγείας και
πληροφορικής. 
Η Olympic Air επιχειρεί σε 10 προορισμούς εξωτερικού και
31 προορισμούς εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των
άγονων γραμμών. Η κύρια βάση της είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο
«Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας και χρησιμοποιούνται δευτερεύουσες
βάσεις πτήσεων στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο.
Το δίκτυo είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε όλοι οι εσωτερικοί
προορισμοί να έχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης με τις διεθνείς
πτήσεις του προγράμματός της, εξυπηρετώντας επιβατικές

κινήσεις μεταξύ κομβικών σημείων του δικτύου της και
μεταβιβαζόμενων επιβατών προς τρίτα σημεία, σε συνεργασία
με άλλες αεροπορικές εταιρείες.
Στόχος είναι να εδραιωθεί σαν ποιοτικός και αξιόπιστος
αερομεταφορέας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου.
Ο στόλος που εξυπηρετεί  την εκτέλεση των δρομολογίων της
Olympic Air αποτελείται σήμερα από εικοσιεννέα (29) αεροσκάφη,
εκ των οποίων δεκατέσσερα (14) Airbus (6 τύπου A320 & 8
τύπου A319), εννιά (9) Q400 Bombardier, πέντε (5) Dash
100 Bombardier και ένα (1) ATR-42.
Η Olympic Air καλύπτει με καθημερινά δρομολόγια τους
περισσότερους ελληνικούς προορισμούς, όπως επίσης και
δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού: Λονδίνο, Παρίσι,
Βιέννη, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ, Μιλάνο, Ρώμη, Βουκουρέστι,
Λάρνακα και Σόφια.
Το σύνολο του πτητικού έργου της Olympic Air εξυπηρετεί
και τις άγονες γραμμές: Αστυπάλαια, Λέρο, Μήλο, Κάρπαθο,
Κάσο, Σητεία, Νάξο, Πάρο, Κάλυμνο, και Καστελόριζο  καθώς
επίσης και τις πτήσεις προς επτά (7) διεθνείς προορισμούς,
που υπόκεινται σε διμερείς διακρατικές συμφωνίες για
λογαριασμό των Ολυμπιακών Αερογραμμών: Βηρυτό,
Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Τίρανα, Τελ Αβίβ
και Βελιγράδι.
Ο στόλος θα πάρει τη τελική του μορφή την Άνοιξη του 2010
και θα αποτελείται στο σύνολο του από 32 αεροσκάφη, εκ
των οποίων δεκαέξι (16) Airbus (A320/A319), δέκα (10) Q400
Bombardier, πέντε (5) Dash 100 Bombardier και ένα (1)
ATR-42.


