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Αλλαγή Πρωθυπουργού με νέες προσδοκίες για την
έξοδο από την οικονομική κρίση

Η επιλογή του κ. Λουκά Παπαδήμου ως νέου
Πρωθυπουργού της Ελλάδας μπορεί να εμπεδώσει κλίμα σταθερότητας στη χώρα, και να
αποτελέσει την απαρχή
σταδιακής βελτίωσης της
εικόνας και της αξιοπιστίας της Ελλάδας στο
εξωτερικό.
Ελπίζουμε, ότι επιπλέον
θα υπάρξουν ουσιαστικά
μέτρα ανάπτυξης για την
Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέτρα που θα περάσουν άμεσα στην πραγματική
οικονομία. Ευελπιστούμε μάλιστα ότι κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τις τύχες της χώρας
θα διαχειρίζεται η νέα κυβέρνηση, ότι θα υπάρξουν
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και πραγματική αναστροφή του άσχημου οικονομικού κλίματος
που επικρατεί στην εγχώρια αγορά.
Δεν υπάρχει άλλος χρόνος και χωρίς να θέλω να
κινδυνολογώ κάτι πρέπει γρήγορα να αλλάξει,  αλλιώς σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε επιχειρήσεις….
Ειδικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
θα πρέπει επιτέλους η νέα πολιτική ηγεσία
να αντιληφθεί ότι χωρίς παραγωγική βάση η
χώρα είναι αδύνατον να εξέλθει από την οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό αναμένουμε από μια κυβέρνηση διακομματική όπως
η συγκεκριμένη του κ. Παπαδήμου να λάβει
τολμηρά μέτρα στο πεδίο των διαρθρωτικών
αλλαγών που απαιτούνται για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με
προτεραιότητα στη μείωση της γραφειοκρατίας
και της πολυνομίας, στη θεσμοθέτηση ενός
σταθερού φορολογικού συστήματος και στην
εμπέδωση κλίματος ασφάλειας για τον πολίτη
και τις επιχειρήσεις.
Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να γίνει πράξη αυτό που
με λόγια είχε διακηρυχθεί από την προηγούμενη
κυβέρνηση, δηλαδή η προτεραιότητα στην αναπτυξιακή προσπάθεια να δοθεί στην παραγωγική
βάση της χώρας με στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της

εξωστρεφούς δραστηριότητας της χώρας.
Ο ΣΒΒΕ θα επιδιώξει σύντομα να κάνει συναντήσεις εργασίας με τους Υπουργούς που είναι
επικεφαλής των παραγωγικών Υπουργείων, με
στόχο τη συζήτηση των θέσεων και προτάσεων
για την ανταγωνιστική ανάκαμψη των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας και την
επαναφορά της βιομηχανίας στο επίκεντρο της
νέας αναπτυξιακής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο αυτό θα ζητήσει από την πολιτική
ηγεσία τα ακόλουθα:
1. Να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές
για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τη βελτίωση
της αξιοπιστίας και της εικόνας της χώρας στο
εξωτερικό.
2. Να μην υπάρξει νέα επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, ώστε να προστατευθούν τα χαμηλά
κυρίως εισοδήματα.
3. Να υπάρξει άμεση και έμπρακτη βελτίωση της
αίσθησης της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη
και στον Έλληνα επιχειρηματία.
4. Να θεσπισθούν άμεσα μέτρα ανάπτυξης που
θα βελτιώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων
στην καθημερινότητά τους και τελικά θα τις
βοηθήσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την επιβίωσή τους, τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας και εν τέλει
την ανάπτυξή τους.
5. Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών
επιχειρήσεων και να υιοθετηθεί ένα νέο – εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.
6. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί να ισχύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια,
να έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι φοροεισπρακτικό,
7. Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία,
δηλαδή προτείνουμε την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον για τα επόμενα
τρία χρόνια, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, και, τέλος,
8. Να ενισχυθεί η ρευστότητα και εν τέλει η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η συναίνεση που ζητούσαμε
τους τελευταίους μήνες έχει εν πολλοίς επιτευχθεί.
Το μόνο που απομένει είναι να υπάρξουν οι σωστές - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - αποφάσεις για την ανάταξη
της οικονομίας και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.

Change of Prime Minister accompanied by new expectations about a
way out of the financial crisis
The selection of Mr. Lucas Papademos as the new Prime Minister
of Greece may instil an atmosphere of stability in Greece and be the
starting point of a gradual improvement of Greece’s image and reliability
abroad.
We hope that substantial growth measures will also be taken in order
to boost the competitiveness of enterprises, which will have a tangible
effect on the real economy. We also hope that during the period in which
the new government will manage the future of Greece, substantial
reforms will take place to boost business competitiveness and actually
reverse the poor financial climate prevailing in the domestic market.
We have run out of time and although I do not want to sound like an
alarmist, something has to change very rapidly, otherwise there will
be no enterprises left in the near future….
Especially as regards manufacturing companies, the new political
leaders should finally realize that it is impossible for the country
to get out of the financial crisis without any production base. In this
context, we expect from a multi-party government such as that of Mr.
Papademos to take bold steps in the field of structural changes, which
are required for boosting business competitiveness, giving priority to
the reduction of bureaucracy and multiple laws, to the establishment
of a stable tax system and the consolidation of an atmosphere of
security for citizens and enterprises.
I believe that what the previous government had declared in words
should be actually implemented in practice. In other words, while
striving for growth, priority should be given to the country’s production
base in order to maintain the existing job positions and boost the
extrovert activities of Greece.
The Federation of Industries of Northern Greece will soon seek to arrange
work meetings with the Ministers who are in charge of productionrelated ministries in order to discuss the views and proposals about the
competitive recovery of regional manufacturing companies and how to
bring industry back into the limelight of a new growth strategy.
In this context, the following will be required from the political leaders:
1. To accelerate the structural changes concerning fiscal consolidation,
and improvement of Greece’s reliability and image abroad.
2. To refrain from any new imposition of direct and indirect taxes so
as to protect mainly low-income people.
3. To enhance, in a prompt and concrete manner, the feeling of security
among Greek citizens and Greek entrepreneurs.
4. To establish direct growth measures that will improve business
operations on a daily basis and will finally help enterprises to
bolster their competitiveness, thus contributing to their survival,
the maintenance of job positions and, finally, their growth.
5. To boost the extrovert character of Greek enterprises and adopt a
new extrovert growth model for the Greek economy.
6. The new tax bill that will be passed should remain in effect over
the next five years, and aim at growth rather than tax collection.
7. Employment rather than unemployment should be subsidized. In
other words, we propose that the employer’s contributions should
be subsidized at least over the next three years so as to maintain
the necessary job positions and, finally,
8. Liquidity and ultimately the competitiveness of domestic enterprises
should be bolstered.
In any case, the consent we have been seeking over the last few months
has been primarily achieved.
What is left to be done is to have – AT LAST - the right decisions
made for the recovery of the economy and enhancement of domestic
enterprises’ competitiveness.
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01.09.11
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕΠ, συγκρότηση σε σώμα,. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Αλεξόπουλος και Κ. Κουκούντζος.
01 – 02.09.11
• Εναρκτήρια συνάντηση του έργου InnoFood, που πραγματοποιήθηκε
στο ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
05.09.11
• Συνάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρη με εκπροσώπους των φορέων της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης «Η Ελλάδα 10 χρόνια
μπροστά», που υλοποίησε η εταιρία McKinsey & Co, για λογαριασμό του ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
και την Τράπεζα της Ελλάδος, και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Business Mentors, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Militos στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα τις διαβουλεύσεις για τον Αγορανομικό Κώδικα και το ΠΔ.118/2007 για τις Κρατικές
Προμήθειες, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
06.09.11
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Γιουγκοσλαβίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνεδρίαση της Περιφερειακής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Μακεδονίας (Π.Ε.Ε.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του Οργανισμού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
08.09.11
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου, στο Ραδιόφωνο της ΝΕΤ,
στην εκπομπή Χάριν Οικονομίας, στο δημοσιογράφο κ. Χρ. Παγώνη
με θέμα «Η κρίση και το μέλλον της μεταποίησης στη Β. Ελλάδα».
• Σύσκεψη με εκπροσώπους των φορέων της Θεσσαλονίκης και θέμα
«Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 2012 – 2014», που διοργάνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης κ. Α. Τζιτζικώστας και πραγματοποιήθηκε στο κτίριο
της παλιάς Νομαρχίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Αριστοτέλης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
08 – 09.09.11
• Ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
09.09.11
• Συνάντηση του Πρωθυπουργού, κ. Γ. Παπανδρέου, με τους φορείς
της πόλης, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 76ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του κ. Πλ. Σακκελάρη,
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
• Δείπνο που παράθεσε το ΕλληνοΓαλλικό ΕΒΕ, προς τιμήν του νέου
Πρέσβη της Γαλλίας και πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Κάπελλας. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
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10.09.11
• Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με ομιλητές τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Ε. Βενιζέλο και τον Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλ. Σακκελάρη, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Γεύμα με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου με την ευκαιρία της τελετής εγκαινίων της 76ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Cocktail, που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, η Ελληνική
Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
12.09.11
• Forum με θέμα: «Σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης και πλαίσιο
ανάπτυξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ
σε συνεργασία με την EUROBANK στο πλαίσιο του προγράμματος
«Η Ελλάδα Καινοτομεί» και πραγματοποιήθηκε στην Helexpo. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Χ. Γεωργίου.
13.09.11
• Staff Exchange από το Serbian Chamber of Commerce & το
National Agency for Regional Development του Βελιγραδίου. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Μ. Νάζη.
• Παρουσίαση των Επενδυτικών Ευκαιριών για Ελληνικές Επιχειρήσεις στη Σερβία, με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Επενδύσεων
της Σερβίας V. Arsic, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου.
15.09.11
• Τελετή Αποφοίτησης της «Τάξης 2011», που οργάνωσε τo Κολέγιο
ICBS, στις εγκαταστάσεις του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.
16.09.11
• Συνάντηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Α.
Σαμαρά με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου, στο
πλαίσιο της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
17.09.11
• Ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Α. Σαμαρά στο πλαίσιο της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
19 – 27.09.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
20.09.11
• Πρώτη εναρκτήρια συνάντηση για τη μελέτη «Πρότυπο σχέδιο
διαχείρισης αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών
Υλικών», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.  
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.

21.09.11
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.
22.09.11
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
• Συνάντηση με εκπροσώπους του Trans Adriatic Pipeline (TAP)
αγωγού μεταφοράς αερίου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συζήτηση με θέμα: «Οικονομική Κρίση: Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο
κόσμος ΜΕΤΑ», που διοργάνωσαν η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και το Δίκτυο Ναυαρίνο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Daios. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Κ. Στυλιαράς.
• Συνάντηση εργασίας για τoν Πόλο Καινοτομίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της
Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Κ. Στυλιαράς και Β. Κοψαχείλης.
26.09.11
• Συνάντηση με τον κ. Christopher Snypes, Υπεύθυνο Ελληνικών
Θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ.
Κωνσταντινίδης.
• Εκδήλωση «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ της ΠΚΜ», στο
πλαίσιο του προγράμματος RIMED, που διοργάνωσε η ΠΚΜ και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε η κα Σ. Πολίτου.
26 – 28.09.11
• Ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, που πραγματοποιήθηκε στη
Βαρσοβία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
27.09.11
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που
πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
28.09.11
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
• Ημερίδα για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου, με τίτλο: «Η
διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό σύστημα», που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών
και το Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε
στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε
ο κ. Πρόεδρος. Ακολούθησε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο
Εστιατόριο Β του Βυζαντινού Μουσείου.
29.09.11
• Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές παραγωγής βιοαιθανόολης από
γλυκό σόργο & άλλες ενεργειακές καλλιέργειες», που διοργάνωσε
η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel. Από το Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου.
05.10.11
• Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Αριστοτέλης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
• Έλεγχος Συστήματος για την πιστοποίηση του ΣΒΒΕ σύμφωνα με
το Διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008
06.10.11
• Επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο ΣΕΒ και το ΕλληνοΓερμανικό
Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του  Greek – German Business Forum,
με επίσημο ομιλητή τον κ. Philipp Rosler, Υπουργό Οικονομικών της

Γερμανίας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Apollon
Palace, στη Αθήνα.  Από το Σύνδέσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
10-18.10.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
13.10.11
• Εκδήλωση με θέμα: «Χρηματοδότηση επενδύσεων μέσα από το
Νέο Αναπτυξιακό Νόμο», που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος με το
ΕΕΝ Hellas και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
14 – 15.10.11
• Διήμερο σεμινάριο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας «οι
7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων», που
συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος με την Franklyn Covey και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
η κ. Σ. Πολίτου και ο κ. Χρ. Γεωργίου.
17.10.11
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που
πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
18.10.11
• 3η Συνάντηση Πάνελ Κατασκευών - Δομικών Προϊόντων, που οργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΟΒΕ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
19.10.11
• Ημερίδα «Ο ρόλος του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της Βορείου Ελλάδος», που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μεταφορών ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο παρέμβαση πραγματοποίησε
ο κ. Χ. Γεωργίου.
21.10.11
• 3ο Θεσσαλονίκη TAX Forum, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
HYATT Regency. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Μ. Πρώϊος.
Συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.
• Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία: Ασφαλείς εργασίες συντήρησης», που διοργάνωσε
το Υπουργείο Εργασίας, στο ξενοδοχείο The Met Hotel. Από το ΕΕΝ
Ηellas ομιλία απηύθυνε η κ. Κ. Τζιτζινού. Από το ΣΒΒΕ και το ΕΕΝ
Hellas συμμετείχαν οι κες Σ. Πολίτου και Β. Βλοτίδου.
22 – 23.10.11
• Εκδήλωση «Ευκαιρίες Καριέρας» που διοργάνωσε ο ΟΑΕΔ και
πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης, με τη συμμετοχή πολλών εταιριών – μελών του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
25.10.11
• Εκδήλωση με θέμα: «Φορολογικό Πιστοποιητικό – Μια νέα πραγματικότητα για τον φορολογικό έλεγχο», που διοργάνωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) του ΥΠΟΙΟ,
στο ξενοδοχείο Intercontinental, στην Αθήνα. Από το ΣΒΒΕ ομιλία
απηύθυνε ο κ. Θ. Ξεντές.
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Φιλώτας Καζάζης
κοινωνικού ρόλου της, την διευκολύνει να βγει στο καθαρό
φως, να επικοινωνήσει και να διαλεχτεί, να δείξει το πολυσήμαντο έργο που επιτελεί για την πρόοδο του τόπου και
να περιβληθεί γι’ αυτό από τη δημόσια κατανόηση.
Η βιομηχανία συνυπάρχει και συμπορεύεται με τη μοίρα του
έθνους. Η δυναμική της στηρίζεται στην ίδια της την ανάπτυξη,
που αποτελεί και το τίμημα της επιβιώσεώς της. Ζωή της
βιομηχανίας είναι η δημιουργία γι΄ αυτό και η άσκησής της
παρέχει στους φορείς της πέρα από κάθε άλλο κίνητρο την
ηθική ανταμοιβή ενός έργου που αντιπροσωπεύει αναπτυξιακή
κληροδοσία για τον τόπο..».

Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Φιλώτας Καζάζης δυστυχώς
απεβίωσε τον περασμένο Αύγουστο σε ηλικία 93 ετών.
Ο Φιλώτας Καζάζης γεννήθηκε το 1918 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣ.Ο.Ε.Ε.).
Από το 1977 ως το 1981 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ενώ
την τετραετία 1977 - 1982 υπήρξε Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών – ΣΕΒ.
Το χρονικό διάστημα 1974 - 1982 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ την περίοδο 1981-1984  ήταν
Ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Επίσης, διετέλεσε μέλος της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του
Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τέλος, υπήρξε Επίτιμος Πρόξενος της Φινλανδίας στη
Θεσσαλονίκη την περίοδο1972-1983.
Η σκέψη και ο λόγος του Φιλώτα Καζάζη σήμερα είναι
περισσότερα επίκαιρα από ποτέ. Πρωτοστάτησε στο να
είναι διαρκώς η μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας, υπερασπιζόμενος μάλιστα με σθένος
τη διαχρονική της συμμετοχή στην ανάπτυξη της χώρας.
Στο λόγο που απηύθυνε από τη θέση του Προέδρου
στη Γενική Συνέλευση  του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στις 28 Μαρτίου 1979, είπε:

« … η βιομηχανία που καθιστά ολοένα και πιο αισθητή την
παρουσία της στην εθνική ζωή, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
Αντίθετα η παραδοχή και η αναγνώριση του οικονομικού και

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης και της δαιμονοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ο τέως
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ είναι επίσης επίκαιρος 33 χρόνια
μετά, για το μείζον ζήτημα της σχέσης Αθηνών και
Θεσσαλονίκης το οποίο παραμένει και σήμερα κεντρικό
ζήτημα συζήτησης  με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο,
ο Φιλώτας Καζάζης γράφει στην  ειδική έκδοση της
εφημ. ΕΞΠΡΕΣ: «Βόρειος Ελλάς - Θεσσαλονίκη»,
τον Αύγουστο του 1979 «…είναι λάθος όταν συγκρίνουμε

την ανάπτυξη που έγινε στην Αθήνα και τ’ αδιέξοδα στα
οποία οδήγησε, με την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης βάζοντας
τα προβλήματα των δύο πόλεων σ΄ ένα κοινό παρονομαστή.
Η λανθασμένη αυτή τοποθέτηση, καλύπτει αθέλητα ή όχι,
άλλους σκοπούς και είναι οπωσδήποτε εις βάρος της Θεσσαλονίκης. Πολύ χειρότερο είναι το λάθος όταν εξομοιώνεται η
θέση της Θεσσαλονίκης, στατικά και δυναμικά, μ΄εκείνη της
Αθήνας, με συνέπεια να σχεδιάζουμε την μελλοντική της
εξέλιξη, κάτω από την πίεση της ψεύτικης αυτής εξίσωσης,
με τους προβληματισμούς, τους περιορισμούς, τους φραγμούς και τις απαγορεύσεις που δικαιολογημένα και μάλιστα
πολύ αργά, εφαρμόζονται ή πρόκειται να καθιερωθούν στην
πρωτεύουσα...».
Ο Φιλώτας Καζάζης μίλησε με το ήθος του, την αξιοπρέπεια
και τη διορατικότητά του όλα τα χρόνια που υπηρέτησε τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Προσέδωσε στον ΣΒΒΕ κύρος και χαρακτήρα, σε εποχές
εξαιρετικά δύσκολες για το επιχειρείν. Διακρίθηκε για
την εντιμότητά του και την ανιδιοτέλεια με την οποία
υπηρέτησε τη βιομηχανία, και μ΄ αυτά τα χαρακτηριστικά τον θυμόμαστε σχεδόν 30 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Προεδρία του Συνδέσμου.
Θα μας λείψει η καθαρότητα της σκέψης του και η κοινή
λογική με την οποία πορεύθηκε σε όλη του τη ζωή.
Αιωνία του η μνήμη.
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Γ. Παπανδρέου

Την κρισιμότητα της κατάστασης για την επιβίωση της
μεταποίησης στη χώρα, και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, δηλώνοντας με έμφαση ότι οι επιχειρήσεις
αισθάνονται ανυπεράσπιστες απέναντι στο κράτος, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, προς τον
Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια της
συνάντησης του με τους εκπροσώπους των παραγωγικών
τάξεων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 76ης ΔΕΘ,
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη.

2. την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας:  να
ληφθεί απόφαση ούτως ώστε να έχει ισχύ από 1ης
Ιανουαρίου 2011 η μείωση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων κατά 25%, και όχι να γίνει
σταδιακά. Επίσης, ο ΣΒΒΕ επικροτεί τα προγράμματα
που επιδοτεί ο ΟΑΕΔ για το 100% των εργοδοτικών
εισφορών των επιχειρήσεων. Ακόμη, ζητά τη συνέχιση
των προγραμμάτων με στόχευση και τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις,

Για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα στη χώρα ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει
άμεσα πρωτοβουλία πολιτικής συναίνεσης, όπως συνέβη
και στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, για
τη χάραξη συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής
και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

3.  την ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου μοντέλου
ανάπτυξης, με:

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε τη βασική θέση του ΣΒΒΕ
που είναι η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και προς τούτο
έκανε τις ακόλουθες προτάσεις στον Πρωθυπουργό:
1. την ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, με:  
•  την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών του
κράτους προς τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος,
•  την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,
•   την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών
με την παροχή εγγυήσεων ή την προεξόφληση απαιτήσεων.

•  την επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά 30% για τα επόμενα πέντε
(5) χρόνια, και,
•  τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας του ΟΠΕ και
του Invest in Greece, με παράλληλη αλλά έμπρακτη
αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό.
4. την εξυγίανση του συστήματος πληρωμών και της
ισχύος του καθεστώτος των μεταχρονολογημένων
επιταγών,
5. την αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και
της οικοδομής, και,
6. τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα
σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης ουσιαστικής
βιομηχανικής πολιτικής.
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Συνάντηση με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κ. Α. Σαμαρά
συναίνεσης του πολιτικού συστήματος απαξιώνει την
εικόνα και το όνομα της χώρας μας παγκοσμίως, γεγονός το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στις εξωστρεφείς
επιχειρήσεις που αποτελούν τη σπουδαιότερη ελπίδα
για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε τη στήριξη του κόμματος
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη και
εφαρμογή μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για τη
χώρα, ενώ παράλληλα ανέλυσε τα ειδικότερα μέτρα
τα οποία πρέπει άμεσα να υποστηριχθούν για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων της χώρας.
Αυτά είναι:

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011, ο Αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Σαμαράς συναντήθηκε με τη Διοίκηση του ΣΒΒΕ, στο πλαίσιο των
επαφών του με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης
της Θεσσαλονίκης.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επεσήμανε προς τον Αρχηγό
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την ανάγκη για την
επανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μέσω της
συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων για την από
κοινού αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

1. η ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων,
2. η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας,
3. η υιοθέτηση της εξωστρέφειας ως νέου μοντέλου
ανάπτυξης,
4. η δημιουργία υγιούς πλαισίου ελέγχου της αγοράς, με έμφαση στην εξυγίανση του συστήματος
πληρωμών και της ισχύος του καθεστώτος των
μεταχρονολογημένων επιταγών, και,
5. η λήψη μέτρων για την αναθέρμανση του κλάδου
των κατασκευών και της οικοδομής.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι η αδυναμία

Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων
2-ήμερο workshop για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, που διοργανώθηκε από το ΣΒΒΕ και την
FranklinCovey στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2011.
Στο σεμινάριο που συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων
– μελών του ΣΒΒΕ εισηγητής ήταν ο κ. Αν. Αντωνιάδης,
εκπρόσωπος της FranklinCovey ο οποίος τόνισε ότι το
workshop «Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων» αποτελεί τη βάση της φιλοσοφίας / λύσης
που συστήνεται από τη FranklinCovey, αφού συμβάλει
ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθρώπινης απόδοσης σε
προσωπικό, διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια του workshop οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να βελτιώσουν τα
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που έχουν,
αναπτύσσοντας την αποτελεσματικότητα και την ομαδική εργασία.  
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Δεξίωση – Cocktail ΣΒΒΕ – ΣΕΒΕ – ΕΕΔΕ - ΕΑΕΕ

Στο πλαίσιο των εγκαινίων της 76ης ΔΕΘ το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου 2011, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρέθεσαν cocktail, στην πισίνα
του ξενοδοχείου Classical Makedonia Palace Hotel.
Στη δεξίωση – cocktail παρευρέθησαν Υπουργοί και
εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Βουλευτές, Νομάρ-

χες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Συνδέσμων Βιομηχανιών
και Επιμελητηρίων της χώρας, Πρόεδροι Φορέων &
Οργανισμών, Πρέσβεις, Προξενικό σώμα, Εκπρόσωποι
Τραπεζών και πλήθος επιχειρηματικού κόσμου.  
Κύριοι χορηγοί ήταν το ΚΕΠΑ και η Ελληνική Τράπεζα, ενώ χορηγός ήταν ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή.
Χορηγός ταχυμεταφορών ήταν η ΤΝΤ.
Χορηγός επικοινωνίας της δεξίωσης ήταν η εφημερίδα
Αγγελιοφόρος και η ιστοσελίδα www.aggelioforos.gr .
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Χρηματοδότηση Επενδύσεων μέσω του Νέου Αναπτυξιακού
Νόμου

Για το ΣΒΒΕ, σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, ιδίως
μετά τη λήψη των πρόσφατων μέτρων που αφορούν
τις περικοπές στο δημόσιο τομέα, είναι φανερό, ότι η
ανάπτυξη θα έρθει μόνον από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
ο οποίος, εφόσον υποστηριχθεί με τα κατάλληλα μέτρα
πολιτικής, μπορεί να οδηγήσει στην επανεκκίνηση
της οικονομίας, που είναι το κεντρικό ζητούμενο στην
προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος, διοργάνωσε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011, εκδήλωση - συζήτηση με
θέμα: «Χρηματοδότηση Επενδύσεων μέσω του Νέου
Αναπτυξιακού Νόμου».
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, ενώ κύριος ομιλητής, ο οποίος
και παρουσίασε τις διαδικασίες εφαρμογής του Νέου
Επενδυτικού Νόμου, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ. Γ. Πετράκος.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των κ. κ.
Π. Παπαδόπουλου, Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Δ. Λακασά, Προέδρου
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος κ.Ν. Πέντζος, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρότεινε:
1. την  επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των
επιχειρήσεων για τα επόμενα τρία (3) έως πέντε (5)
χρόνια, με στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την επαναφορά των επιχειρήσεων
σε τροχιά ανάκαμψης, και,
2. την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά με την
αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις εγχώριες
επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά και την προοπτική υλοποίησης επενδύσεων, ο κ. Πέντζος υπογράμμισε ότι η ανυπαρξία διαθεσιμότητας κεφαλαίων
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, δεν δημιουργεί
κλίμα αισιοδοξίας για την υλοποίηση επενδύσεων
κατ΄ αρχήν στο τελευταίο τρίμηνο του 2011, ενώ δεν
μπορεί να γίνει θετική πρόβλεψη τι θα γίνει το πρώτο
εξάμηνο του 2012. Δυστυχώς η έλλειψη ρευστότητας
και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, κατά τον κ. Πέντζο,
κάνουν την κατάσταση σχεδόν δραματική, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων να αγωνίζονται
καθημερινά για την επιβίωσή τους.
Επιπλέον, η αύξηση του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, η οποία προέρχεται από την αύξηση της
ενέργειας, από τη διαρκή αύξηση των τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών, από την αύξηση του ΦΠΑ, έχει
σχεδόν εκμηδενίσει και τα τελευταία ίχνη κατανάλωσης
στη χώρα. Το γεγονός αυτό, κατά τον Πρόεδρο του
ΣΒΒΕ, με βεβαιότητα θα δυσκολέψει τις επιχειρήσεις
να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο κατά τη διάρκεια
του 2012.  
Κατά τον ΣΒΒΕ, το κυρίαρχο ζήτημα για την κυβέρνηση
από τώρα και στο εξής θα πρέπει να είναι η αντιστροφή
του άσχημου κλίματος που επικρατεί στη χώρα και η
εφαρμογή οικονομικής πολιτικής που θα δώσει την
ελπίδα για σύντομη ανάκαμψη και επαναφορά της στο
δρόμο της ανάπτυξης.
Τέλος, κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Ν. Πέντζος
τόνισε: «Ο ΣΒΒΕ θα ζητήσει όλα τα παραπάνω να γίνουν
ΤΩΡΑ, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος.
Αλλιώς, θα υπάρξει κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και
εκτόξευση της ανεργίας στα ύψη».

[ δραστηριότητες  ]  11

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Π. Σακελλάρη

Η συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΒΒΕ με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Π. Σακελλάρη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.
Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η επικρατούσα κατάσταση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ενίσχυση
της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος, ο οποίος
υποδέχτηκε για δεύτερη φορά μέσα στο 2011, τον
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
στα γραφεία του Συνδέσμου, υπογράμμισε ότι στο
πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ο ρόλος της ΕΤΕπ είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η
παρατεινόμενη κρίση και η εξάπλωση της ύφεσης,
καθιστούν αναγκαία μια αύξηση ρυθμού στη χρηματο-

δοτική δραστηριότητα του ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα,
τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Παράλληλα ο κ. Σακελλάρης, αναφέρθηκε στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων για την στήριξη της ελληνικής και κατά
επέκταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των μελών της Διοικητικής Επιτροπής με τον κ. Σακελλάρη ο τελευταίος
ανέφερε ότι η ΕΤΕπ εργάζεται για την ενίσχυση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ και την
προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο προηγμένων περιοχών της. Στηρίζει διαρκώς την πραγματική
οικονομία και, σε περιόδους αναταραχής, έχει την
ικανότητα να παρέχει συντονισμένη στήριξη στην
ευρωπαϊκή οικονομία μέσω εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων.
Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, δήλωσε ο κ. Σακελλάρης, θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας διότι η συντονισμένη δράση ενίσχυσης
της ρευστότητας τού τραπεζικού συστήματος, στοχευμένης όμως να διοχετευθεί σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, η διατήρηση της κατασκευής υποδομών αλλά και μια επιλεκτική στροφή σε τομείς με
μελλοντικές προοπτικές, όπως είναι η καινοτομία,
η έρευνα, η τεχνολογία και η παιδεία, παραμένει
ως το καλύτερο που μπορεί να κάνει η ΕΤΕπ για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, δήλωσε
ότι οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ θα βοηθήσουν την
ελληνική οικονομία τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα.
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Η Υφυπουργός Επενδύσεων της Σερβίας κα. V. Arsic στα γραφεία του ΣΒΒΕ
Την Υφυπουργό Επενδύσεων της
Σερβίας υποδέχτηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου ο Πρόεδρος κ. Πέτνζος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτή τη συνάντηση,
ενώ τόνισε τους δεσμούς φιλίας και
συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς
και το γεγονός ότι πολλοί Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες έχουν
επενδύσει στη γειτονική χώρα.  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
στο πλαίσιο της υποστήριξης της εξωστρεφούς
δραστηριότητας των μελών του, διοργάνωσε, την
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011, συνάντηση με θέμα
«Επενδυτικές Ευκαιρίες για Ελληνικές Επιχειρήσεις στη Σερβία», παρουσία της Υφυπουργού
Επενδύσεων της Σερβίας κα V. Arsic.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 17
επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ,
η κα V. Arsic, αναφέρθηκε επίσης στους στενούς
δεσμούς φιλίας των δύο χωρών, παρουσίασε το
επενδυτικό πλαίσιο και τις επενδυτικές ευκαιρίες
που δημιουργούνται στη χώρα της και κάλεσε
τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη
Σερβία.

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
μάδας για τις ΜΜΕ, ημερίδα για την
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
των ΜΜΕ σε θέματα Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ).

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη και οι δύο του Enterprise
Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
διοργάνωσαν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδο-

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από
εκπροσώπους του Υπουργείου που
αφορούσαν το νομοθετικό πλαίσιο
για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας για τα μέτρα πρόληψης
και αποφυγής ατυχημάτων, από εκπρόσωπο της βιομηχανίας για τις
καλές πρακτικές ασφάλειας στους
χώρους εργασίας καθώς και από τη συντονίστρια
του Enterprise Europe Network - Hellas για τις
υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις
από το δίκτυο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης.
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3rd Thessaloniki Tax Forum
Το 3rd Thessaloniki Tax Forum με
τίτλο: Το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα κεντρικός πυλώνας για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης, διοργανώθηκε από το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο,
την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011.  
Σκοπός του Forum ήταν να επισημανθούν κομβικά σημεία αναφορικά με
την επιτακτική ανάγκη ριζοσπαστικών
αλλαγών διαρθρωτικού χαρακτήρα
στο όνομα του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, με δεδομένες τις
προκλήσεις της οικονομικής ύφεσης,
του προγράμματος δημοσιονομικής
σταθεροποίησης σε συνεργασία με
τους Ευρωπαϊκούς Εταίρους, αλλά
και της δέσμευσης της Κυβέρνησης,
να προχωρήσει σε ολική βελτίωση του Φορολογικού
Συστήματος.
Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Φορολογικών
Θεμάτων» του ΣΒΒΕ, κ. Μ. Πρώιος, κατά τη διάρκεια
της δεύτερης ενότητας του Forum, εκφώνησε ομιλία
στην ενότητα ΙΙ με θέμα: Παλμός ανησυχίας και θέσεις
της επιχειρηματικής κοινότητας απέναντι στα σκληρά, εισπρακτικού χαρακτήρα δημοσιονομικά μέτρα,
σε περιβάλλον βαθιάς ύφεσης – Μητροπολιτική και

Περιφερειακή προσέγγιση.
Για το ΣΒΒΕ, τόνισε ο κ. Πρώιος, η άσκηση της φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να διέπεται από κανόνες
φορολογικής δικαιοσύνης και χρονική σταθερότητα
στην εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανε ότι για
την άσκηση αποδεκτής φορολογικής πολιτικής βασικό
εργαλείο θα πρέπει να είναι η άσκηση Ενεργητικής
Πολιτικής, δηλαδή, ο κάθε φόρος θα πρέπει να συνδέεται με την ενεργοποίηση της Εθνικής Οικονομίας
και όχι να είναι ταμειακού χαρακτήρα.

Φορολογικό Πιστοποιητικό – Μια νέα πραγματικότητα για
τον Φορολογικό Ελεγχο
Στην ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
25 Οκτωβρίου 2011, από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ο κ. Θ. Ξεντές, εκπρόσωπος
του ΣΒΒΕ στην Επιτροπή, κατέθεσε τις θέσεις του
Συνδέσμου για το Φορολογικό Πιστοποιητικό.
Το πρώτο ζητούμενο για χρόνια του επιχειρηματικού κόσμού, τόνισε ο κ. Ξεντές, είναι ένα περιβάλλον, φορολογικά σταθερό. Κάθε επιχείρηση και κάθε
επενδυτής θέλει να γνωρίζει ότι με την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οριστικοποιεί τις
υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος. Το Φορολογικό
Πιστοποιητικό είναι η πρώτη και σημαντική ευκαιρία
που δίνεται, στους επιχειρηματίες για το σχεδιασμό,
στο κράτος για την άμεση είσπραξη των φόρων, και,
στις εταιρείες ορκωτών λογιστών – ελεγκτών για την
αναβάθμιση της εργασίας τους.
Το Φορολογικό Πιστοποιητικό, επεσήμανε ο κ. Ξεντές,
θα πρέπει να συνδυαστεί με:

• Την κατάργηση της πολυνομίας και της πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήματος καθώς και με την
απλοποίηση του,
• Την κατάργηση των εξοντωτικών ποινών και την καθιέρωση ενός και μοναδικού φορολογικού συντελεστή
ανεξαρτήτως εταιρικής νομικής μορφής,
• Την εκ βαθέων αναδιάταξη του φορολογικού μηχανισμού, και,
• Τη στελέχωση του φοροελεγκτικού εισπρακτικού μηχανισμού με νέα αδιάφθορα πρόσωπα και σκοπό την
πάταξη της φοροδιαφυγής που θα θεωρείται ποινικό
αδίκημα.
Τέλος, θέση του ΣΒΒΕ και του επιχειρηματικού κόσμου
της Βόρειας Ελλάδας, υπογράμμισε ο κ. Ξεντές, είναι
ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει
όλοι μαζί να στηρίξουμε τον θεσμό και να συμβάλλουμε
στην προώθηση του στην πράξη.   
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2ο Forum Εργασίας

To 2ο Forum Εργασίας, διοργανώθηκε από τον ΟΑΕΔ,
στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2011, στον εκθεσιακό χώρο
του Συνεδριακού Κέντρου Ι. Βελλίδης της Helexpo.
Στην έναρξη των εργασιών του Forum ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ενώ
στο πλαίσιο των Ευκαιριών Καριέρας συμμετείχαν με
ειδικά περίπτερα οι παρακάτω επιχειρήσεις μέλη του
ΣΒΒΕ:
1. ADECCO H.R. A.E.
2. EPSILON NET A.E.
3. FRANKLIN COVEY HELLAS A.E
4. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
5. OLYMPIA ELECTRONICS A.E.
6. PRICEWATERHOUSE COOPERS A.E.
7. RANDSTAD HELLAS A.E.
8. ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9. ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
10. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
11. ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
12. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
13. ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, στο σύντομο χαιρετισμό του,
συνεχάρη τον ΟΑΕΔ για τη διοργάνωση του 2ου Forum
εργασίας όπως επίσης και των Ευκαιριών Καριέρας που
αν μη τι άλλο, υπογράμμισε, εξασφαλίζουν την επαφή
αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρήσεις που
δημιουργούν, αναπτύσσονται και παλεύουν καθημερινά
για ένα καλύτερο αύριο και για τις ίδιες και για τη χώρα.
Βασική θέση του Συνδέσμου, τόνισε ο κ. Πέντζος,
αποτελεί η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, πρόταση η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής καθώς διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας παράλληλα με την επιβίωση των
επιχειρήσεων, που είναι και το κεντρικό ζητούμενο
στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Στο

πλαίσιο αυτό το καθοριστικό ρόλο έχει το πρόγραμμα
επιδότησης εργοδοτικών εισφορών στη διατήρηση των
θέσεων εργασίας, για το οποίο πρότεινε τις παρακάτω
βελτιώσεις, ώστε να τύχει όσο το δυνατόν ευρύτερης
εφαρμογής και να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους έχει σχεδιασθεί.  
•  να αυξηθεί το όριο των ατόμων που επιχορηγούνται
ώστε το πρόγραμμα να είναι ελκυστικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 200
ατόμα, και,
•  στη σχετική απόφαση παράτασης να περιληφθεί διάταξη που θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που
είναι ήδη ενταγμένες στο πρόγραμμα, να ανανεώσουν
τη συμμετοχή τους χωρίς να ακολουθήσουν εκ νέου όλη
τη διαδικασία υπαγωγής, παρά μόνον να υποβάλλουν
σχετική συμπληρωματική αίτηση,
Παράλληλα ο κ. Πέντζος κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις του ΣΒΒΕ γενικότερου ενδιαφέροντος:
•  Πριν την ανακοίνωση προγραμμάτων να διενεργείται
διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς,
•  Να εξεταστεί η εκδίκαση των ενστάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, και,
•  Να υπάρχει συντονισμός και ενιαία αντιμετώπιση των
επιχειρήσεων τόσο από τα περιφερειακά τμήματα του
ΟΑΕΔ, όσο και από τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους
φορείς (ΙΚΑ και ΣΕΠΕ).
Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Πρόεδρος
δήλωσε «στο Σύνδεσμο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι
προτάσεις μας δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τη μια
μέρα στην άλλη.  Πιστεύουμε όμως ότι η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και η Διοίκηση του ΟΑΕΔ έχουν τη βούληση, παρά τις
αντίξοες συνθήκες να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό
προσδοκούμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις
θέσεις εργασίας, την κοινωνική συνοχή, και το μέλλον
της χώρας».
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Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
«Στο ζήτημα της αντιμετώπισης
της κρίσης κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Είναι η σημαντικότερη θεωρώ
παράμετρος για τη συνέχεια της
οικονομίας μας αλλά παράλληλα
και το μοναδικό εργαλείο που
έχουμε ως επιχειρήσεις της χώρας για τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων μας» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Πέντζος, στον σύντομο χαιρετισμό
του στην εσπερίδα που διοργάνωσε, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011, το Anatolia Institute of
Management Leadership (IML)  του American College
of Thessaloniki (ACT)  σε συνεργασία με την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών  (ΕΕΤ).
Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του
συλλογικού τόμου της ΕΕΤ με θέμα «Η Διεθνής Κρίση,
η Κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα».  

Ο κ. Πέντζος, κατά την ομιλία του
υπογράμμισε ότι για τον επιχειρηματικό κόσμο κυρίαρχο ζητούμενο
είναι η με κάθε τρόπο υποστήριξη
της ανάπτυξης της χώρας και της
ανταγωνιστικότητας των εγχώριων
επιχειρήσεων.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
υπάρξει επανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μέσω της συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων για
την από κοινού αντιμετώπιση της
κρίσης. Η αδυναμία συναίνεσης
του πολιτικού συστήματος απαξιώνει την εικόνα και το όνομα της
χώρας μας παγκοσμίως, γεγονός το οποίο έχει άμεσο
αντίκτυπο στην Ελληνική κοινωνία και στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις που αποτελούν τη σπουδαιότερη
ελπίδα για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
Επιπλέον, η αδυναμία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα βαθαίνει την
ύφεση και στην ουσία θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα
της εγχώριας επιχειρηματικότητας.

Τελική Εκδήλωση του έργου «RIMED – Υπεύθυνες Επιχειρήσεις της Μεσογείου»
Το έργο RIMED (www.rimed.eu) αφορά στη διάδοση
των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate
Social Responsibility) σε επιχειρήσεις των χωρών
της Μεσογείου, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρύτερης περιοχής, την ανάπτυξη
και τη βιωσιμότητα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ, το
ΕΒΕΘ, ο ΣΕΠΒΕ, το ΒΕΘ και το ΕΕΘ, με τοποθετήσεις
των Προέδρων ή εκπροσώπων τους.
Στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Μεσογειακός Χώρος 2007-2013 (PROGRAMME MED) και
του έργου  «RIMED – Υπεύθυνες Επιχειρήσεις της
Μεσογείου», η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν την Δευτέρα
26 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΣΒΒΕ, την Τελική
Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου
με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ της
Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς το έργο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2011.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν «Βεβαιώσεις Συμμετοχής» για την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους
εκπροσώπους των επιχειρήσεων αυτών που ήταν οι:
CHIMAR HELLAS Α.Ε., ENTERSOFT A.E, K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.,
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
Α.Ε. και ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.
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Δημόσια διαβούλευση για το σύνολο της υφιστάμενης
αγορανομικής νομοθεσίας
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σύνολο
της υφιστάμενης αγορανομικής νομοθεσίας, η Διοίκηση
του Συνδέσμου, κατέθεσε στον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σ. Ξυνίδη, την
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, τις παρακάτω παρατηρήσεις – προτάσεις.
Γενικές παρατηρήσεις:
Α. Η επιλογή της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωσή της, με βάση τις απόψεις
της Πολιτείας, όπως εκφράζονται με τις επιλογές της
παρούσας κυβέρνησης και τις προτάσεις των διοικουμένων, ακολουθεί μια «πεπατημένη» πρακτική. Πρότασή
μας του Συνδέσμου είναι η επιλογή μιας πιο σύγχρονης
διαδικασίας, που θα λάβει υπόψη την ισχύουσα στη χώρα
μας κοινοτική νομοθεσία και τη διεθνή εμπειρία (Αγορανομικοί Κώδικες Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας κ.α.) και,
ακολούθως, θα συντάξει ένα κείμενο, περιορισμένης
έκτασης, με τις όλως απαραίτητες διατάξεις. Βεβαίως,
μια τέτοια διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα, αλλά κρίνουμε
ότι επιλύει το θέμα ουσιαστικά και οριστικά και δεν θα
το βρούμε και πάλι μπροστά μας.
Β.  Περαιτέρω, οι σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο επιβάλλουν
την αποποινικοποίηση των διοικητικών παραβάσεων. Με
βάση αυτή την αρχή θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά
η παραπομπή σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και
η απειλή ποινών, που προβλέπονται σε αυτόν (φυλάκιση ή/ και χρηματική ποινή). Στις περισσότερες από
τις διατάξεις θα πρέπει να προβλέπονται διοικητικές
ποινές και η διαδικασία προσφυγής κατά αυτών θα
πρέπει να περιοριστεί στο πλαίσιο της διοίκησης και
όχι στο πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης, ώστε να
μη μετατεθεί το βάρος των εκκρεμών υποθέσεων από
την ποινική στη διοικητική δικαιοσύνη.
Γ. Ο ΣΒΒΕ εκφράζει την απογοήτευση του για τη μη λήψη
οποιουδήποτε μέτρου σχετικά με το χρόνο των εμπορικών πιστώσεων, χρόνος, που, συνεχώς, αυξάνεται
σε βάρος της βιομηχανίας και υπέρ του λιανεμπορίου.
Σε μια εποχή περιορισμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων της μεταποίησης και με αλλεπάλληλα κρούσματα
επισφαλειών, η βιομηχανία για μια ακόμη φορά νιώθει
ότι «στραγγαλίζεται» και ότι το μέλλον της υποθηκεύεται.
Προτείνεται το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με
τα συμπεράσματα της  σύσκεψης (7.6.2010) εκπροσώπων
του ΣΒΒΕ με στελέχη των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου
και Καταναλωτή, σύμφωνα με σχέδιο που προτάθηκε /
συμφωνήθηκε ως εξής: άμεση εφαρμογή ότι ο χρόνος
πίστωσης/πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6
μήνες από την έκδοση τιμολογίου είτε με ανοικτό υπόλοιπο, είτε με μεταχρονολογημένη επιταγή και σταδιακή
μείωση του χρόνου πίστωσης ώστε στις 01/03/2013 να

περιοριστεί σε 30 ημέρες για φρέσκα τρόφιμα, 45 ημέρες
για λοιπά τρόφιμα, και, 60 ημέρες για λοιπά προϊόντα ή
υπηρεσίες.
Ειδικότερες κατ’ άρθρο παρατηρήσεις:
1. Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων τιμοκαταλόγου (άρθρο
9)  είναι κατάλοιπο παλαιότερης εποχής, κατά την οποία
μεγάλος αριθμός προϊόντων είχε τεθεί  σε αγορανομική
διατίμηση. Ο κόσμος του επιχειρείν και ειδικότερα οι μεταπρατικές επιχειρήσεις με κανέναν τρόπο δεν υιοθετούν την
ασυδοσία στις οικονομικές συναλλαγές, ούτε αποβλέπουν
σε  υπερβολικά  κέρδη  σε βάρος  του καταναλωτή. Όμως,
εκτιμούν ότι οι προτεινόμενες διαδικασίες του άρθρου 9 (α.
1 ΑΔ 2/2011) εκφράζουν αναχρονιστικό γραφειοκρατικό
μοντέλο και προτείνουν την κατάργησή του.
2. Το προτεινόμενο άρθρο 11 έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με τη συνεχώς επαναλαμβανόμενη, ορθή και δίκαιη,
θέση του Συνδέσμου, οι τιμές πώλησης των προϊόντων
της βιομηχανίας προς τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου να
είναι καθαρές (net prices), όπως ακριβώς συμβαίνει στις
περιπτώσεις πώλησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η
ενιαία, ετήσια, καθαρή τιμή επιτρέπει στις επιχειρήσεις,
βιομηχανικές ή εμπορικές, να τεκμηριώσουν τους συντελεστές κόστους και τα περιθώρια κέρδους τους, ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Μια τέτοια
ρύθμιση θα είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τον καταναλωτή,
γιατί θα επιφέρει την κατακόρυφη πτώση των τιμών. Δεν
έχουν, επίσης, ληφθεί υπόψη ρυθμίσεις, όπως η εξάλειψη
κάθε μορφής έκπτωσης επί του κύκλου εργασιών, αλλά
και ο περιορισμός των παροχών, που αφορούν, κατά κύριο
λόγο, σε προβολές, προωθήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες,
στοχοθέτηση κλπ.
3. Σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής χώρας κατασκευής / παραγωγής στην ελληνική γλώσσα επί της
συσκευασίας προϊόντος  (άρθρο 39):
-  Διατυπώνεται η άποψη ότι η διάταξη αυτή, που εισάγει
την υποχρέωση αναγραφής των ενδείξεων αυτών στην
ελληνική γλώσσα δυσχεραίνει τις εξαγωγές και θέτει
τις ελληνικές επιχειρήσεις σε δυσμενέστερη θέση από
τις ξένες.
-  Στην ίδια προοπτική, η επιλεκτική αναγραφή των στοιχείων αυτών επί των τιμολογίων, δημιουργεί σημαντικά
διαχειριστικά προβλήματα,
− Ενόψει αυτών, προτείνεται η διαγραφή της υποχρέωσης
αναγραφής της χώρας προέλευσης στην ελληνική γλώσσα
και η υποχρέωση αυτή να περιοριστεί στην αναγραφή,
επί της συσκευασίας μόνο και όχι επί του τιμολογίου,
της χώρας προέλευσης στην αγγλική γλώσσα.
4. Τέλος κατατέθηκαν ειδικότερες παρατηρήσεις για τα
άλευρα, αλευρόμυλοι (άρθρα 84 - 89).
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Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα βιομηχανοστάσια, θα
ήταν ιδιαίτερα καταστροφική για τη μεταποίηση
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή του, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011, προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, εξέφρασε την
ιδιαίτερη ανησυχία του στην περίπτωση συμπερίληψης
των βιομηχανοστασίων κλπ βοηθητικών χώρων των
μεταποιητικών επιχειρήσεων στο μέτρο της έκτακτης
εισφοράς στα ακίνητα. Ως εκ τούτου ο ΣΒΒΕ τόνισε
ότι απαιτείται η εξαίρεση των βιομηχανοστασίων και
λοιπών βοηθητικών χώρων από τη σχετική απόφαση
που θα επιβάλει τον συγκεκριμένο φόρο.
Η επιστολή του ΣΒΒΕ προς τον κ. Βενιζέλο έχει
ως εξής:
«…Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσε τις χθεσινές σας δηλώσεις περί μη επιβολής της έκτακτης
εισφοράς για τα ακίνητα στα βιομηχανοστάσια και
στους βοηθητικούς προς αυτά χώρους. (π.χ. αποθήκες κλπ).

Η δήλωσή σας περί αυτοδίκαιης απαλλαγής από το
συγκεκριμένο μέτρο της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα, είναι στη σωστή κατεύθυνση και
ορθά δεν θα συμπεριληφθεί στη σχετική Υπουργική
Απόφαση η βιομηχανία.  
Σε κάθε περίπτωση, σας γνωστοποιούμε ότι η  μη
διευκρίνιση της εξαίρεσης από την επιβολή της
συγκεκριμένης έκτακτης εισφοράς στα βιομηχανοστάσια δημιούργησε σοβαρές αντιδράσεις, και μάλιστα,  ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) έχει κατακλυσθεί από πληθώρα επιστολών
διαμαρτυρίας των μελών του.  
Αναμένοντας τη μη συμπερίληψη των βιομηχανοστασίων στο μέτρο της έκτακτης εισφοράς για
τα ακίνητα στη χώρα παραμένουμε στη διάθεσή
σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση..…»

ΣΒΒΕ και ΕΒΕΘ:
όχι στην περαιτέρω παράλυση του δημόσιου τομέα: να λειτουργήσουν άμεσα τα τελωνεία με προσωπικό ασφαλείας
Ο ΣΒΒΕ και το ΕΒΕΘ, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011, κατά την πρώτη μέρα της δεκαήμερης
απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων εξέδωσαν
το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

των υλών, εγκυμονεί τον κίνδυνο παύσης λειτουργίας
αρκετών εγχώριων επιχειρήσεων, την αδυναμία
εκτέλεσης παραγγελιών και τη μειωμένη τροφοδοσία
της αγοράς με πάσης φύσεως προϊόντα.

«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), διαπιστώνουν από σήμερα, την
πρώτη ημέρα δηλαδή, τις τραγικές συνέπειες που
θα έχει η απεργία των τελωνειακών στη βιωσιμότητα
πλήθους εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως
την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας σε δυναμικές
επιχειρήσεις.

Θεωρούμε ότι η ανεμπόδιστη και ελεύθερη διακίνηση αγαθών είναι δικαίωμα της κάθε εξαγωγικής
επιχείρησης της χώρας, ειδικά κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο, όπου η εξαγωγική δραστηριότητα
και η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι τα κεντρικά ζητούμενα για την ανάπτυξη της χώρας και
την έξοδό της από την κρίση.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη απεργία συμβάλλει
στη γενικότερη παράλυση του δημόσιου τομέα που
διαπιστώνεται κατά τις τελευταίες εβδομάδες σε
όλες τις κρατικές λειτουργίες. Ακόμη, η απεργία
προσθέτει ένα ακόμα λιθαράκι στην απαξίωση της
ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων,
στην απώλεια πελατών του εξωτερικού και στην
κατακόρυφη μείωση της αξιοπιστίας τους στις
διεθνείς αγορές.
Επίσης, η αδυναμία εκτελωνισμού εισαγόμενων πρώ-

Σε κάθε περίπτωση ο ιδιωτικός τομέας θεωρεί ότι
πιθανά δίκαια αιτήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, δεν μπορούν να αντιστρατεύονται και να καταδικάζουν τα δικαιώματα άλλων κοινωνικών ομάδων
δημιουργώντας ζημίες που αποβαίνουν σε βάρος του
κοινωνικού ιστού της χώρας. Είναι βέβαιο ότι μια
δεκαήμερη απεργία θα οδηγήσει πολλές εξαγωγικές
επιχειρήσεις στα πρόθυρα κλεισίματος.
Γι’ αυτό ο ΣΒΒΕ και το ΕΒΕΘ προτείνουν να ληφθούν
άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για τη λειτουργία
των τελωνείων με προσωπικό ασφαλείας».
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Τα επαναλαμβανόμενα μέτρα λιτότητας έχουν συρρικνώσει
την ιδιωτική οικονομία
Προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, με αφορμή ανακοίνωση
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για τη
μέση ετήσια μείωση κατά -8,4% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, η οποία καταδεικνύει περίτρανα
τα όρια στα οποία έχει φτάσει ο παραγωγικός ιστός
της χώρας, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε επιστολή,
την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι δυστυχώς η διαρκής
λήψη μέτρων λιτότητας έχει συρρικνώσει την τελευταία τριετία σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας, ο οποίος αποτελεί και τη μοναδική
ελπίδα ανάκαμψης για τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, και για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα
μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.

Ο ΣΒΒΕ έχει προτείνει κατ΄ επανάληψη προς την
κυβέρνηση την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα τρία (3) έως πέντε (5) χρόνια,
με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και
την επαναφορά των επιχειρήσεων σε τροχιά ανάκαμψης.
Επίσης, και για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας
στην αγορά, ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι θα αποπληρώσει τις οφειλές
του κράτους προς τις εγχώριες επιχειρήσεις μέχρι
το τέλος Δεκεμβρίου του 2011.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε να ληφθούν
γρήγορα οι σχετικές αποφάσεις γιατί σε αντίθετη
περίπτωση επεσήμανε, θα υπάρξει κλείσιμο πολλών
επιχειρήσεων στη χώρα, και ειδικά στην Ελληνική
περιφέρεια, με παράλληλη δραματική επιδείνωση
της ανεργίας.

Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων
Με αφορμή τη ρύθμιση του άρθρου 29 ν. 3986/2011
περί επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα
καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου
2011, επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
Μεταξύ των εισοδημάτων που λαμβάνονται υπόψη
για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 29 ν. 3986/2011, είναι και τα μερίσματα
ή κέρδη των φυσικών προσώπων από τη συμμετοχή
τους σε νομικά πρόσωπα, υπό την ιδιότητά τους ως
μετόχων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
οποία διανεμήθηκαν προς αυτούς κατά τη χρήση
2010 (οικονομικό έτος 2011).
Ωστόσο, τα προαναφερόμενα εισοδήματα (μερίσματα), αποτελούν καθαρό εισόδημα του νομικού προσώπου της χρήσης 2009 (οικονομικό έτος 2010), επί του οποίου επιβλήθηκε ήδη
έκτακτη εισφορά, σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο
ν. 3845/2010. Επομένως, το ίδιο εισόδημα, επί
του οποίου επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά του ν.

3845/2010, αποτελεί τη βάση για την επιβολή για
δεύτερη φορά της εισφοράς του ν. 3986/2011 και,
μάλιστα, για την ίδια φορολογική αιτία, γεγονός
που παραβιάζει έντονα της αρχή της ισότητας και
της φορολογικής ικανότητας.
Ενόψει των παραπάνω και προς αποκατάσταση
της φορολογικής δικαιοσύνης, που έντονα παραβιάζεται από την επερχόμενη κατά τα παραπάνω
διπλή φορολόγηση, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ζήτησε
την τροποποίηση του άρθρου 29 ν. 3986/2011,
ώστε να προβλεφθεί ρύθμιση, όμοια με αυτή του
άρθρου 5 § 10 ν. 3845/2010, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των νομικών προσώπων
οικονομικού έτους 2010, το οποίο προβλέπει ότι
«10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το
μέρος που αντιστοιχεί σε εισόδημα ή κέρδη άλλης
επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη
εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού ή του άρθρου 2 ν. 3808/2009».
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Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον
400.000 θέσεων εργασίας

Την έντονη ανησυχία της, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης 200.000
θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας (αριθ.
19721/790/15.10.2010 και 26139/987/12.01.2011
ΚΥΑ), στις επιχειρήσεις, εξέφρασε με επιστολή
προς τον Διοικητή ΟΑΕΔ, κ. Η. Κικίλια, την Πέμπτη
13 Οκτωβρίου 2011, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι πολλές επιχειρήσεις
- μέλη του ΣΒΒΕ, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
και τήρησαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 των
παραπάνω ΚΥΑ για τη διατήρηση ίσου, τουλάχιστον,
αριθμού μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον
αριθμό των επιχορηγούμενων, καθόλη τη διάρκεια
του προγράμματος, βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση
να ζητείται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ η δέσμευσή τους για τη διατήρηση
του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούσαν
κατά την ημερομηνία έγκρισης της υπαγωγής τους
στο πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 των
παραπάνω ΚΥΑ, σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων
πλήρους απασχόλησης, ως κίνητρο για τη διατήρηση
τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, ενώ το άρθρο 4, όπως αναφερθεί και παραπάνω, προβλέπει
ότι η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το

50% του προσωπικού, που απασχολούσε, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι 80 / 30
άτομα του προσωπικού κατά ανώτατο όριο, με την
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει ίσο, τουλάχιστον,
αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον
αριθμό των επιχορηγούμενων καθόλη τη διάρκεια
του προγράμματος.
Από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ρητά προβλέπεται ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ίσος αριθμός μη
επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των
επιχορηγούμενων, προκύπτει ότι επιχείρηση που
επιδοτείται για 80 / 30 άτομα του προσωπικού της,
δηλαδή για το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, υποχρεούται, κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος,
να διατηρήσει ισάριθμο αριθμό εργαζομένων με
τους επιχορηγούμενους, δηλαδή, επίσης, 80/30
και συνολικά, 160/60. Εξάλλου, η παραπάνω ερμηνεία συνάγεται και από τον ίδιο τον τίτλο του
προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην επιχορήγηση
200.000 θέσεων, για να διατηρηθούν 400.00 θέσεις
εργασίας (οι διπλάσιες).
Επειδή, κατόπιν των παραπάνω, παρίσταται η ανάγκη να αποσαφηνισθεί το ζήτημα του αριθμού των
θέσεων εργασίας, που οφείλουν να διατηρήσουν
οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις, η Διοίκηση του
ΣΒΒΕ ζήτησε κατά το συντομότερο δυνατόν, διευκρίνιση του θέματος.
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Νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής χαρτιού από την
Χαρτοβιομηχανία ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ

Το 2009 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους ιδιοκτήτες της
χαρτοβιομηχανίας MAXI. Κατανοώντας την συνεχόμενη αύξηση
της ζήτησης των προϊόντων της εταιρίας και την εξάπλωση

του εμπορικού της δικτύου, αποφασίστηκε η
επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας
(εκτός από την επεξεργασία και τυποποίηση)
και στην κατασκευή υπερσύγχρονής μονάδας
παραγωγής χαρτιού.
Έτσι το 2010 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου της MAXI PAPER MILL
οι οποίες και ολοκληρώθηκαν στις αρχές του
2011. Πλέον η εργοστασιακή μονάδα είναι σε
πλήρη λειτουργία πιάνοντας το προσδοκώμενο
και επιθυμητό αποτέλεσμα παραγωγής.
Η MAXI PAPER MILL είναι μια μεγάλη επένδυση που διασφαλίζει στο έπακρο την βιωσιμότητα της MAXI και την καθιστά μια από τις
μεγαλύτερες χαρτοβιομηχανίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα σε μια περίοδο
απολύσεων και μεγάλων απωλειών κερδών για τις επιχειρήσεις
ο Όμιλος MAXI δημιούργησε 40 νέες θέσεις εργασίας και μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον της εταιρίας.

Εγκαίνια του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Δέλτα
από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Διαβατά του Δήμου Δέλτα
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, η κατασκευή του οποίου
χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε οικόπεδο του Δήμου και θα λειτουργήσει υπό την
εποπτεία του.
Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός, κατασκευάστηκε βάσει υψηλών
προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας και είναι ενεργειακά
αυτόνομος με τη χρήση φωτοβολταϊκών. Πρόκειται για ένα
έργο ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία του Δήμου
Δέλτα, καθώς ο βρεφονηπιακός σταθμός θα αποτελέσει μία
στέγη φροντίδας και αγάπης για τα παιδιά, ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο όπου θα μπορούν να εμπιστευθούν τη φύλαξη
των παιδιών τους οι γονείς.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Τ. Γιαννίτσης, τόνισε:

«Το έργο αυτό επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση του Ομίλου και
την ουσιαστική στήριξή του στις όμορες κοινωνίες. Συνεχίζουμε
τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεριμνώντας για
τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος,
επεσήμανε:
«Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν
σχέσεις αξιοπιστίας με τις τοπικές κοινωνίες και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
τους και την εξέλιξή τους με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη προς
όφελος της εθνικής οικονομίας γενικότερα.»
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, κ. Νικόλαος Γιουτίκας κατά το
σύντομο χαιρετισμό, του ευχαρίστησε τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
τονίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για την Τοπική Κοινωνία
και πρόσθεσε: «Καλούμαστε με τη συμβολή του προσωπικού
του Σταθμού να οδηγήσουμε τα παιδιά στα πρώτα βήματά τους
στην κοινωνία, έξω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον
τους, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν την προσωπικότητα και
τις ικανότητές τους και να τα προετοιμάσουμε για το σχολικό
περιβάλλον που θα ακολουθήσει».
Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους, Δήμαρχοι και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βουλευτές καθώς και εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με τρόπο άμεσο και μέσα
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας,
στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων προσφοράς προς την τοπική
κοινωνία και τον άνθρωπο.

