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Αναπτυξιακά μέτρα με την αντιστάθμιση των επιδομάτων
ανεργίας με την επιδότηση εργασίας

Το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2010,
ήταν αρκετά «πλούσιο»
τόσο σε συναντήσεις της
Διοίκησης του ΣΒΒΕ με
την πολιτική ηγεσία,
όσο και σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που
ήταν αποτέλεσμα του
ανασχηματισμού της
κυβέρνησης στις αρχές
του Σεπτεμβρίου.  
Συγκεκριμένα, κατά τη
συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον
Νικόλαος Πέντζος
Υπουργό Περιφερειακής
Πρόεδρος
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητα κ. Μ. Χρυσοχοίδη ζητήσαμε να ληφθούν επιτέλους συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα
τα οποία θα αναστρέψουν τη φθίνουσα περίοδο της
ελληνικής μεταποίησης των τελευταίων ετών και
θα επαναφέρουν τη μεταποίηση στο επίκεντρο της
κυβερνητικής πολιτικής, αλλά κυρίως να αρθούν
συγκεκριμένα εμπόδια που απειλούν την εύρυθμη
λειτουργία των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητά τους. Σήμερα αυτά τα προβλήματα, που
όλοι γνωρίζουμε, είναι αυτά που αν λυθούν ή περιορισθούν, θα δούμε αξιοσημείωτη διαφορά στη
λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Γι΄ αυτό και ως
διοίκηση του Συνδέσμου εστιάζουμε καθημερινά σ΄
αυτά προσπαθώντας να τα επιλύσουμε.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε
στις αρχές του Οκτωβρίου δεν δίνει καμία αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα και ειδικά στην Ελληνική
περιφέρεια. Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά την
πλήρη αντίθεση του ΣΒΒΕ σε πιθανούς νέους φόρους που θα επιβληθούν σε επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα. Η επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων
θα μειώσει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των
πολιτών, γεγονός το οποίο θα επιδεινώσει περαιτέρω
την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως η δημοσιονομική
προσαρμογή  αποτελεί σωστή κυβερνητική πολιτική,
αλλά τα απαιτούμενα έσοδα για τη λειτουργία του κράτους θα πρέπει να αναζητηθούν στην ανάπτυξη της
χώρας, στην περιστολή των δαπανών του δημοσίου
τομέα, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας και όχι στις φορολογικές επιβαρύνσεις οι
οποίες οδηγούν σε περαιτέρω ύφεση την οικονομία.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα χαμηλά
εισοδήματα των εργαζομένων τα οποία πλήττονται
κατά κύριο λόγο από την έμμεση φορολογία.

Παράλληλα, επειδή θεωρούμε ότι η διατήρηση των
θέσεων εργασίας αυτή τη δύσκολη περίοδο που
διανύουμε είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας,
στη συνάντηση που είχαμε με τη νέα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη
ζητήσαμε την αντιστάθμιση των επιδομάτων ανεργίας
με την επιδότηση της εργασίας για την εξασφάλιση
του εισοδήματος και των συνθηκών εργασίας για
το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της
Βόρειας Ελλάδας.
Μάλιστα, αν ένα τέτοιο μέτρο συνδυαστεί με την
έμπρακτη προσπάθεια πάταξης της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, (οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ασφαλιστικό
σύστημα της χώρας) με τον εξορθολογισμό της λειτουργίας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας των
ασφαλιστικών οργανισμών, με την απλοποίηση και
τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών
που υποβάλλονται σήμερα από τις επιχειρήσεις για
τη διαχείριση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, τότε είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε
τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δώσουμε
αναπτυξιακή προοπτική στις επιχειρήσεις μας και
τη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να τονίσω ότι τα μέλη του
Συνδέσμου μας δεν αμφισβήτησαν ποτέ, και πολύ
περισσότερο σήμερα δεν αμφισβητούν το πλαίσιο
των εργασιακών σχέσεων, αλλά αντίθετα κατανοούν
ότι ο δρόμος της συνεννόησης με τους εργαζόμενους είναι αυτός που μπορεί να μας βγάλει από το
αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης.
Άφησα τελευταίο το κυρίαρχο πρόβλημα του επιχειρηματικού κόσμου δηλαδή τη μειωμένη ρευστότητα.
Η επιστροφή του ΦΠΑ και η πληρωμή των ποσών
που αφορούν ολοκληρωμένες και ελεγμένες επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, αφού μέσω αυτών
των ποσών οι επιχειρήσεις θα έλυναν ζωτικά θέματα ρευστότητας. Δεν είναι δυνατόν το πρόβλημα
να διαιωνίζεται.
Παρ΄ όλ΄ αυτά, ο Σύνδεσμος επέτυχε να έχει συνεχή
επαφή με τον αρμόδιο για το θέμα Αναπληρωτή
Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Σωκράτη
Ξυνίδη, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
πληρωμής επενδύσεων και επιστροφής ΦΠΑ για
τα μέλη μας.
Πρέπει επιτέλους όλοι να αντιληφθούν ότι μόνο μέσα
σε ένα σταθερό, ασφαλές και, το κυριότερο, αναπτυξιακό περιβάλλον, μπορούμε να διατηρήσουμε τις
υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να αναπτύξουμε
την παραγωγική βάση της ελληνικής περιφέρειας.

Developmental measures to offset
unemployment benefits with job
subsidies
The two-month period September - October 2010 was very productive, both
in terms of meetings between the FING’s Administration and the political
leadership, and in terms of government initiatives, which were a result of
the parliamentary reshuffle in early September.  
More specifically, during the FING ‘s Administration meeting with
the Minister for Regional Development and Competitiveness, Mr M.
Chrisochoidis, we requested that specific developmental measures
must finally be taken, as they will reverse the downward trend Greek
manufacturing has been experiencing the last few years and they will reestablish manufacturing as high priority of government policy. Moreover,
these measure will remove certain barriers that threaten the smooth
functioning of businesses and their competitiveness. At present these
problems, that we all are aware of, once removed or restricted, will enable
us to see a remarkable difference in the way our businesses operate. As
the administration of the Federation, we focus on these problems everyday
in an effort to resolve them.
The draft budget that was announced in early October provides no potential
for growth in the country, particularly at the regional level. I would like
to categorically state FING’s full opposition to any new taxes that may
be imposed on enterprises and citizens. Imposing any  new direct and
indirect tax will further diminish the purchase power of Greek citizens and
will, in turn, cause domestic consumption to decline further. Of course,
fiscal adjustment is the correct policy for the government to follow; but
the necessary fiscal revenues should be sought in the country’s growth,
in restrictions to state spending, and in countering tax evasion and the
black economy, rather than in taxation that leads to further depression of
the economy.  In addition, provision should also be made for low-income
workers, who will be the hardest hit by indirect taxation.
Furthermore, because we believe that preserving jobs during the difficult
period we are experiencing is a matter of vital importance, in the meeting
we held with the new Minister for Labour and Social Security, Mrs L. Katseli,
we requested that unemployment benefits be offset with job subsidies in
order to ensure the income and working conditions for all employees of
businesses in Northern Greece.
Indeed, if such a measure is combined with an effective attempt of
countering social contributions’ evasion and undeclared work (which
constitute the greatest problems for the country’s social security system)
by streamlining operations and reducing the operating costs of the social
security organisations, and by simplifying and reducing the bureaucratic
procedures companies are subjected to when managing their social security
obligations, then we are sure that we will preserve existing jobs and provide
prospects for growth for our companies and the country.
In any case, I would like to stress that the members of our Federation have
never contested, nor do they now contest the industrial relations framework,
but rather they understand that the route involving communication with
their employees is the one that will get us out of the dead-end we have
reached as a result of the economic crisis.
Last, but not least, I have left the predominant problem of the business
world: reduced liquidity. VAT refunds and the pending pay-offs relating
to completed and audited investments that have been included in the
development law must be effected immediately, since it is through these
actions that businesses will solve the key issues of liquidity. It is not
possible for the problem to continue.
Nevertheless, the Federation has succeeded in maintaining constant contact
with the Deputy Minister of Regional Development, Mr Socrates Xinidis,
who is in charge of the matter, with a view to speeding up the procedures
for payment for investments and VAT refunds for our members.
Finally, we must all realise that the only way to preserve existing jobs
and expand the productive basis of the Greek regions is through a stable,
secure and, above all, developmental environment.
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 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς

01.09.10
• Συνάντηση Προέδρων Βιομηχανικών Συνδέσμων, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, Παραλία Ρίου,
Πάτρα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και  
Γ. Σταύρου.

04.09.10
• Βιντεοσκόπηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) της επιτυχούς επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικής και
γερμανικής εταιρείας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες.
Β.Βλοτίδου και Μ. Νάζη.

06.09.10

–

Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς
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• Συνάντηση με εκπροσώπους από το Korea Trade – Investment
Promotion Agency (στο πλαίσιο της ΔΕΘ). Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Β. Βλοτίδου.

11.09.10
• Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
• Δεξίωση – Cocktail ΣΒΒΕ – ΣΕΒΕ- ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.  
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου στον Ρ.Σ. Αθήνα
9,84, στο Δημοσιογράφο κ. Καρούτζο, με θέμα την οικονομική κρίση και τις προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας στη
Βόρεια Ελλάδα, ενόψει των εγκαινίων της 75ης ΔΕΘ.

• Επίσκεψη στελέχους από το Δίκτυο Enterprise Europe
Network της Γερμανίας (Wiesbaden) για το πρόγραμμα
ανταλλαγής προσωπικού (staff exchange). Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Μ.Νάζη.

• Ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο των εγκαινίων της
75ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο  
“I. Βελλίδης”. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

06.09.10

• Ημερίδα με θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Καινοτομική και
Πράσινη επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα», που οργάνωσε το ΥΠΟΙΑΝ  στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων
της 75ης  ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

• Σύσκεψη φορέων ενόψει της 75ης ΔΕΘ, που διοργάνωσε ο
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• 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.

07.09.10
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου στην τηλεόραση της
ΕΤ3, στη Δημοσιογράφο κα. Ε. Καμπάκη, με θέμα: «Προβλήματα και προοπτικές της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα
ενόψει των εγκαινίων της 75ης ΔΕΘ».

08.09.10
• Εκδήλωση με θέμα: «Η καινοτομία αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη: από την θεωρία στην πράξη», που οργάνωσε η
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και πραγματοποιήθηκε
στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν  
οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

09.09.10
• Συνάντηση φορέων με τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου,
που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

10.09.10
• Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Α. Φούρλα, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής με τη συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κας Λ. Κατσέλη.
• Ημερίδα με θέμα: «Δρόμοι πολιτισμού στη Μεσόγειο. Ιστορική συνέχεια και μελλοντικές προοπτικές», πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του συνεδριακού κέντρου της Τράπεζας
Πειραιώς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

13.09.10

• Συνάντηση με εκπροσώπους από το Investment & Trade
Development Agency – Hungary (στο πλαίσιο της ΔΕΘ). Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Β. Βλοτίδου.
• Γεύμα, που παρέθεσε η Τράπεζα Eurobank, με θέμα:             
“Η Ελληνική Οικονομία & το Πρόγραμμα Σταθερότητας”, με
επίσημο ομιλητή τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη
και πραγματοποιήθηκε στο The MET Hotel. Από το Σύνδεσμο
παρευρέθηκαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

15.09.10
• 138η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.3299/04, που
πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

17.09.10
• Συνάντηση φορέων με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Σαμαρά, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

18.09.10
• Ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στο
πλαίσιο των εγκαινίων της 75ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο “I. Βελλίδης”. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

22 - 23.09.10
• Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Net4Biz στη Μάλτα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

22.09.10
• Παρουσίαση του προγράμματος: «Θεσσαλονίκη 2012», του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΟΝ».
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

• 3η συνεδρίαση του συμβουλίου Ανάπτυξης Λιμένος Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΛΘ ΑΕ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

23.09.10
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του ΣΒΒΕ για τα Φορολογικά,
με συντονιστή τον κ. Μ. Πρώιο.

24.09.10
• Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής   
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Σ. Ξυνίδη, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

04.10.10
• Εκδήλωση, με θέμα: “Σε ποια Θεσσαλονίκη θέλουμε να ζούμε;”, που διοργάνωσε η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών
Βορείου Ελλάδος, στο ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

06.10.10
• Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

08.10.10
• Συνάντηση Συνδέσμων Βιομηχανιών, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΣΕΒ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
• Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και το Αναπληρωτή Υπουργού
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• 24η Διεθνής Έκθεση Πληροφορικής, στο συνεδριακό Κέντρο
«Ι. Βελλίδης», και δεξίωση στο πλαίσιο της έκθεσης, που
οργάνωσε ο ΣΕΠΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.
• 16ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής, που διοργάνωσε
η HELEXPO, στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

11.10.10

νωσε το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου και συμμετείχε η κα Σ.
Πολίτου.
• Συνάντηση για το Cluster (Συνεργατικό Σχηματισμό) Βιο –
Αγροδιατροφής, που οργάνωσε το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ), ΕΚΕΤΑ, στο Αμφιθέατρο «Βεργίνα» Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Κ. Στυλιαράς.

13 - 15.10.10
• Ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης
Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network στην Αμβέρσα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

14.10.10
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:  
«Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του           
Συνδέσμου, με συντονιστή την κα Ε. Ασβεστά.

20.10.10
• Συνεδρίαση της ΝΟΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

22.10.10
• Συνάντηση εργασίας για την προκήρυξη της δράσης «Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας», που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της (ΓΓΕΤ). Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.

27.10.10
• Δείπνο που παρατέθηκε με την ευκαιρία της απονομής παρασήμου από τον ΥΠΕΘΑ κ. Ε. Βενιζέλο, στον κ. Α. Μπακατσέλο,
ε.τ. Πρόεδρο ΣΒΒΕ, για την επί 30 έτη προσφορά του, ως
Επίτιμου Προξένου Βελγίου,  στο ξενοδοχείο Hyatt Regency
Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος

• Ημερίδα με θέμα: “ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
– Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη», που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου.

28.10.10

12.10.10

• Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Πρέσβη των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση εργασίας με τους καθηγητές Ν. Κομνηνό και Χ.
Καλανταρίδη σχετικά με την υποβολή πρότασης για νέο έργο
που αφορά την καινοτομία σε παραδοσιακούς κλάδους της
βιομηχανίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

13.10.10
• Συνέδριο με θέμα: “Κοινωνικώς Επιχειρείν 2010 - Θεσσαλονίκη - Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, που οργά-

• Τελετή εγκαινίων της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και
Ασφάλειας DEFENSYS, που τελέστηκαν από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια και πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

29.10.10
• Δεξίωση που παρέθεσε το ΥΠΕΘΑ, με την ευκαιρία της 1ης
Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας DEFENSYS, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από
τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
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Συνάντηση με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κ. Α. Σαμαρά
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του
κ. A. Σαμαρά στη ΔΕΘ ως Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ν. Πέντζος και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
κ. Γ. Σταύρου.  
Ο Πρόεδρος κ. Πέντζος, κατέθεσε Υπόμνημα Θέσεων
– Προτάσεων του Συνδέσμου για την ανάπτυξη και
στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο,
τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Γνωστοποίησε επίσης στον κ. Α. Σαμαρά, την πρόθεση
του ΣΒΒΕ για την ανάληψη καμπάνιας στήριξης των
εγχώριων προϊόντων με το σύνθημα «Ελληνική Αξία». Η
σχετική καμπάνια, με τη στήριξη των επιχειρήσεων και
ακολούθως των καταναλωτών, υποστήριξε ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ, θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε «κίνημα»
υποστήριξης της «ελληνικής αξίας», το οποίο τελικά
θα συμβάλλει στην ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Ήδη ο ΣΒΒΕ έχει κατοχυρώσει το σχετικό σήμα και
έχει προετοιμάσει συγκεκριμένο πλάνο προβολής και
προώθησής του.
Η καμπάνια θα είναι πανελλαδική και θα έχει ως στόχο
την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και την
ανάκτηση του χαμένου μεριδίου αγοράς των ελληνικών
επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά.
Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η υλοποίηση των
προτάσεων του ΣΒΒΕ θα συμβάλλουν αποφασιστικά
στην άρση σημαντικών εμποδίων στην άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα.  

Στο πλαίσιο αυτό τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν από
τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζο προς τον κ. Σαμαρά, ήταν:
1.   η ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων,
2.   η εξυγίανση του συστήματος καθυστερημένων πληρωμών και των  μεταχρονολογημένων επιταγών,
3.   ο ουσιαστικότερος έλεγχος της ακρίβειας στην
αγορά και ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων
προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης,
4.   η αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων
και η αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας,
5.   η λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς,
6.   η αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και
της οικοδομής,
7.   η κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων,
8.   η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής
με τη μεταποίηση, με την παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας,
9.   η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω καινοτομίας, και,
10. η σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας.
Από τις προτάσεις του ΣΒΒΕ προς τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν έλειψαν και οι αναφορές
σε παρεμβάσεις που αφορούν την έμπρακτη υποστήριξη
της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για τη
μετεξέλιξή τους σε πόλο οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: νέο εκθεσιακό
κέντρο, υποδομές καινοτομίας, λιμένας Θεσσαλονίκης, διατήρηση ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων στην
περιοχή, κλπ.
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.
Μ. Χρυσοχοΐδη, στα γραφεία του Συνδέσμου.  
Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, ζήτησε από τον κ. Υπουργό την
άμεση λήψη αναπτυξιακών μέτρων που θα αναστρέψουν
το αρνητικό οικονομικό κλίμα στην περιφέρεια και τα
οποία έμπρακτα θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα
των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η θεσμοθέτηση
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής για
πολλά χρόνια και τώρα υλοποιείται, συνιστά τολμηρή
απόφαση αποκέντρωσης ιδιαίτερα θετική για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Ο κ. Πέντζος ζήτησε την
ταχύτατη οργάνωση και στελέχωσή της, ούτως ώστε
να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην υλοποίηση νέων επενδύσεων που
είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής στην ελληνική περιφέρεια, ειδικά κατά την
τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου και την άρση
σημαντικών προσκομμάτων στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ο ΣΒΒΕ πρότεινε:
1. την ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, με:
•  τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραμμα
στήριξης των τραπεζών, για την ευνοϊκή δανειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων,

•  την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, και,
•  την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εγγυήσεων ή την προεξόφληση απαιτήσεων
από ειδικό φορέα.
2. την εξυγίανση του συστήματος καθυστερημένων
πληρωμών και των μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο
ΣΒΒΕ πρότεινε τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων
με στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον εξορθολογισμό της συγκεκριμένης πρακτικής, σύμφωνα με
τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επίσης,
ζήτησε να προσδιορισθεί νομοθετικά η ανώτερη διάρκεια πληρωμών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
60 ημέρες, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
και να προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις σε
περίπτωση μη τήρησης των ορίων αυτών.
3. τον ουσιαστικότερο έλεγχο της ακρίβειας στην αγορά για τη μείωση των τιμών και την ανάπτυξη της
παραγωγικής βάσης της περιφέρειας.
4. την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων
και την αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας,
με έμφαση στη μείωση των καθυστερήσεων και στον
περιορισμό της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας.  
5. τη λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς, που αφορούν
την κυκλοφορία προϊόντων είτε χαμηλής ποιότητας,
είτε απομιμήσεων, που παράγονται σε τρίτες χώρες,
6. την αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και της
οικοδομής, μέσω της λήψης ειδικών μέτρων όπως η
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μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 50%
και η πλήρης απαλλαγή από την πληρωμή του για τις
εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, ο συμψηφισμός
των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ των εταιρειών
δομικών υλικών, των τεχνικών εταιρειών κλπ με τις
βεβαιωμένες οφειλές τους κράτους προς αυτές, η άρση
των εμποδίων αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς τρίτων
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η αποτύπωση
και πολεοδόμηση ιδιωτικών και δημόσιων εκτάσεων
για ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, η ένταξη νέων εκτάσεων στα σχέδια πόλεων των δήμων κλπ, και,
7. την κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων,
όπως η κατάργηση της εισφοράς του ποσοστού 0,6
της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στον τύπο, η κατάργηση της χαρτοσήμανσης με
3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων και γενικότερα
των δανείων που παρέχουν οι μέτοχοι, κλπ.
Ειδική αναφορά έγινε από τον κ. Πέτνζο στις δράσεις
ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας
του Βορειοελλαδικού Τόξου, οι οποίες κατά τον ΣΒΒΕ
θα πρέπει να αποτελέσουν δράσεις άμεσης προτεραιότητας για το Υπουργείο, στο πλαίσιο αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Προς τούτο πρότεινε:
Α] την απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, με
άρση των σχετικών προσκομμάτων και αντικινήτρων,
μέσω:
1. του εξορθολογισμού της λειτουργίας των τελωνείων
και της απλοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών,
2. της μείωσης ή/και της κατάργησης των ειδικών
τελών για εξαγωγές,
3. της επιτάχυνσης των διαδικασιών επιστροφής του
ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, και,
4. του εξορθολογισμού των πάσης φύσεως ελέγχων.
Β] την  έμμεση χρηματοδότηση των εξαγωγών, μέσω:
5. της παροχής εγγυήσεων προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις,
6. της προεξόφλησης απαιτήσεων εξωτερικού από
εθνικό φορέα,
7. της εφαρμογής διαδικασιών εξαγωγικού factoring,
και,
8. της σύναψης δανείων από το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα με ευνοϊκό επιτόκιο, για την υποστήριξη
της αγοράς α’ υλών για την παραγωγή προϊόντων
προς εξαγωγή.
Γ] την ενίσχυση της συνολικής προσπάθειας της χώρας
για αύξηση των εξαγωγών, μέσω:

9.     της απευθείας στήριξης: α) δυναμικών εξαγωγικών
κλάδων της ελληνικής οικονομίας (π.χ. δομικά υλικά, ενδύματα, υποδήματα, τρόφιμα, ποτά κλπ), και,
β) μεμονωμένων ελληνικών προϊόντων με διεθνή
αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στις διεθνείς αγορές (π.χ. γούνα, ροδάκινα, ούζο,
κρασί, κλπ), και,
10. της δημιουργίας προγραμμάτων προβολής ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, με στόχευση
στην αύξηση της κατανάλωσής τους στις διεθνείς
αγορές. Η οργανωμένη προβολή και προώθηση
μεμονωμένων προϊόντων ή/και ομάδων προϊόντων
στο εξωτερικό θα πρέπει να στοχεύει στη διεθνή
αναγνωρισιμότητα του “Made in Greece”,
Δ] συγκεκριμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις  για την
αύξηση των εξαγωγών, ως εξής:
11. ενοποίηση των φορέων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας, με τη δημιουργία
ενός «κέντρου» στο Υπουργείο Εξωτερικών που
ν΄ ασχολείται με την Οικονομική Διπλωματία και
τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Όλοι οι φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με το θέμα
να αναφέρονται στο «κέντρο» αυτό. Συνένωση
του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου
(ΟΠΕ) και του Invest in Greece (πρώην Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων – ΕΛΚΕ). Παράλληλα να υπάρξει έμπρακτη αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις
ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό.
Αναφορικά με το υπό αναμόρφωση σχέδιο του Αναπτυξιακού – Επενδυτικού νόμου ζήτησε τη διατήρηση των κεφαλαιουχικών ενισχύσεων, τονίζοντας ότι
η αποκλειστική ισχύς των φορολογικών απαλλαγών
ευνοεί μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες
απουσιάζουν από την Ελληνική περιφέρεια και αποκλείει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταδικάζοντάς
τες έτσι σε μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους και
σε πιθανή αναστολή της λειτουργίας τους. Για το λόγο
αυτό παρέδωσε υπόμνημα με τις αναλυτικές θέσεις και
προτάσεις του ΣΒΒΕ για την αναμόρφωση του υφιστάμενου Αναπτυξιακού – Επενδυτικού Νόμου.
Ακολούθως  ο κ. Πέντζος παρουσίασε τη νέα σημαντική
πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ για την ανάδειξη της «Ελληνικής Αξίας» ως μέσον για την έξοδο της χώρας από την
οικονομική κρίση και την επαναφορά της μεταποίησης
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος ζήτησε  
να μην υπάρξει επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων,
όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ, και τη δημοσιοποίηση στο επόμενο χρονικό διάστημα δράσεων
προστασίας των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.
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Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας,
κ. Α. Φούρλα
Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και του Εκτελεστικού
Αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ κ.κ. Ν. Πέντζου και Γ. Σταύρου
με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Α. Φούρλα
στα γραφεία του Συνδέσμου.
Κυρίαρχο θέμα στη συνάντηση απετέλεσε η λήψη
αναπτυξιακών μέτρων για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής
και η άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής
για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν
οι θέσεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου για τα δύο
νομοσχέδια του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα οποία αφορούν την
αναμόρφωση του υφιστάμενου Αναπτυξιακού νόμου
και της κείμενης βιομηχανικής νομοθεσίας.  
Για τον αναπτυξιακό νόμο τονίστηκε προς τον κ. Φούρλα
ότι για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος,
βασικό ζητούμενο θα πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός
των κλάδων της οικονομίας της χώρας, ούτως ώστε
να επιτύχουμε την αποτελεσματική αναδιάρθρωση
του παραγωγικού μας συστήματος στο πλαίσιο του
παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ο εκσυγχρονισμός και η
προσαρμογή του παραγωγικού συστήματος της χώρας
στα δεδομένα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και στις
νέες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση,
θα πρέπει με σαφήνεια να αποτελέσουν κομβικό σημείο
για την επίτευξη των στόχων του Νόμου.

Στη συνέχεια, και για το θέμα της αναμόρφωσης της
βιομηχανικής νομοθεσίας επισημάνθηκε στον Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της
απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  Κατά τον ΣΒΒΕ ιδιαίτερα
σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας αδειοδότησης
αφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και
για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος κοινοποίησε επίσης
σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς το φλέγον θέμα της μειωμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων.  Για το ζήτημα
αυτό ο κ. Φούρλας μίλησε για τη σύσταση «Ταμείου
Επιχειρηματικότητας», το οποίο θα λειτουργεί ως
χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο
του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), για την υλοποίηση των
στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Με το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» θα διευκολυνθεί
η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των επενδύσεων και της ανάπτυξης των μικρών, πολύ μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.  Η σύσταση του «Ταμείου» αναμένεται
περί τα τέλη Οκτωβρίου.
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Δεξίωση – Cocktail
ΣΒΒΕ – ΣΕΒΕ – ΕΕΔΕ
Την  ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ, Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010, αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(Σ.Β.Β.Ε.), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΒΕ), και η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) παρέθεσαν cocktail, στην πισίνα του
ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.
Στη δεξίωση – cocktail παρευρέθησαν Υπουργοί και
εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Συνδέσμων Βιομηχανιών
και Επιμελητηρίων της χώρας, Πρόεδροι Φορέων &
Οργανισμών, Πρέσβεις, Προξενικό σώμα, Εκπρόσωποι
Τραπεζών και πλήθος επιχειρηματικού κόσμου.  
Κύριος χορηγός ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ χορηγοί
ήταν οι εταιρείες: WIND και CHARTIS

Υποστηρικτές της δεξίωσης ήταν οι εταιρείες: ISOMAT
ABEE, NATIONAL CAN HELLAS AE, OLYMPIA
ELECTRONICS AE, PALAPLAST AE, PELOPAC ABEE,
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ,
ΕΛΒΙΤΥΛ ΑΕ, ΖΑΝΑΕ ΑΕ, ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ, Κ & Ν.
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕ.
Τα ποτά της δεξίωσης προσέφεραν οι εταιρείες: FIX
HELLAS, ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ, STOLI, CUTTY SARK.  
Χορηγός δημιουργικού και εκτυπώσεων της δεξίωσης
ήταν οι εταιρείες: ABSOLUT PROFESSIONAL και Γραφικές Τέχνες ΦΙΛΙΠΠΟΣ, αντίστοιχα.
Χορηγός επικοινωνίας της δεξίωσης ήταν η εφημερίδα
Αγγελιοφόρος.
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Κοινωνικώς Επιχειρείν 2010 –
Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο του εορτασμού των δέκα χρόνων από την
ίδρυσή του, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διοργάνωσε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνέδριο
με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν 2010 – Ο ρόλος των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων”.
Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, είχε
ως στόχο την κατανόηση εκ μέρους των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του
καταλυτικού ρόλου που μπορούν να παίξουν αυτές στη
βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, Δρ Χ. Γεωργίου,
εκφώνησε ομιλία με τίτλο «Η σημασία της δικτύωσης για
την προώθηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».
Στην ομιλία του ο κ. Γεωργίου υποστήριξε ότι για τις
επιχειρήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει
έμπρακτη προσφορά, υλική και ηθική, στην τοπική κοινωνία στην οποία ανήκει η επιχείρηση ή στην κοινωνία
γενικότερα με την ευρεία της έννοια.
Η θετική προσέγγιση επιχειρήσεων – κοινωνίας την
τρέχουσα δύσκολη περίοδο γίνεται δυσκολότερη, αφού
οι ανάγκες της κοινωνίας διαρκώς μεγαλώνουν, άρα η
πίεση προς τις επιχειρήσεις για ανάληψη δράσης είναι
πολλές και πολυδιάστατες. Το πιθανότερο σε μια τέτοια
περίπτωση είναι μόνη της μια επιχείρηση να μην μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες
Η λύση στο πρόβλημα ονομάζεται δικτύωση. Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων και
ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων
της κοινωνίας που επιθυμούν να τύχουν αρωγής από
κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών

του ΣΒΒΕ αναφέρθηκε στην ίδρυση προ τριμήνου της μη
κερδοσκοπικής οργάνωσης του ΣΒΒΕ με τίτλο «Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής», που λειτουργεί
στο πλαίσιο των υπηρεσιών του ΣΒΒΕ, χωρίς αυτοτελή
νομική προσωπικότητα, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική, αυτόνομη και ταυτόχρονα  πολυσυμμετοχική
υλοποίηση της αποστολής του δικτύου.
Αυτή ακριβώς η αποστολή, συνίσταται κατά κύριο λόγο
στη διασύνδεση μεταξύ φορέων που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους, με
την επιχειρηματική κοινότητα, την οποία, εν προκειμένω,
εκπροσωπεί ο ΣΒΒΕ.
Στον ΣΒΒΕ, υπογράμμισε ο κ. Γεωργίου, κλείνοντας
την ομιλία του «πιστεύουμε ότι οι δύσκολοι καιροί μας
θέτουν σε εγρήγορση και το κυριότερο μας κάνουν όλους
πραγματικά ευαίσθητους στα κοινωνικά προβλήματα.  
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής του
ΣΒΒΕ είναι η απόδειξη για το ότι μια οργανωμένη και
στοχευμένη δικτύωση επιχειρήσεων μπορεί να παραβλέψει τα δύσκολα και έμπρακτα να επιστρέψει στην
κοινωνία ένα μέρος από αυτό που η κοινωνία καθημερινά
αποδίδει προς τις επιχειρήσεις.
Ένα δίκτυο σαν το δικό μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η λειτουργία του θα μας δώσει την ευκαιρία να
δούμε τις πράξεις, τις επιλογές και τις εμπειρίες μας
από μια νέα οπτική γωνία.  
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσω του Δικτύου μπορούμε
να επηρεάσουμε συμπεριφορές τόσο των επιχειρήσεων
όσο και των κοινωνικών φορέων σε θετική κατεύθυνση,
οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, έχουν ηθικές διαστάσεις
και τελικά  θετικές κοινωνικές επιπτώσεις.  
Τελικά, στον ΣΒΒΕ είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να
συμβάλλουμε έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν στην
κοινωνία και να καταρρίψουμε έτσι το μύθο που τις
θέλει ξεκομμένες από αυτήν».
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Μάρκος Δούφος

Στις αρχές του εφετινού Ιουλίου, ο Σύνδεσμός μας
βίωσε μια τραγική απώλεια: την εκδημία του προσφιλούς μέλους της επιχειρηματικής κοινότητας της
Θεσσαλονίκης, Μάρκου Δούφου.
Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας στη φάση της ώριμης
σοφίας, η οποία άλλωστε ήταν χαρακτηριστικό του
γνώρισμα, σε μια δύσκολη περίοδο για το επιχειρείν.
Οι γνώσεις του, ο επιτυχημένος χειρισμός δύσκολων
καταστάσεων, αλλά κυρίως η ευθυκρισία του θα μας
λείψουν. Άλλωστε, γι΄ αυτά του τα γνωρίσματα τον τίμησαν οι συνάδελφοί του εκλέγοντάς τον επί 30 χρόνια
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), έξι από τα
οποία ήταν Αντιπρόεδρος.
Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής ΝΟΕ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρχισε

την επαγγελματική του σταδιοδρομία από την Εθνική
Τράπεζα (1962-1969), ενώ το 1968, επελέγη ως ένα από
τα 10 μέλη εξειδικευμένης ομάδος, τα οποία μετά από
ειδική εκπαίδευση σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα από τις
παγκόσμια πρωτοπόρες επιχειρήσεις πληροφορικής
Bull και IBM, ενίσχυσαν το μηχανογραφικό κέντρο της
Τράπεζας. Ας σημειωθεί, ότι η επιλογή ήταν ιδιαίτερα
σημαντική, αφού την εποχή εκείνη τα ελληνικά Πανεπιστήμια δεν είχαν σχετική κατεύθυνση σπουδών.
Το 1969 παραιτείται από την Εθνική Τράπεζα και ξεκινά
την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ιδρύοντας την
ίδια χρονιά τη Μηχανολογιστική Βορείου Ελλάδος, η
οποία αργότερα μετετράπη στη σημερινή Logismos. Το
1978 ιδρύει την Εταιρεία «ΕΞΠΟ – Μ. Δούφος ΕΠΕ.»,
ενώ το 1980 ιδρύει την Εταιρεία Εκτυπωτική Βορείου
Ελλάδος ΕΠΕ.
Παράλληλα με την πολυσχιδή επιχειρηματική του
δραστηριότητα, δεν παραμελεί και τη συμμετοχή του
στα επιστημονικά και κοινωνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής της
ΕΕΔΕ του Τμήματος Μακεδονίας και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της επί σειρά ετών. Υπήρξε μέλος
της ομάδας ίδρυσης του Ινστιτούτου Πληροφορικής
και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος του ΕΒΕΘ. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της
Ομάδας Εργασίας του ΣΒΒΕ για την καινοτομία και
τη σύνδεση της βιομηχανίας με τα Πανεπιστήμια και
τα Ερευνητικά Ιδρύματα.
Ήταν μέλος των φίλων του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ), ενώ
διετέλεσε και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρισης
Θεσσαλονίκης.
Ο Μάρκος – Μάκης για τους φίλους του – θα λείψει
απ΄ όλους μας.
Μας αφήνει όμως παρακαταθήκη την λαμπρή επιχειρηματική του πορεία που ήταν γεμάτη πάθος, καινοτομία,
τόλμη, αλλά κυρίως, αξιοπρέπεια.
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Αδαμάντιος Λαδένης

«Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα ζει
αύριο», έγραψε ο μεγάλος τραγωδός Ευριπίδης, υπενθυμίζοντάς μας την προσωρινότητα και το απρόβλεπτο
της ανθρώπινης ζωής. Ο αγαπητός μας συνάδελφος
και φίλος Διαμαντής Λαδένης έφυγε από τη ζωή, μετά
από σύντομη μάχη με το θάνατο.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1949, γόνος γνωστής οικογένειας επιχειρηματιών της πόλης.
Σπούδασε στην Αγγλία αρχικά κλωστοϋφαντουργός
μηχανικός και ακολούθως διοίκηση επιχειρήσεων, σε
μια εποχή, 1968 – 1972, που και τα δυο αντικείμενα
ήταν άγνωστα στη χώρα μας.
Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ως
εφέδρου αξιωματικού τεθωρακισμένων, εντάσσεται στο
ανθρώπινο δυναμικό της οικογενειακής επιχείρησης
κατασκευής ειδών ένδυσης «ΜΙΝΕΡΒΑ», την οποία
υπηρετεί για μια εικοσαετία (1975 – 1994), ξεκινώντας την επαγγελματική του καριέρα από τη θέση του
Διευθυντή Παραγωγής και αναλαμβάνοντας για μια
10ετία (1985-1994) τα ηνία της επιχείρησης από τη
θέση του Γενικού Διευθυντή.
Το 1995 αποχωρεί από τη ΜΙΝΕΡΒΑ και εργάζεται με
επιτυχία ως Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Σύμβουλος
Διοίκησης σε αρκετές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Το 2004 αναλαμβάνει καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος, μέχρι το θάνατό του στις 8 Οκτωβρίου 2010.
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του
ΣΒΒΕ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Πρόεδρος του Ελληνικού
Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), Πρόεδρος του
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΣΕΒΕ,
ΣΒΒΕ και ΔΕΘ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Αξιοποίησης Πανεπιστημιακής Περιουσίας
του ΑΠΘ, Μέλος της Ένωσης των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών κ.λπ.. Ως Εντεταλμένος Σύμβουλος
του ΣΒΒΕ συμμετείχε ως εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ σε
πλήθος επιτροπών και ομάδων εργασίας.
Για την προσφορά του στη διοίκηση επιχειρήσεων και
την ανάπτυξη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και
της ένδυσης τιμήθηκε επανειλημμένα από την ΕΕΔΕ
και από το Σύνδεσμο των Επιχειρήσεων Πλεκτικής
και Ετοίμου Ενδύματος.
Εμάς, τους συναδέλφους του στον ΣΒΒΕ τα τελευταία
επτά χρόνια, θα μας λείψει η γεμάτη ζωντάνια παρουσία
του κάθε μέρα στα γραφεία μας, το πάθος του με ό,τι
καταπιανόταν, η πρακτική του σκέψη στις εργασίες
που αναλάμβανε, αλλά κυρίως η αγάπη του για όλους
μας, χωρίς εξαιρέσεις. Η αγάπη του για μας, κάνει
το θάνατό του να είναι πολύ δύσκολα αποδεκτός απ΄
όλους εμάς που μας τιμούσε με τη φιλία του και την
αγάπη του.
Ο Διαμαντής για μας υπήρξε μοναδικός. Είχε πάντα
τη δική του άποψη, που την έλεγε ευθέως χωρίς να
χαρίζεται σε κανέναν. Όλοι μας θαυμάζαμε τον τρόπο
με τον οποίο χειριζόταν δύσκολες καταστάσεις και,
κυρίως, την οξυδέρκειά του, την τιμιότητα και την
καθαρότητα του μυαλού του, με τα οποία υπηρετούσε αρχές και αξίες που σιγά – σιγά χάνονται από την
κοινωνία μας.
Το ήθος του, η μοναδική γλυκύτητα του χαρακτήρα
του, οι ευαισθησίες του για τον άνθρωπο και τη φύση,
είναι για όλους εμάς τους συναδέλφους του πολύτιμη
παρακαταθήκη.
Ειλικρινά μας είναι δύσκολο να βρούμε λόγια παρηγοριάς για την οικογένειά του, και ειδικά για τον
πολυαγαπημένο του γιο Πέτρο, τη μητέρα του Τασούλα,
και τους στενούς του φίλους. Δυστυχώς για μας είναι
ακόμη πιο δύσκολο γιατί χάθηκε, ενόσω βρισκόταν
ανάμεσά μας. Όμως, έφυγε με ένα πλατύ χαμόγελο
στα χείλη. Γιατί δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που
να μην τον συμπάθησε στα πρώτα λεπτά της γνωριμίας
του μαζί του. Έτσι ήταν. Πάντα στο κέντρο της θετικής
προσοχής όλων. Έτσι και έφυγε.
Εμείς λοιπόν, η δεύτερη οικογένειά σου, εμείς που
ζήσαμε μαζί σου τα τελευταία επτά χρόνια, σε αποχαιρετούμε και θα σ΄ έχουμε κοντά μας, στο μυαλό μας
και στην καρδιά μας σ΄ όλη μας τη ζωή.
Στο καλό αγαπημένε μας φίλε Διαμαντή.
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Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης για την περαίωση των φορολογικών
εκκρεμοτήτων
Εκφράζοντας, καταρχήν,  την άποψή του ότι αποτελεί
άδικο και άνισο μέτρο καθώς επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή, ο ΣΒΒΕ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης για την περαίωση των φορολογικών
εκκρεμοτήτων, με βάση την οποία το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρούσε στην κατάθεση σχεδίου νόμου.
Στην επιστολή αναφέρεται ωστόσο, ότι ο ΣΒΒΕ, κατανοεί
την αναγκαιότητα του μέτρου στην δύσκολη περίοδο
που διανύει η χώρα, αφενός γιατί θα συμβάλει στην
αύξηση των κρατικών εσόδων και αφετέρου γιατί θα
διευκολύνει τους φορολογούμενους, που βρίσκονται
σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
Σε κάθε περίπτωση, άποψη του Συνδέσμου είναι ότι
το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί για
τελευταία φορά και να αποτελεί και στην πραγματικότητα περαίωση, προβλέποντας ρητά τη μη υποχρέωση
διατήρησης των Βιβλίων και Στοιχείων, μετά την περαίωση και για τις χρήσεις, που αυτή αφορά.
Μείζονα θέματα για το Σύνδεσμο, σε ό,τι αφορά την
περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων,
είναι τα παρακάτω:
• Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των εταιρειών
(εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών)
που ο μέσος όρος των ακαθαρίστων εσόδων των ετών
της ρύθμισης ανέρχεται μέχρι 30 εκατ. €.
• Ο συντελεστής επαύξησης των φορολογικών εσόδων
να μην υπερβαίνει το 0,7%-1%.
• Να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας,
που τυχόν περιλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Γ. Παπανδρέου,
για την τραγική κατάσταση της Βορειοελλαδικής
βιομηχανίας εξαιτίας της
απεργίας των ιδιοκτητών
φορτηγών Δ.Χ.

εισοδήματος του τελευταίου ρυθμιζόμενου οικονομικού
έτους για συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων ετών.
• Η προκαταβολή του φόρου που προκύπτει από τη
ρύθμιση να μην υπερβαίνει το 10% της συνολικής
οφειλής και να παρέχεται η δυνατότητα καταβολής
σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
• Να προβλεφθεί ρητά στο νόμο ότι ο φόρος που θα
προκύπτει θα καλύπτει όλες τις φορολογίες (εισόδημα, ακίνητη περιουσία, αφορολόγητα αποθεματικά, παρακρατούμενους φόρους – ΦΠΑ μισθωτών
υπηρεσιών, κλπ.).
Επίσης, σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, ο Σύνδεσμος θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:
• Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής βεβαιωμένης
οφειλής να προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και έκπτωση
50% σε τυχόν πρόσθετους φόρους και τέλη. Όμοια
έκπτωση 50% σε πρόσθετους φόρους και τέλη να
ισχύει και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής
που καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.
• Ο οφειλέτης να χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης
μόνο στην περίπτωση που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα δόσεις για τρεις φορείς (συνεχόμενες ή μη).
• Να παρέχεται φορολογική ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας στον οφειλέτη με την καταβολή κάθε δόσης
της ρύθμισης.
• Κατά το χρόνο της ρύθμισης να αναστέλλονται κάθε
είδους κατασχέσεις σε βάρος της περιουσίας του
οφειλέτη, αλλά ακόμη και οι κατασχέσεις που έχουν
επιβληθεί στα χέρια τρίτων.

Σε επιστολή του, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010,
προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Παπανδρέου,
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, διαμαρτύρεται έντονα για την τραγική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει πολύ μεγάλος αριθμός βορειοελλαδικών επιχειρήσεων λόγω της συνεχιζόμενης
αποχής των ιδιοκτητών φορτηγών ΔΧ από την εργασία
τους, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία της χώρας μας
στο εξωτερικό έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα, ενώ τις
τελευταίας ημέρες, πολλές επιχειρήσεις μέλη του
ΣΒΒΕ στη Βόρεια Ελλάδα, αναστέλλουν την παραγω-
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Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας,
η πρόταση του ΣΒΒΕ για την επιβίωση των
επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη Βόρεια
Ελλάδα, κεντρικό ζητούμενο θα πρέπει να είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την επιβίωση
των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα
στις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να
είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας,
όπως παραδοσιακά, αλλά στρεβλά κατά την άποψη του
ΣΒΒΕ, συμβαίνει μέχρι τώρα.
Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος με επιστολή του, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία
μιλούν για υλοποίηση προγράμματος «μαμούθ», όπως
αποκαλείται, για την επιχορήγηση 200.000 θέσεων
εργασίας με επιδότηση έως και στο 100% των εργοδοτικών εισφορών και σκοπό τη διατήρηση 400.000
θέσεων εργασίας.
Δυστυχώς, η απογοήτευση του επιχειρηματικού κόσμου
είναι άμεση, επισημαίνεται στην επιστολή, καθώς,
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, για την ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα απαιτείται να μην έχει υπάρξει
μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τελευταίου

γική τους διαδικασία λόγω έλλειψης πρώτων υλών.
Τα βασικά σημεία της επιστολής, προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, έχουν ως εξής:
«Σήμερα που οι επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν,
δέχονται καθημερινά απανωτά χτυπήματα, όπως αυτό
της συγκεκριμένης απεργίας, που έχουν ως συνέπεια
την αναστολή της παραγωγικής τους διαδικασίας λόγω
έλλειψης πρώτων υλών και αδυναμίας εξυπηρέτησης
πελατών εξωτερικού. Πολλές επιχειρήσεις μέλη του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
έχουν προχωρήσει εδώ και μέρες στην παροχή
υποχρεωτικής άδειας στο σύνολο του προσωπικού
τους, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί δεν
υπάρχουν πρώτες ύλες για να υλοποιήσουν τις πα-

τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής. Το κριτήριο
αυτό αποκλείει πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων της
Βόρειας Ελλάδας, αφού είναι γνωστό ότι εξ΄ αιτίας της
άσχημης οικονομικής συγκυρίας, πολλές από αυτές
έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού.
Συμβαίνει λοιπόν το παράδοξο, ένα μέτρο που έρχεται
να βοηθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο να απαξιώνεται
πριν ακόμη εφαρμοστεί.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ ζώντας την καθημερινή αγωνία
των επιχειρήσεων να επιβιώσουν, και για να τύχει το
πρόγραμμα όσο το δυνατόν ευρύτερης εφαρμογής και να
επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους έχει σχεδιασθεί,
προτείνει μέσω της επιστολής του την τροποποίηση
της προϋπόθεσης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ως εξής:  
στο πρόγραμμα να έχουν δυνατότητα υπαγωγής όλες
οι επιχειρήσεις που κατά το τελευταίο τρίμηνο δεν
έχουν προβεί σε μειώσεις προσωπικού σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 10%.
«Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα αντιληφθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής μπορεί να συμβάλλει με
ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη και να διορθώσει μια
διαχρονική στρέβλωση για την ανάπτυξη, κατά τους δύσκολους καιρούς που βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος
στην ελληνική περιφέρεια», καταλήγει η επιστολή.

ραγγελίες τους.
Η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών
φορτηγών και της κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι καταδικάζει σε κλείσιμο πληθώρα επιχειρήσεων στην
ελληνική περιφέρεια και λειτουργεί καταστροφικά
για τη χώρα.
Η βορειοελλαδική βιομηχανία υψώνει κραυγή αγωνίας και έντονης διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση
και ζητά άμεσα την εξεύρεση λύσης, η οποία θα καταδείξει στους έλληνες πολίτες ότι πράγματι υπάρχει
συντεταγμένη πολιτεία ικανή να λύσει το πρόβλημα.
Σε αντίθετη περίπτωση η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την εκτόξευση στα ύψη της ανεργίας στην περιφέρεια, η οποία είναι βέβαιο ότι θα
έχει απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες».
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Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
Το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των Επικίνδυνων
Αποβλήτων ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 13588/725/2006
«Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις
της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ», την ΚΥΑ 24944/1159/2006
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» και την Υ.Α.
8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)».
Τα βασικότερα προβλήματα εφαρμογής του παραπάνω
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση
των Επικινδύνων Αποβλήτων συνοψίζονται στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης και το
μεγάλο διοικητικό βάρος που προκαλεί αυτή η πολυδιάσπαση στις επιχειρήσεις.

σης των αποβλήτων (όπως π.χ υγειονομική ταφή,
αποτέφρωση, ανακύκλωση).
2. Επίπονες και μακροχρόνιες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης από το ΥΠΕΚΑ για τις βιομηχανίες.

Ό,τι αφορά στις προτάσεις επίλυσης του δεύτερου προβλήματος υπήρξε μεγάλη συζήτηση για την εφαρμογή
της εξαίρεσης της παραγράφου Β1 α2 του άρθρου 7 της
ΚΥΑ 13588/725/2006,  η οποία εφαρμόζεται σε πολύ
λίγες περιπτώσεις.
Δυστυχώς, για όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται η παράγραφος Β1 α1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ
13588/725/2006, με αποτέλεσμα εκτός των παραπάνω
λιγοστών εξαιρέσεων να απαιτείται η έκδοση άδειας
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για τις εργασίες
Τα προβλήματα εφαρμογής απεικονίζονται και στις επεξεργασίας, αξιοποίησης ή / και διάθεσης επικινδύκύριες αιτιολογίες για την έκδοση της καταδικαστικής νων αποβλήτων, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η Απόφαση
απόφασης για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Απο- Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις ίδιες ως άνω
βλήτων (υπόθεση C 286/08 του Δ.Ε.Κ. (10-09-2009) εργασίες.
ως ακολούθως:
Αντίστοιχα με τα παραπάνω ισχύουν και για την εφαρ1. Ο εθνικός μας σχεδιασμός δεν έχει σαφή κριτήρια μογή της παραγράφου Β1 β1 του άρθρου 7 της  ΚΥΑ
χωροθέτησης των έργων διαχείρισης των Επικίν- 13588/725/2006, όσον αφορά τις εργασίες αποθήκευδυνων Αποβλήτων και δεν πληροί τα κριτήρια της σης, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την Απόφαση
οδηγίας 2006/12.
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
2. Δεν αποτυπώνεται το πλήρες δίκτυο διαχείρισης των Ο ΣΒΒΕ, καταθέτοντας τις θέσεις για το θέμα, επανήλθε
με επιστολή του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Επικίνδυνων Αποβλήτων.
3. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη και συνεχή απογραφή   Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Κ. Μπιρμπίλη,
και ζήτησε να προχωρήσει, το Υπουργείο, το συντομόΑποβλήτων.
τερο δυνατό στις σχετικές καταργήσεις (παράγραφος
4. Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές στη χώρα για την  
Β1 α1 για τις εργασίες επεξεργασίας, αξιοποίησης
διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων.
ή/και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και παρά5. Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Ελ- γραφος Β1 β1 για την περίπτωση αποθήκευσης επιλάδα γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της «Προσωρινής κίνδυνων αποβλήτων) / τροποποιήσεις του άρθρου 7
Αποθήκευσης», η οποία στην πράξη καθίσταται μό- της ΚΥΑ13588/725/2006, ώστε μετά την έκδοση της
νιμη, λόγω της ανανέωσης των αδειών αποθήκευσης. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να μην
6. Για τα αποθηκευμένα ιστορικά Επικίνδυνα Απόβλητα απαιτείται έκδοση άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποδεν έχουν ληφθεί μέτρα.
βλήτων για τις εργασίες αποθήκευσης, επεξεργασίας,
αξιοποίησης ή/και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων
Έτσι τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων στο κάτι το οποίο θα προκαλέσει προφανή επιτάχυνση της
συγκεκριμένο τομέα μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: διαδικασίας αδειοδότησης. Άλλωστε, και η  νέα Οδηγία
1. Λίγες και ακριβές επιλογές στην ελληνική αγορά πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), προβλέπει την
για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και ενιαία αδειοδότηση μέσω μιας απόφασης (άρθρο 23.5)
μεγάλο κόστος για τη μεταφορά τους στο εξωτερικό, και η άμεση εναρμόνισή της με την εθνική νομοθεσία
δεδομένης της έλλειψης άλλων μεθόδων διαχείρι- καθίσταται επιτακτική και αναγκαία.
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Διάθεση στερεών μη επικίνδυνων βιομηχανικών
αποβλήτων στο νομό Θεσσαλονίκης
• την ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών βιομηχανικών
αποβλήτων, δημιουργώντας νέους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), όταν ακόμα δεν
έχουν αποκατασταθεί οι υφιστάμενοι, και,
• την απρογραμμάτιστη αύξηση του κόστους διάθεσης
των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, σε περίπτωση
εξεύρεσης ενδεχόμενης λύσης που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και την εξαγωγή, η οποία συνακόλουθα μειώνει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.

Ο ΣΒΒΕ με την επιστολή του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Κ.
Μπιρμπίλη, θέλησε να ενημερώσει την κα Υπουργό, για
το πολύ σοβαρό ζήτημα της έλλειψης χώρου διάθεσης
των στερεών μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων των βιομηχανιών του νομού Θεσσαλονίκης και να
υποβάλλει τις προτάσεις του για την αντιμετώπισή του.
Η επιβεβλημένη παύση της λειτουργίας του Χώρου
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) Ταγαράδων έγινε χωρίς
να έχει πραγματοποιηθεί ή έστω προγραμματισθεί από
την Πολιτεία η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για τη διάθεση των στερεών
μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων του νομού,
δεδομένου ότι ο καινούργιος και σύγχρονος ΧΥΤΑ της
Μαυροράχης παραλαμβάνει μόνο αστικού τύπου απόβλητα (κατηγορίας ΕΚΑ 20, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Αποβλήτων).
Το μόνο σύννομο μέσο που έχει αυτή τη στιγμή η βιομηχανία είναι η προσωρινή αποθήκευση των στερεών
αποβλήτων της, η άδεια για την οποία εύλογα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ. Και επειδή ουδέν μονιμότερο του
προσωρινού κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον η βιομηχανία θα βρεθεί υπόλογος σύμφωνα με την Οδηγία 2004/35
για την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων.
Το γεγονός ότι ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης δέχεται μόνο αστικού τύπου απόβλητα, χωρίς να δίνεται εναλλακτική
λύση, έχει για τη βιομηχανία τις εξής συνέπειες:
• τη συσσώρευση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στους χώρους των εγκαταστάσεων,

Ως αποτέλεσμα, σε γνώση της Πολιτείας και των οργάνων της δεν τηρούνται οι σχετικές νομοθεσίες (Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ, Ευρωπαϊκή Απόφαση 2003/33/
ΕΚ, ΚΥΑ 29407/3508/ΦΕΚ 1572Β/16.12.2002) όπου:
• δεν ορίζεται ρητά ξεχωριστός χώρος διάθεσης αστικών απορριμμάτων (οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων διακρίνονται σε ΧΥΤΑ αδρανών, μη επικίνδυνων
και επικίνδυνων αποβλήτων),
• δεν αποκλείεται η υγειονομική ταφή στερεών μη
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων ως μέθοδος
διάθεσης, και,
• τίθενται κριτήρια και όροι για την ασφαλή αποδοχή
των αποβλήτων σε ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Βάσει των παραπάνω, ο ΣΒΒΕ θεωρεί, ότι τα στερεά
μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν και
πρέπει να διατίθενται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης εφόσον
ικανοποιούνται οι δύο ακόλουθες αναγκαίες συνθήκες:
• να πληρούνται τα κριτήρια για την υγειονομική ταφή
των αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων,
όπως αυτά ορίζονται στις προαναφερθείσες νομοθεσίες, και ειδικότερα οι οριακές τιμές έκπλυσης που
ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Απόφαση 2003/33/ΕΚ και
• τα απόβλητα προς διάθεση να έχουν υποστεί επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6α της Οδηγίας 1999/31/
ΕΚ και τις σχετικές σε αυτό επιφυλάξεις.
Προϋπόθεση, βέβαια, για την άρση της απαγόρευσης
διάθεσης των στερεών βιομηχανικών μη επικίνδυνων
αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, είναι κυρίως η
τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στην οποία θα πρέπει να διευρύνεται
ο κατάλογος των προς διάθεση αποβλήτων.
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Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη
Το κείμενο του νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα
και την τεχνολογική ανάπτυξη που παρουσιάστηκε
στο πλαίσιο διαβούλευσης από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας, είναι απολύτως σαφές και
σε θετική κατεύθυνση και εφόσον εξειδικευθεί κατάλληλα και γρήγορα, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά
στην ανάπτυξη της χώρας και ν’ αποτελέσει ουσιαστική
μεταρρυθμιστική προσπάθεια και να υποβοηθήσει τη
χώρα να εξέλθει από την κρίση.
Ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι η ανάπτυξη της καινοτομίας στις
επιχειρήσεις δεν μπορεί να έρθει από «πάνω». Η επιλογή της καινοτόμου ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι
κυβερνητική επιλογή ούτε και προσπάθεια επίτευξης
συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων, όπως για παράδειγμα αυτών που απορρέουν από τη στρατηγική της
Λισσαβόνας. Τέτοιου είδους πολιτικές παρεμβάσεις
έχουν διαχρονικά αποτύχει, για τέσσερις (4) τουλάχιστον
συγκεκριμένους λόγους:
1. γιατί η δημόσια διοίκηση ανθίσταται σθεναρά σε
οποιεσδήποτε εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις και
αδυνατεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος,
2. γιατί όποιες από τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης καινοτομίας στέφονται με επιτυχία, το οφείλουν μάλλον σε εξωγενείς παράγοντες και στη βούληση του
ιδιωτικού τομέα, παρά στη συνειδητοποίηση της
πολιτικής ηγεσίας για την αναγκαιότητα αλλαγών στο
υφιστάμενο πλαίσιο και στις τρέχουσες πολιτικές,
3. γιατί η άσκηση της πολιτικής εξουσίας και του κυβερνητικού έργου βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση
με τα πρόσωπα που την ασκούν, και,
4. γιατί ο προγραμματισμός και ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι έννοιες που δύσκολα εντάσσονται στις
λειτουργίες του κράτους, παρά τις προσπάθειες που
επιβλήθηκαν από τους κοινοτικούς κανονισμούς,
που αφορούν τις κοινοτικές ενισχύσεις.
Για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, ο ΣΒΒΕ προτείνει:
1. να συμπεριληφθούν στα κριτήρια εξέλιξης των μελών
ΔΕΠ ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων και των νέων
θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της ερευνητικής τους εργασίας,
2. η ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων να γίνεται με βάση την παραγωγή αξιοποιήσιμου ερευνητικού αποτελέσματος από εθνικές
επιχειρήσεις, και,

3. να θεσμοθετηθεί η επιβράβευση, με υψηλά κίνητρα,
του επιχειρηματικού ρίσκου επενδύσεων τεχνολογικής καινοτομίας από επιχειρήσεις.
Κεντρικό ζητούμενο από το νέο πλαίσιο θα πρέπει να
είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και ειδικά της μεταποίησης, και για το λόγο
αυτό προτείνεται από τον ΣΒΒΕ στους σχεδιασμούς
του Υπουργείου να συμπεριληφθούν:
1. η δημιουργία ενός «Ταμείου Καινοτομίας», το οποίο
απαραίτητα θα έχει περιφερειακή διάσταση και θα
λειτουργεί αποκεντρωμένα μέσω πέντε (5) παραρτημάτων του στις έδρες των μεγάλων διοικητικών
περιφερειών της χώρας, και,
2. η θέσπιση μηχανισμού διερεύνησης, αποτύπωσης
και επιλογής προτάσεων για την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων, ο οποίος θα χρηματοδοτεί
είτε τη δημιουργία νέας επιχείρησης με τη μορφή
κεφαλαίου επενδυτικού κινδύνου υψηλού ρίσκου
(high – risk venture capital), είτε επενδύσεις καινοτομίας υφισταμένων επιχειρήσεων με τη μορφή
επιχορηγήσεων ή φορολογικών απαλλαγών.
Κατά τον ΣΒΒΕ βασικό θέμα στο νέο πλαίσιο αποτελεί
και ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Στο σχέδιο υπάρχει
αναφορά, όχι ακριβώς στον όρο διαμεσολάβηση, αλλά
στον όρο «οργανωμένη χαρτογράφηση» των ερευνητικών υποδομών. Επιτέλους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να μάθουν τι υπηρεσίες προσφέρουν ή είναι σε θέση
να προσφέρουν τα ερευνητικά ινστιτούτα.
Τέλος, προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις εθνικές
προτεραιότητες έρευνας δυο πολύ σημαντικοί τομείς
για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας: η αγροτική
έρευνα και τα δομικά υλικά, δυο τομείς της οικονομίας
της περιοχής στους οποίους ανήκουν πολλές δυναμικές
και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να
σηκώσουν το βάρος της χρηματοδότησης ερευνητικών
δραστηριοτήτων.
Οι θέσεις του ΣΒΒΕ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη παρουσιάστηκαν
από τον Δρα Χ. Γεωργίου, Διευθυντή Τεκμηρίωσης και
Μελετών του ΣΒΒΕ σε ημερίδα της ΓΓΕΤ, τη Δευτέρα 11
Οκτωβρίου 2010, με θέμα «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας – Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη».
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Η Δομοτεχνική Α.Ε.
στις “STRONGEST COMPANIES IN GREECE”

Στην κορυφή των εταιριών, με υψηλότατη πιστοληπτική
ικανότητα έχει αξιολογηθεί από την ICAP Group η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία εμφανίζει, με βάση τη σχετική
αξιολόγηση, πιστωτικό κίνδυνο κάτω του 1%!
Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εντάχθηκε στις «STRONGEST
COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group, ως μια από τις

πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η
πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.
Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις
που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP
Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως
Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην
κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο
μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με την σωστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών της, συνεχίζει σε τόσο δύσκολες οικονομικές
συνθήκες να βρίσκεται σε υψηλές κλίμακες της πιστοληπτικής διαβάθμισης και με πιστοποίηση πλέον, επιτυγχάνει τη
διαφοροποίηση της προς κάθε προμηθευτή, πελάτη, τράπεζα,
εργαζομένους αλλά και οποιαδήποτε επαφή στο εξωτερικό.

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ
Έγκριση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Ν. 3299/04

Την υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου
3299/04, για επενδυτικό της πρόγραμμα που αποσκοπεί
στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του κλάδου παγωτού,
πέτυχε πρόσφατα η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα €
8,71 εκ., και πρόκειται να επιδοτηθεί σε ποσοστό 40%.
Κύριους άξονες του προγράμματος αποτελούν η δημιουργία
υποδομών που θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα

του εργοστασίου παγωτού, η περαιτέρω αυτοματοποίηση
και εκσυγχρονισμός των παραγωγικών διαδικασιών και η
ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων. Η ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται στα μέσα του 2012, ενώ σημαντικό
τμήμα του έχει ήδη υλοποιηθεί.
Βασικό μοχλό ανάπτυξης του κλάδου παγωτού της ΚΡΙ-ΚΡΙ
αποτελούν οι εξαγωγές και οι πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας. Η εταιρεία διαβλέποντας τη μείωση της κατανάλωσης που επέρχεται στην εγχώρια αγορά, αποτέλεσμα των
πληγμάτων στα εισοδήματα των καταναλωτών, από καιρό
δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων τομέων.
Το 2010, οι πωλήσεις παγωτού της ΚΡΙ-ΚΡΙ στο εξωτερικό
και οι πωλήσεις παγωτών ιδιωτικής ετικέτας σχεδόν διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα € 10 εκ. Στα Βαλκάνια, έχοντας
πλέον αποκτήσει εμπειρία και γνώση των τοπικών αγορών,
η εταιρεία προωθεί ένα φιλόδοξο business plan για την ενίσχυση της εκεί παρουσίας της και τη διεύρυνση των τοπικών
δικτύων της στην ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την
Αλβανία.  Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην εγχώρια
αγορά παγωτού που παρουσιάζει, το τελευταίο διάστημα,
έντονη κινητικότητα και ανακατατάξεις. Ανταποκρινόμενη
στις εξελίξεις αυτές, η ΚΡΙ-ΚΡΙ θα κληθεί να ενισχύσει
την παρουσία της στην εσωτερική αγορά, ενδυναμώνοντας,
παράλληλα, τις μακροχρόνιες στρατηγικές συνεργασίες της.

  [ νέα μελών  ]

20

ΣΟΥΡΩΤΗ: Σταθερά μπροστά!
Η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. εμφιαλώνει και εμπορεύεται το ομώνυμο δημοφιλές ανθρακούχο
φυσικό μεταλλικό νερό. Η εταιρία είναι
πλήρως οργανωμένη, παραγωγικά, διοικητικά και εμπορικά ενώ διαθέτει τέσσερις
γραμμές παραγωγής και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που τα χειρίζεται άριστα
εκπαιδευμένο προσωπικό. Η παραγωγή των προϊόντων της πραγματοποιείται
σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και
πρότυπα, η ποιότητα ελέγχεται σε όλες τις
φάσεις της διαδικασίας και τηρούνται όλοι
οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του
προϊόντος. Η εταιρία διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO – 9002 & 22000 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.).
Η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. εφαρμόζοντας με επιμέλεια το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξής της, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί των
προτιμήσεων των καταναλωτών της Ελλάδας, αναπτύσσοντας
παράλληλα τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Σήμερα κατέχει
το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς στον κλάδο των
ανθρακούχων φυσικών μεταλλικών νερών.
Η εντυπωσιακή της παρουσία στην αγορά και τα αποτελέσματα στις

πωλήσεις από το 1987 μέχρι και σήμερα- 50 εκατομμύρια γυάλινες
φιάλες & 20 εκατομμύρια κουτιά αλουμινίου-, αποδεικνύουν τη
σταθερά ανοδική της πορεία και την δυναμική της δυνατότητα
να κατακτά τους υψηλούς στόχους που θέτει κάθε φορά.
Το διάσημο νερό της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. αναβλύζει από την ιστορική
πηγή από την αρχαιότητα ενθουσιάζοντας όποιον στη διάρκεια
της ιστορίας της το δοκίμαζε. Η ποιότητα και η γεύση του παραμένουν  αναλλοίωτες μέσα στο χρόνο ενώ θεωρείται από τα
πιο εμπλουτισμένα μεταλλικά νερά στον κόσμο..
«Το καλύτερο μεταλλικό νερό της Ευρώπης». Αυτός είναι το
βραβείο που πήρε η Σουρωτή στη Μαδρίτη το 1992
Όμως οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ. Η εταιρία σχεδίασε
την στρατηγική της για την ανάπτυξή της σε νέες κατηγορίες
προϊόντων με αρχή από αυτή των τσαγιών. Έτσι δύο νέα προϊόντα της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. βρίσκονται ήδη στα ράφια των S/M. Με
έξυπνο brand name αλλά και πρωτοποριακή συσκευασία, το
SOUROTEA με λεμόνι και το SOUROTEA με ροδάκινο, ήρθαν
για να αποκτήσουν μερίδιο στις καρδιές των καταναλωτών. Τα
νέα προϊόντα υπογράφει η εταιρία ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. προσθέτοντας
έτσι επιπλέον αξία σ΄ αυτά, με άξονες πάντα την εξαιρετική
ποιότητα όσο και τη διαφορετική γευστική πρόταση αγοράς.
Το προϊόν παράγεται σε συνθήκες ασηπτικής εμφιάλωσης,
γεγονός που το καθιστά, απόλυτα ασφαλές και σύμφωνο με
τη νομοθεσία που διέπει τη βιομηχανία τροφίμων, σε όλη την
Ευρώπη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ: Δύο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
SUNLIGHT στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ»

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, σε συνεργασία με την
κατασκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, ολοκλήρωσε επιτυχώς
την προμήθεια και εγκατάσταση, δύο (2) παραλληλισμένων
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), εφεδρικής ισχύος 440 kVA το
καθένα, στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης του πρώτου ογκολογικού νοσοκομείου για παιδιά στην Ελλάδα, από την “Ελπίδα”.

Οι δύο υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας παραλληλισμένες
μονάδες, φέρουν πετρελαιοκινητήρες του Σουηδικού οίκου
VOLVO και ηλεκτρογεννήτριες του Γαλλικού οίκου LEROY
SOMER. Ο πίνακας παραλληλισμού, προστασίας και διανομής
της εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής είναι κατασκευής του βιομηχανικού συγκροτήματος SUNLIGHT, που βρίσκεται στην Ξάνθη.
Με γνώμονα την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου, που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των
πελατών της, το καθετοποιημένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
της εταιρίας ανέλαβε τη συντήρηση και υποστήριξη του έργου
με την υπογραφή 3ετούς συμβολαίου, επί 24ωρου βάσεως,
365 μέρες το χρόνο.
Σημειώνεται ότι την τελευταία πενταετία, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT ABEE έχει ολοκληρώσει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 350 MW σε σταθμούς παραγωγής αλλά και
άλλες εφαρμογές.
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, διαθέτει στην Ελληνική και
Ευρωπαϊκή αγορά πλήρη προϊοντική γκάμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ισχύος από 7 έως 3300 kVA, καλύπτοντας όλο το
εύρος των απαιτήσεων, τόσο ως εφεδρική όσο και ως κύρια
πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

