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ΣΒΒΕ: οι στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου
αναπτυξιακού νόμου
Μετά από 18 μήνες
απουσίας Αναπτυξιακού νόμου από τη χώρα,
διαφαίνεται ότι η Κυβέρνηση προχωρά στη
δημιουργία ενός νέου
πλαισίου κινήτρων για
τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Επιμένουμε να υποστηρίζουμε ότι όλες οι επενδυτικές μας προσπάθειες από τώρα και στο εξής
θα πρέπει να έχουν ως τελικό στόχο την παραγωγή
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Δίχως την παραγωγή
και τη διάθεση προϊόντων της εγχώριας μεταποίησης
υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα είναι διεθνώς
ανταγωνιστικά, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάταξη της οικονομίας μας και στην έξοδο της χώρας
μας από την κρίση.

Oι πρόσφατοι αναπτυξιακοί νόμοι διαχρονικά δεν πέτυχαν τους
στόχους τους. Τα αίτια
Αθανάσιος Σαββάκης
είναι γνωστά και δυστυΠρόεδρος
χώς όλες οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών, υπέπεσαν στα ίδια
σφάλματα, παρά τις αρχικές τους καλές προθέσεις.
1. Στο βωμό της πολιτικής για την ικανοποίηση των
υποψήφιων επενδυτών δεν καθόρισαν εκ των προτέρων προτεραιότητες, στρατηγικούς στόχους και
μετρήσιμα αποτελέσματα. Απόδειξη αυτής της
διαπίστωσης είναι η ένταξη στο νόμο επενδύσεων παντός τύπου και αμφίβολης αναπτυξιακής
στόχευσης.
2. Διατήρησαν διαχρονικά ένα γραφειοκρατικό σύστημα διαχείρισης μέσω της δημόσιας διοίκησης,
που δημιουργεί συνεχείς καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές εμπλοκές και τουλάχιστον αδιαφάνεια.
3. Δεν επεξεργάστηκαν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης ούτως ώστε σε περίοδο ένδειας
δημόσιων πόρων να συνεχιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία του νόμου. Έτσι φτάσαμε στο σημερινό
αδιέξοδο, να οφείλονται ποσά άνω των τεσσάρων
δις ευρώ σε δεσμευμένες επενδύσεις και να υπάρχουν χιλιάδες ανέλεγκτες προτάσεις επενδύσεων.

Παράλληλα βεβαίως με τις προτάσεις μας για τις
στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου νόμου, προτείναμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις αναμόρφωσης
των διαδικασιών λειτουργίας του νόμου.

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κατέθεσε πρόσφατα
τις προτάσεις του για το νέο Αναπτυξιακό νόμο.
Σε τίτλους, οι στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει
να διέπουν το νέο Αναπτυξιακό νόμο κατά τον ΣΒΒΕ
έχουν ως εξής:
1. Αποκλειστική ενίσχυση των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.
2. Κλαδική και γεωγραφική στόχευση.
3. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων και αξιοποίηση κλειστών βιομηχανοστασίων.
4. Ενίσχυση διασυνδέσεων πρωτογενούς παραγωγής
με μεταποίηση.
5. Διαφοροποίηση του σκέλους του αναπτυξιακού
νόμου, όσον αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και
την ενίσχυση των νέων επιστημόνων.

Κατ΄ αρχήν οι καθυστερήσεις στο σύστημα πληρωμών
και εκταμιεύσεων, είτε σταδιακών είτε στο στάδιο
ολοκλήρωσης, ήταν απ’ τα βασικά προβλήματα των
αναπτυξιακών νόμων που ίσχυσαν μέχρι σήμερα στη
χώρα, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές
καθυστερήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τους εικοσιτέσσερις μήνες. Αυτή η
παθογένεια θα πρέπει να εξαλειφθεί.
Από την άλλη μεριά, για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου επενδυτικού νόμου και για την επίτευξη
διαφάνειας, με δεδομένο το γεγονός της διαχείρισης
δημόσιων κονδυλίων, προτείνεται η δημιουργία ενός
νέου διαχειριστικού πλαισίου, το οποίο θα υιοθετεί
πλήρως την έννοια του δημοσίου συμφέροντος.
Τέλος, ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει ότι οι άμεσες κεφαλαιακές
ενισχύσεις – επιχορηγήσεις αποτελούν την προσφορότερη μορφή κινήτρων, κυρίως για τις παραμεθόριες
περιοχές της χώρας και πρέπει να διατηρηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλέπονται,
για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν ή χρειάζονται,
φορολογικά κίνητρα, καθώς και η παροχή επιδότησης
επιτοκίου ή εγγυήσεων του δημοσίου.
Βεβαίως, η δημιουργία ενός Ταμείου ανακυκλούμενων πιστώσεων, που θα είναι εισηγμένο στο ΧΑΑ, θα
μπορούσε ν΄ αποτελέσει μια πρόσθετη διαδικασία
χρηματοδότησης, εφόσον υπάρχει η άμεση θεσμική
και οργανωτική δυνατότητα υλοποίησης του.
Ουσιαστικά, με τις προτάσεις μας υποστηρίζουμε
ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει ν΄ αποτελέσει εργαλείο του μετασχηματισμού της Ελληνικής
οικονομίας, εφόσον έχει ως τελική, και ίσως αποκλειστική, στόχευση την υποστήριξη επενδύσεων
σε κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
Και τούτο διότι η υλοποίηση μιας τέτοιου είδους
στρατηγικής κατεύθυνσης θα ωθήσει τις εγχώριες
παραγωγικές δυνάμεις στην καινοτομία και στην
αύξηση της παραγωγικότητας.

Διοικητικό Συμβούλιο

FING Strategic directions of the new
development law

Following 18 months without any development law from the country, it appears
that the Government is proceeding with putting in place a new framework of
incentives for private investment.
Recent development laws have perennially fallen short of their stated objectives.
The causes of this are well known and unfortunately each and every government of
late has slipped into making the same errors, despite their initial good intentions.
1. Mollifying potential investors has systematically taken precedence over the
setting of priorities, strategic objectives and measurable results, which should
have been done in advance. Proof of this short-sightedness is the inclusion in
the development law of investments of all kinds and of dubious growth targeting.
2. A bureaucratic system has been perpetuated via public administration, resulting in continuous delays, bureaucratic gridlock and a lack of transparency,
to say the least.
3. Alternative means of financing, which at a time of scarcity of public resources
would allow the smooth operation of the law, have not been forthcoming. And
thus we arrive at our present dead-end, where sums in excess of four billion
euros are owed to approved investments, while thousands of investment
proposals are still waiting to be reviewed.
In the framework of the public debate, the Federation of Industries of Northern
Greece (FING) has recently submitted its proposals for the new development law.
In brief, the strategic directions which, according to FING, should govern the
new development law are the following:
1. Exclusive strengthening of internationally marketable goods.
2. Sector and geographical targeting.
3. Modernisation of existing production units and exploitation of closed industrial
sites.
4. Strengthening of links between primary production and manufacturing.
5. Differentiation of the articles of the development law which refer to start up
enterprises and the strengthening of young scientists.
We insist on contending that all our investment efforts from now on should have
as their ultimate goal the production of internationally marketable goods. Without the production and availability of high added value products from domestic
manufacturing which will be internationally competitive, we cannot hope for a
turnaround in our economy, or a way out of the country’s crisis.
Together of course with our proposals for the strategic thrust of the new law,
we suggest specific changes to improve the way this law operates.
In the first place, delays in the system of payment and reimbursements, whether
gradually or at the completion stage, was one of the basic drawbacks of the development laws in force up to now in Greece, since serious delays have occurred,
in many cases exceeding twenty four months. Such ills have to be rooted out.
On the other hand, for the new investment law to work effectively and for there
to be transparency, (given that we are dealing with public funds), it is recommended that a new management framework be set up, which will fully adopt
the sense of public interest.
Finally, FING believes that direct capital aid - subsidies are the most expedient form
of incentive, mainly concerning Greece’s border regions, and must be retained.
In any case, tax incentives must be envisaged for any companies that might desire or need them, as well as the provision of loan interest or State guarantees.
Certainly, the creation of a fund for recycling credits, which will be on the Athens
Stock Exchange, could constitute an additional financing procedure, provided
that institutionally and organisationally it is feasible to bring this about directly.
Essentially, our proposals put forward the argument that the new development
law should be a tool for transforming the Greek economy, since it ultimately,
and perhaps exclusively, targets the bolstering of investments in the internationally marketable goods sectors. And this is because the realisation of such a
strategic thrust will encourage domestic productive forces towards innovation
and the increase in productivity.
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01.09.15
• Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΟΛΘ, κ. Ι. Παντή,
στα γραφεία του ΟΛΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Χ. Γεωργίου.
03.09.15
• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
04.09.15
• Συνάντηση εργασίας με την Πρωθυπουργό της Ελλάδος,
κα Β. Θάνου, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Γεύμα Εργασίας που παρέθεσε η Διοίκηση του Συνδέσμου προς τιμήν της κας Λ. Κατσέλη, Προέδρου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Τελετή εγκαινίων της 80ης ΔΕΘ, από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλο, που πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
04-13.09.15
• Συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
με περίπτερο στην 80η ΔΕΘ, με αφορμή την επέτειο για
τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
05.09.15
• Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του Συνδέσμου με
τον κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Γεύμα εργασίας με ομιλητή τον κ. Ν. Χριστοδουλάκη,
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, που παρέθεσε το ΕΒΕΘ, στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.
06.09.15
• Επίσκεψη του κ. Α. Τσίπρα, Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ, στο Περίπτερο του Συνδέσμου στην 80η ΔΕΘ.
• Εγκαίνια του Περιπτέρου του Συνδέσμου στην 80η ΔΕΘ,
από τον κ. Γ. Σταθάκη, πρώην Υπουργό Οικονομίας.
• Ομιλία του κ. Α. Τσίπρα, Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ προς τους
φορείς της πόλης, στο πλαίσιο της 80ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
07.09.15
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα
9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη και Σ. Ζαχαρό
με θέμα: «Τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και επιπτώσεις
στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα».
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας, με την
παρουσία του κ. Φ. Τσαλίδη, Υφυπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - ΥΜΑΘΡΑ, που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
08.09.15
• Συνέντευξη Τύπου του κ. Προέδρου με αφορμή την επέτειο για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου,
που πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο του Συνδέσμου
στην 80η ΔΕΘ.
• Δείπνο που παρέθεσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από
τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
09.09.15
• Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Η Θεσσαλονίκη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας», που
διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, και πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε με παρέμβαση ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Σύσκεψη, που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα: «Διαβούλευση για την προετοιμασία του Φακέλου της Ελλάδας
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και
πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
10.09.15
• Συνάντηση εργασίας με φορείς για την υλοποίηση του
ΕΣΠΑ 2007-2013, με στόχο την επίλυση θεμάτων αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του & ενημέρωση επί σειρά θεμάτων ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, που
διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ)
και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Ημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Οι προκηρύξεις για Ε&ΤΑ
το 2016-2017», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος με το
ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ. Από
τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και
παρουσίαση πραγματοποίησε η κα. Κ. Τζιτζινού.
• Επίσκεψη της κας Φ. Γεννηματά, Προέδρου ΠΑΣΟΚ, στο
Περίπτερο του Συνδέσμου στην 80η ΔΕΘ.
09.09.15
• Σύσκεψη, με θέμα: «Διαβούλευση για την προετοιμασία
του Φακέλου της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, που διοργάνωσε το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
10.09.15
• Εκδήλωση, με θέμα: «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Οι προκηρύξεις για Ε&ΤΑ το 2016-2017», που συνδιοργονάνωσε
ο Σύνδεσμος με το EEN, το ΑΠΘ και το ΕΚΤ και πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
11.09.15
• Ημερίδα «Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος με την
ΔΕΘ ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο
Ι. Βελλίδης. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο

κ. Χρ. Γεωργίου και παρουσίαση πραγματοποίησε η κα.
Κ. Τζιτζινού.
12.09.15
• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ε. Μεϊμαράκη, Πρόεδρο
Ν.Δ., που πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Α’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
• Ομιλία του κ. Ε. Μεϊμαράκη, Προέδρου Ν.Δ. προς τις
παραγωγικές τάξεις, στο πλαίσιο της 80ης ΔΕΘ, που
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
13.09.15
• Συνέντευξη Τύπου του κ. Ε. Μεϊμαράκη, στο πλαίσιο
της 80ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
14.09.15
• Συνάντηση εργασίας με στελέχη της αντιπροσωπείας
της τεχνικής βοήθειας JASPERS “Joint Assistance To
Support Projects in European Regions”, που διοργάνωσε
η Ζώνη Καινοτομίας και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε με παρουσίαση ο κ.
Χρ. Γεωργίου.
16.09.15
• Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα “Adriatico” επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας,
που διοργάνωσε η Villaggio Globale International, και
πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Κ. Στυλιαράς.
16-18.09.15
• EAGLE Project kick-off meeting, που πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
22-25.09.15
• Agrofood Sector Group meeting που διοργανώθηκε
από το Enterprise Europe Network και πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
23.09.15
• Σύσκεψη επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης,
με θέμα το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Δίκτυο
συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες», που διοργάνωσε η Α.Σ. «Συνεργασία με πυξίδα την
απασχόληση», στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ,
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Βορείου Ελλάδος.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
• Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων ΤΟΠΣΑ
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που διοργάνωσε
το ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Στυλιαράς.
29.09.15
• Συνέδριο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και σύγχρονη

επιχειρηματική πραγματικότητα», που διοργάνωσε η
ΔΕΘ εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πολιτισμός
– Ανάπτυξη – Απασχόληση», και πραγματοποιήθηκε
στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
30.09.15
• Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Ημερίδα «Ενθαρρύνοντας την Επιχειρηματικότητα και
την Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος ως εταίρος της Α.Σ. «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση», και πραγματοποιήθηκε στο
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου, Κ.
Στυλιαράς και η κα Χρ. Πάνου.
• Σεμινάριο «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην
εποχή της κρίσης», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Ημερίδα «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλη
του Enterprise Europe Network – Hellas, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε με παρουσίαση η κα. Κ. Τζιτζινού.
01.10.15
• 3o Εργαστήριο Έξυπνης Εξειδίκευσης «Επιχειρηματικές
ευκαιρίες στον Αγροδιατροφικό τομέα στη διασυνοριακή
περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» μέσα από τα Περιφερειακά Σχέδια Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία: «Smart Specialization»,
που διοργάνωσε η Ερευνητική Μονάδα URENIO, και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
02.10.15
• Συζήτηση εργασίας σχετικά με την ύπαρξη εμποδίων
στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας
– Βουλγαρίας, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Β. Κοψαχείλης.
• Δείπνο που παρέθεσε ο Σύνδεσμος, προς τιμήν της Α.Θ.
Παναγιότητας, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης
100 χρόνων από την ίδρυσή του Συνδέσμου και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
06.10.15
• Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και
Αναπτυξιακή Προοπτική 2015», που συνδιοργάνωσαν η
Boussias Conferences και η Τσομώκος ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
06-07.10.15
• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «ICT», που
διοργάνωσε το EEN και πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Χάσκος.
07-08.10.15
• Συνάντηση του Enterprise Europe Network για το
mentoring των Business Co-operation Centres του
δικτύου σε τρίτες χώρες, που διοργάνωσε το EASME
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στις Βρυξέλλες.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

08.10.15
• Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, που διοργάνωσε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
της. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου
και Κ. Στυλιαράς.

20.10.15
• Εκδήλωση «Σεμινάριο RIS3» για την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου Smart Specialization,
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

12.10.15
• Συνάντηση της επιτροπής αξιολόγησης του 5ου Διαγωνισμού Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και
Σχεδίων, που διοργάνωσε η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου “Smart Specialization”
(Έξυπνη Εξειδίκευση), που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Κ.Στυλιαράς.

21.10.15
• Συνέδριο 2nd Food for Success, που διοργάνωσε η
Palladian Communications Specialists, υπό την αιγίδα
του Συνδέσμου και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Τιτάνια στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε
ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση για το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Ενημερωτική ημερίδα για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

12-13.10.15
• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
St George Lycabettus, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
13.10.15
• Παρουσιάσεις των επιχειρηματικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στον «5ο Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων» της «Δομής Απασχόλησης
και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας», που διοργάνωσε η ΔΑΣΤΑ και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Από ο Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
14.10.15
• Συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη,
που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
15.10.15
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ. «Πρώτο
Πρόγραμμα», στην εκπομπή «Οικονομία στο Πρώτο» και
στο δημοσιογράφο Π. Μάνο με θέμα: «Προτάσεις του ΣΒΒΕ
για την ανταγωνιστικότητα της Περιφερειακής Βιομηχανίας - Αποτελέσματα της συνάντησης με την Υφυπουργό
Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη».
• Εκδήλωση «Γεφυρώνοντας δύο κόσμους: η σύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας», που
διοργάνωσε η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
με παρουσίαση ο κ. Χρ. Γεωργίου.
19.10.15
• Ημερίδα «Ο ρόλος των φορέων του κλάδου στην επανεκκίνηση των κατασκευών», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη
των Κατασκευών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, ο Σύλλογος
Μηχανολόγων, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών και το
περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ» και πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
19-20.10.15
• Επαναξιολόγηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και
Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου, ISO 9001:2008 και
SA 8000:2008

22.10.15
• Σύσκεψη επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης με
θέμα το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ.
Γεωργίου.
• Ημερίδα «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων στην εργασία», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas
με το Υπουργείο Εργασίας, και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο The ΜΕΤ, στη Θεσσαλονίκη. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε με παρουσίαση η κα. Κ. Τζιτζινού.
23.10.15
• Συνέδριο «Spreading Knowledge Initiative 2015», που
διοργάνωσε η Ένωση Εισηγμένων Εταιριών και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο ομιλία παρέθεσε ο κ. Πρόεδρος.
29.10.15
• Εκδήλωση βράβευσης των επιχειρηματικών προτάσεων
των διακριθέντων φοιτητών του 5ου Διαγωνισμού Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων της «Δομής
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας», που διοργάνωσε η ΔΑΣΤΑ και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
30.10.15
• Συνάντηση εργασίας με τη συμμέτοχή του Προέδρου του
ΤΑΙΠΕΔ κ. Στ. Πιστιόρλα, που διοργάνωσε ο ΟΛΘ και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Δεξίωση με αφορμή της ανάληψης καθηκόντων της νέας
Γενικής Προξένου, κας Rebecca Fong που παρέθεσε
το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Από τον
Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

[ δραστηριότητα ]

Γεύμα εργασίας με την κα. Λ. Κατσέλη, Πρόεδρο
της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών - Ερευνα γνώμης για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
από τα «capital controls»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε
κλειστό γεύμα εργασίας με επίσημη προσκεκλημένη
την κα Λ. Κατσέλη, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, στο
ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ.
Από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, αλλά και
από τις Διοικήσεις των Παραγωγικών Φορέων και επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου που συμμετείχαν,
τέθηκαν προς την κα Κατσέλη ζητήματα που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της στήριξης των ελληνικών
επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων της περιφέρειας, από το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η κα Κατσέλη, στην ομιλία της υπογράμμισε: «Στόχος
όλων είναι να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι προϋποθέσεις
είναι γνωστές. Θα πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και πιστεύω
επίσης ότι θα έχουμε μπει σε μια κανονικότητα ως προς
τη χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
αυτές οι δύο προϋποθέσεις θα έχουν ικανοποιηθεί.»
Σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν κατά το γεύμα εργασίας στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΒΒΕ υλοποίησε έρευνα
γνώμης μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του, το χρονικό
διάστημα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου, με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τα «capital controls».
Τα αποτελέσματα της έρευνας ο ΣΒΒΕ τα κοινοποίησε
στην Πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Aπό την έρευνα ως γενική διαπίστωση, προκύπτει ότι
παρότι η κατάσταση θεωρείται από τις επιχειρήσεις –
μέλη του ΣΒΒΕ, κατά γενική ομολογία καλύτερη κατά
τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου σε σχέση με τον Ιούλιο,
και πάλι μια μεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων διαμαρτύρεται έντονα για τη γραφειοκρατία η οποία επικρατεί
άνευ λόγου για την έγκριση εμβασμάτων εξωτερικού,
και η οποία συνεπάγεται απαράδεκτες καθυστερήσεις.
Επιγραμματικά από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:
• Γραφειοκρατία – Ζήτηση διαφορετικού αριθμού εντύπων,
• Μεγάλες διαφορές στις ημέρες έγκρισης,
• Μειωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων
από τις τράπεζες,
• Εισπράξεις ποσών από εξαγωγές,
• Εγκρίσεις εμβασμάτων για την αγορά μηχανολογικού
εξοπλισμού,
• Εισαγωγές εξαρτημάτων μηχανικών εφαρμογών για
βιομηχανίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας,
• Καθυστερήσεις σε εμβάσματα έως 10.000 €,
• Προθεσμιακοί διακανονισμοί,
• Δυσχέρειες στη συνεργασία μεταποίησης με μεταφορικές εταιρείες, και,
• Η Ελλάδα σε «Black List» οργανισμών εξαγωγικών
πιστώσεων του εξωτερικού.
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Συνάντηση με την Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη
Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με την Υφυπουργό
Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη, στο γραφείο της στην Αθήνα.
Κατά την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης υπογράμμισε την τραγική απομείωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας τα χρόνια
της κρίσης, η οποία εντάθηκε το τελευταίο τετράμηνο με την
επιβολή των capital controls, ενώ αναμένεται να απομειωθεί
περαιτέρω από τις επερχόμενες αυξήσεις στη φορολογία.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κατέθεσε υπόμνημα
για την έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Περιφερειακής Βιομηχανίας, στο οποίο περιέχονται 27
προτάσεις χωρισμένες σε έξι δέσμες μέτρων πολιτικής.
Οι έξι δέσμες των προτεινόμενων μέτρων πολιτικής, είναι:
Θεσμικές παρεμβάσεις για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική
στρατηγική & πολιτική
1. Θεσμοθέτηση «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας», που
θα λειτουργεί σύμφωνα με το αντίστοιχο Γαλλικό πρότυπο.
2. Συγκεκριμένη – συμφωνημένη ατζέντα - στρατηγικό
σχέδιο για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
3. Άσκηση κλαδικών πολιτικών
4. Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
5. Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης σε τομείς προτεραιότητας
της ελληνικής οικονομίας από μικτές επιτελικές ομάδες
σχεδιασμού, αποτελούμενες από στελέχη του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα.
6. Ανάδειξη τομέων, κλάδων και γεωγραφικών περιοχών
της χώρας, με σαφείς εξωστρεφείς προοπτικές προς
αγορές – στόχους υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
Χρηματοδοτική υποστήριξη της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και ανασυγκρότησης
1. Νέος αναπτυξιακός – επενδυτικός νόμος, με έμφαση
στις παραγωγικές επενδύσεις.
2. Θεσμοθέτηση εργαλείων ανακυκλούμενης χρηματοδότησης.
3. Ενίσχυση της ρευστότητας της βιομηχανίας, με: συμψηφισμό οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος,
με τις οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις και
με την καθιέρωση ταχύτατων διαδικασιών επιστροφής
του εξαγωγικού ΦΠΑ.
4. Καθιέρωση λειτουργικών ενισχύσεων.
5. Μείωση τιμολογίων ενέργειας, και,
6. Εξορθολογισμός των σχέσεων της βιομηχανίας με τις
αλυσίδες λιανεμπορίου, για τη μείωση των τιμών με τις
οποίες αγοράζει ο τελικός καταναλωτής
Μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη βιομηχανία
1. Ενεργοποίηση της «Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών», η οποία προτείνεται να ασχοληθεί κατά προ-

τεραιότητα με θέματα κωδικοποίησης της νομοθεσίας
που αφορά τη βιομηχανία.
2. Θέσπιση νόμου – πλαισίου για την «Απλοποίηση της
νομοθεσίας για την επιχειρηματικότητα».
3. Συμφωνία σε μια «Εθνική Πολιτική Ποιότητας».
4. Πλαίσιο αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς, για την
προστασία των εγχώριων προϊόντων από πωλούμενα είδη
προερχόμενα από τρίτες χώρες, αμφίβολων προδιαγραφών.
5. Νόμος πλαίσιο για την αδειοδότηση της βιομηχανίας:
επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν σε περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις.
Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων και διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων
1. Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη μορφή
της ανακυκλούμενης πίστωσης και χωρίς δημοσιονομικό
κόστος
2. Δημιουργία 5-μελούς «Συντονιστικού Συμβουλίου Καινοτομίας»
3. Θεσμοθέτηση σχημάτων συνεργασίας βιομηχανίας – ΑΕΙ
για την από κοινού διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης
καινοτομίας
4. Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων «Έρευνας &
Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες
5. Δημιουργία «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»,
κατά το πρότυπο της Γαλλίας
Πολιτικές έμπρακτης ενίσχυσης της εξωστρεφούς μεταποιητικής δραστηριότητας
1. Συμφωνία για μια εθνική πολιτική εξωστρέφειας, στη
διαμόρφωση της οποίας θα συμμετέχει απαραίτητα ο
ιδιωτικός τομέας.
2. Διαμόρφωση των απαραίτητων μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας, για στρατηγική πληροφόρηση,
δικτύωση και επιτόπου υποστήριξη.
3. Αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου,
για ταχύτερες και απλούστερες τελωνειακές διαδικασίες.
Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς
με τον δευτερογενή τομέα
1. Συνεργασία Υφυπουργείου Βιομηχανίας με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την ανάπτυξη
αποτελεσματικών διασυνδέσεων της βιομηχανίας με
την εγχώρια μεταποιητική βάση
2. (στο ίδιο πλαίσιο) Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων,
διασύνδεσης μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα,
όπως:
• Αγροτικού marketing
• Αγροτικής αναδιάρθρωσης
• Δημιουργίας ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας
• Ανάπτυξης και αναβάθμισης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων

[ δραστηριότητα ]

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
στη Θεσσαλονίκη

Τα αποτελέσματα μιας καινοτόμου προσέγγισης τόνωσης
της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας που
ανέλαβαν από κοινού εννέα φορείς της Θεσσαλονίκης
παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Την ημερίδα διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ, εκ μέρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση», στην
οποία συμμετέχουν ακόμη: ο ΣΕΒΕ, ο ΣΕΠΒΕ, ο ΣΕΠΕΕ,
το ΑΠΘ, το ΠΑΜΑΚ, τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και
ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα
και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης».

Ανοίγοντας την ημερίδα ο Δρ. Χ. Γεωργίου, Διευθυντής
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ και Διαχειριστής
της ΑΣ «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση»,
τόνισε ότι η Πράξη που υλοποίησαν οι εννέα φορείς
αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των
τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων, που
συνέβαλλε στη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων
και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς
της μεταποίησης και των υπηρεσιών που τη στηρίζουν.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα
του έργου, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας που δημιουργούνται στην προγραμματική
περίοδο έως το 2020, καθώς και οι δράσεις γεφύρωσης
του χάσματος εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.
Τέλος, βραβεύτηκαν τα πλέον καινοτόμα και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο της Πράξης που υλοποίησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση».

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

2nd Food for Success
Το Συνέδριο διοργανώθηκε, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου,
από την Palladian Conference σε συνεργασία με το
www.foodbusiness.gr και υπό την αιγίδα του ΣΕΒΤ, του
ΕΒΕΑ, του ΣΒΒΕ, του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου
και του ΣΕΛΠΕ.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, μιλώντας στην
ενότητα «Η ανάπτυξη των επενδύσεων. Σχεδιασμός και
Διεθνής Εμπειρία» αναφέρθηκε στα ποιοτικά στοιχεία
και μεγέθη που τεκμηριώνουν τη σημασία του κλάδου
των τροφίμων, και, ουσιαστικά, συνηγορούν στην αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών πραγματικής διασύνδεσης
του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με τη μεταποίηση, για την ανάπτυξη της χώρας: της παραγωγής
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
Ο συγκεκριμένος κλάδος, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης,
διαθέτει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, τα οποία με

την κατάλληλη στόχευση και τις κατάλληλες πολιτικές
υποστήριξης, μπορούν να εισφέρουν καταλυτικά στην
ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας και στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας
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Ανοιχτές και επικείμενες προκηρύξεις χρηματοδότησης
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης του Προγράμματος
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
(FET) καθώς επίσης και τις ανοιχτές και επικείμενες
προκηρύξεις για τις θεματικές ενότητες: Υγεία, Πληροφορική και Ενέργεια.
Στην έναρξη της ημερίδας ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.
Α. Σαββάκης, ανέφερε ότι ο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» στην
παρούσα δύσκολη χρονική περίοδο της οικονομικής
κρίσης, μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για
την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των
εγχώριων επιχειρήσεων.
Ο κ. Σαββάκης, υπενθύμισε στην ομιλία του ότι ο ΣΒΒΕ,
έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε «είναι ευκαιρία με αφορμή τις
προκηρύξεις του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» να γίνει πράξη».
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, ο ΣΒΒΕ, μέλος του
Enterprise Europe Network – Hellas, διοργάνωσε σε
συνεργασία με το ΑΠΘ και το ΕΚΤ, ημερίδα παρουσίασης των προκηρύξεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας, του προγράμματος «Μελλοντικές Αναδυόμενες
Τεχνολογίες» (Future and Emerging Technologies

Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
μεταξύ των ερευνητών και των στελεχών του ΕΚΤ (που
είναι Εθνικά Σημεία Επαφής) καθώς και προαξιολόγηση
των υπό προετοιμασία προτάσεων που είχαν υποβάλλει
οι ερευνητές συμπληρώνοντας εκ των προτέρων τη
σχετική φόρμα ερευνητικής συνεργασίας.

Χρηματοδότηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Η πρώτη ενότητα της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, αποτέλεσε
ένα αυτοτελές σεμινάριο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται στις επιχειρήσεις τόσο από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 όσο και
από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης όπως οι εταιρίες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital), οι
Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business angels) καθώς και
από νέες μορφές χρηματοδότησης όπως η Συμμετοχική
Χρηματοδότηση (Crowd-funding). Επίσης, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα ελληνικών και
ξένων επιχειρήσεων που αποτελούν καλές πρακτικές
διαχείρισης καινοτομίας.
Η χρηματοδότηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων
από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς
και άλλες ιδιωτικές χρηματοδοτικές πηγές, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε ο
ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas,
σε συνεργασία με τη ΔΕΘ.

Στη δεύτερη ενότητα της ημερίδας δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στις νέες και επικείμενες προκηρύξεις του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 στους
τομείς: πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, ασφαλής
καθαρή και αποδοτική ενέργεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και SME instrument ως εργαλείο χρηματοδότησης για επιχειρήσεις.

[ δραστηριότητα ]

Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών
κινδύνων στην εργασία
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
τον ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas
(ΕΕΝ), την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Στόχος της
ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 61 εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων, ήταν η παρουσίαση
του Νομοθετικού πλαισίου και των βασικών αρχών που
αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία καθώς
και το ηλεκτρονικό εργαλείο OiRA που έχει αναπτύξει
το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων στην εκπόνηση της μελέτης
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η κα Κ. Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΒΕ, παρουσίασε τις
υπηρεσίες του δικτύου ΕΕΝ και πώς αυτές μπορούν να
αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για διεθνοποίηση και
ανάπτυξη επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας.
Μέσω του δικτύου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την πρόσβαση σε
διεθνείς αγορές και την εκμετάλλευση επιχειρηματι-

κών ευκαιριών διεθνώς, διαμόρφωση επιχειρηματικού
σχεδίου, μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά
και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, διαμόρφωση
ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθεσίας σε εξειδικευμένα
ζητήματα, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές
και συναντήσεις καθώς και πληροφόρηση για τρέχοντα
εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

O Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Πρ. Παυλόπουλος,
στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Μετά από πρόσκληση του ΣΒΒΕ και του Προέδρου κ. Α.
Σαββάκη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.
Πρ. Παυλόπουλος, επισκέφτηκε το Ελληνικό Παιδικό
Χωριό στο Φίλυρο, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, η Πρόεδρός του κα Ζ.
Δανιηλίδου, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Α. Σαββάκης και
ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αρωγής, κ. Ν. Πέντζος.
Ο κ. Παυλόπουλος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Ελληνικού Παιδικού Χωριού και ενημερώθηκε για τις
δράσεις του. Στην ομιλία του εξήρε το έργο που πραγματοποιείται, χαρακτηρίζοντας το Παιδικό Χωριό «εστία
ελπίδας» και δήλωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα μέρος
έστω των προβλημάτων που δυσχεραίνουν την ομαλή
λειτουργία του Ελληνικού Παιδικού Χωριού.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο Βουλευτής
της ΝΔ, Θ. Καράογλου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ. Γούλα, ο Χ.

Αηδονόπουλος ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ι. Καϊτεζίδης, και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως Βαρνάβας.
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
100 χρόνια ΣΒΒΕ, με περίπτερο – εκθεσιακό χώρο
στην 80η ΔΕΘ

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τον
εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΣΒΒΕ,
ο Σύνδεσμος συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο
περίπτερο – εκθεσιακό χώρο στην 80η ΔΕΘ, από
τις 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2015.
Μέσω της έκθεσης αρχειακού υλικού και προβολών
οπτικοακουστικού υλικού, παρουσιάστηκε η εκατόχρονη ιστορία του ΣΒΒΕ, και ο ρόλος του στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πραγματικότητα
της Θεσσαλονίκης αρχικά, της Βορείου Ελλάδος στη
συνέχεια, και, τελικά ολόκληρης της χώρας.
Ο επισκέπτης του περιπτέρου το οποίο βρισκόταν
στον υπαίθριο χώρο, Τομέας Α11, Stand 1, είχε τη
δυνατότητα να γνωρίσει το πολυσχιδές έργο του
Συνδέσμου και να ενημερωθεί για τις δράσεις και
τις αναπτυξιακές του πρωτοβουλίες από την ίδρυσή
του μέχρι σήμερα.
Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας κατά την περιήγησή του
στα περίπτερα της ΔΕΘ, επέλεξε να επισκεφθεί και
το περίπτερο – εκθεσιακό χώρο των 100 χρόνων
του ΣΒΒΕ. Τον πρώην Πρωθυπουργό ξενάγησε στο
περίπτερο και συνομίλησε μαζί του ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης.
Στη σύντομη επίσκεψή του ο κ. Τσίπρας δήλωσε
εντυπωσιασμένος από την ιστορική διαδρομή των
100 χρόνων του ΣΒΒΕ και ευχήθηκε πρόοδο και
ανάπτυξη στη Βορειοελλαδική βιομηχανία.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, έγιναν τα επίσημα
εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου από τον πρώην
Υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκη. Κατά την ομιλία

του, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι
ευνοϊκή για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής και της
ελληνικής βιομηχανίας, με βάση τον διακηρυγμένο
στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή
της βιομηχανίας στο ΑΕΠ στο 20% μέχρι το 2020.
Σημείωσε δε, ότι ο φιλόδοξος αυτός στόχος αποτελεί
μεγάλη πρόκληση και γι’ αυτό προέβλεψε ότι θα δοκιμασθούν πραγματικά οι κυβερνήσεις του μέλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ο κ. Σταθάκης, το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης της χώρας θα πρέπει
ν’ αντιστραφεί και γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν
δυο σημαντικά εργαλεία: 1) το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, και, 2) τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ, αλλά, και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά
εργαλεία για την ανάπτυξη.
Τέλος, για τον κ. Σταθάκη και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, προέχει η στήριξη του βιομηχανικού τομέα, με
την άρση κατά προτεραιότητα όλων των σχετικών
θεσμικών και χρηματοδοτικών εμποδίων.
Στα εγκαίνια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης, ο οποίος δήλωσε
περήφανος και εξήρε το 100χρονο έργο του ΣΒΒΕ
στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και πρότεινε τη
συμμετοχή του παραγωγικού ιστού στο Δημοτικό
Συμβούλιο με εκπρόσωπό του, ως αριστίνδην μέλους.
Σε όλη τη διάρκεια της 80ης ΔΕΘ το περίπτερο του
ΣΒΒΕ επισκέφθηκαν παράγοντες της πολιτικής,
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, όπως
η κα Φ. Γεννηματά, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Θ.
Θεοχαρόπουλος, Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο κ. Π.
Καμμένος, Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.α.

[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
Δείπνο προς τιμήν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) παρέθεσε
δείπνο προς τιμήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων
για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του
Συνδέσμου, κατά το οποίο παρέστησαν περισσότερα
από 400 άτομα.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης κατά την
προσφώνησή του υπογράμμισε ότι πρόκειται για
μια πραγματικά ιστορική στιγμή για το Σύνδεσμο,
αφού για πρώτη φορά στην 100χρονη ιστορία του
ΣΒΒΕ ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμμετέχει σε
εκδήλωσή του.
Ανέφερε ότι για όλα τα προβλήματα ηθικά, κοινωνικά,
οικονομικά, υπάρχουν λύσεις, αρκεί αυτές να αναζητούνται με κατανόηση και με σεβασμό. Με διάκριση
και υπομονή. Στο πλαίσιο αυτό μίλησε για την ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου των επιχειρήσεων
μελών του ΣΒΒΕ και για την επιτυχημένη λειτουργία
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.
Τέλος, ανέφερε ότι: «…Η πίστη μας στο θεσμό του
Οικουμενικού Πατριαρχείου σας διαβεβαιώνω Παναγιώτατε ότι ήταν τα προηγούμενα 100 χρόνια, είναι
σήμερα και θα παραμείνει και στο μέλλον αταλάντευ-

τη. Όπως αταλάντευτος θα παραμείνει ο σεβασμός, η
τιμή και η αγάπη όλων μας προς το πρόσωπό σας…»
Κατά την παρέμβασή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για
το τιμητικό δείπνο, τα συγχαρητήρια του με αφορμή
την συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας του ΣΒΒΕ,
και εξήρε την προσφορά του προς την κοινωνία της
Βόρειας Ελλάδος και τη χώρα. Ακολούθως, τόνισε
ότι ο Σύνδεσμος με την ίδρυσή του και τη λειτουργία
του στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα προς τη σύγχρονη
κοινωνία και συγκεκριμένα ότι «…είναι απαραίτητον να ενωθώμεν, προκειμένου να επιτύχωμεν ως
άτομα και ως σύνολον…» Στη συνέχεια προέτρεψε
τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ να εστιάζονται
κυρίως στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και
ευχήθηκε ο Σύνδεσμος να βαδίζει πάντοτε σ’ αυτή
του την παράδοση, γενόμενος «…συνεργός Θεού…»
στο έργο της διακονίας του συνανθρώπου.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του υπογράμμισε: «…
Ο Πατριάρχης σας, σας εκφράζει την ευαρέσκειάν
του, σας ευχαριστεί, σας συγχαίρει, σας επαινεί και
εναποθέτει πολλάς ελπίδας και προσδοκίας εις τον
Σύνδεσμον Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος δια την
πρόοδον και την ευημερίαν και την ευζωϊαν του
Ελληνικού Λαού…»

[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]
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Θέσεις και προτάσεις του ΣΒΒΕ για τον νέο
Αναπτυξιακό νόμο
Προτάσεις Στρατηγικών Κατευθύνσεων Νέου
Αναπτυξιακού Νόμου
1. Αποκλειστική ενίσχυση των διεθνώς εμπορεύσιμων
αγαθών
Έχει διατυπωθεί, σε πλήθος μελετών, ότι το ελληνικό
παραγωγικό σύστημα χρήζει ριζικής αναμόρφωσης.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο του μετασχηματισμού της ελληνικής
οικονομίας, εφόσον έχει ως αποκλειστική στόχευση
την υποστήριξη επενδύσεων σε κλάδους διεθνώς
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που από την
φύση τους απαιτούν μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού, και
έτσι ωθούν τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις στην
καινοτομία και στην αύξηση της παραγωγικότητας.
2. Κλαδική και γεωγραφική στόχευση
Με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
θα πρέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος να δίδει έμφαση
στην κλαδική και περιφερειακή στόχευση με αποκλειστικό γνώμονα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με
την κλαδική και γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων
και τη διαφοροποίηση των κινήτρων σε κλάδους και
περιοχές που δεν εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας. Οι περιοχές της Ηπείρου και της Θράκης
θα πρέπει να απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά
ενισχύσεων με σαφή διαφοροποίηση από τις άλλες
περιοχές. Για την κλαδική εξειδίκευση θα πρέπει
σε κάθε περιφέρεια να εκπονηθεί, εντός σύντομου
χρονικού διαστήματος, ένα 5ετές πρόγραμμα κλαδικής
στόχευσης επενδύσεων σύμφωνα με τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα των κλάδων σε κάθε περιφέρεια.
3. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων
και αξιοποίηση κλειστών βιομηχανοστασίων
Για μια χώρα όπως η Ελλάδα με τη συγκεκριμένη
παραγωγική διάρθρωση, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων θα πρέπει ν’ αποτελέσει προτεραιότητα και ως εκ τούτου προτείνεται
να συμπεριληφθεί ως δράση σαφώς αναφερόμενη
στο κείμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου. Επιπλέον

των παραπάνω, ο εκσυγχρονισμός μιας παραγωγικής
μονάδας αποτελεί επένδυση άμεσης απόδοσης και
άμεσης συνεισφοράς στο εθνικό εισόδημα. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων, καθώς και στον προσδιορισμό
και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
των παραγόμενων προϊόντων.
Κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία η αξιοποίηση
των κλειστών βιομηχανοστασίων με νέα επενδυτικά
σχήματα, με απελευθέρωση από νομικά και λοιπά
βάρη κρίνεται επιβεβλημένη. Σήμερα υπάρχει μεγάλο
κτιριακό απόθεμα στην επικράτεια της χώρας και στις
οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές (ΒΙΠΕ). Η
συμπερίληψη στο νόμο ειδικής διάταξης δημιουργεί
προφανείς οικονομίες πόρων και θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις εν λόγω περιοχές.
4. Ενίσχυση διασυνδέσεων πρωτογενούς παραγωγής
με μεταποίηση
Για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνδέσεων
πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης, θα πρέπει να
προβλεφθεί ο θεσμός των συνδυασμένων ενισχύσεων,
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων που θα προέρχονται από συμβολαιακή και
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, θα είναι ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) κλπ. Στο πλαίσιο αυτό,
προτείνεται να ενισχύονται δράσεις εκσυγχρονισμού
παραγωγής, ανάπτυξης συσκευασιών σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα, καθώς επίσης και ανάπτυξης
εξαγωγών και διεθνούς προβολής, για επιχειρήσεις
που μεταποιούν ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
5. Διαφοροποίηση του σκέλους του αναπτυξιακού νόμου, όσον αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την
ενίσχυση των νέων επιστημόνων
Για την ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσω
της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, προτείνεται
να ισχύσει ειδικό πλαίσιο κινήτρων, που θα λειτουργεί
εντός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Τούτο διότι η
ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, απαιτεί
ειδικό πλαίσιο κινήτρων, και διαφορετικούς κανόνες
διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων, σε σχέση
με τις κλασικού τύπου επενδύσεις.

[ θέσεις ]
Προτάσεις για την άρση των καθυστερήσεων στο
σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων
Οι καθυστερήσεις στο σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων, είτε σταδιακών είτε στο στάδιο ολοκλήρωσης,
ήταν απ’ τα βασικά προβλήματα των αναπτυξιακών νόμων
που ίσχυσαν μέχρι σήμερα στη χώρα, αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις που σε πολλές
περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τους εικοσιτέσσερις
(24) μήνες.
Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται:
• το Υπουργείο Ανάπτυξης, να επιλέξει μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έναν ή περισσότερους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι θα συμβληθούν με δανειακή σύμβαση με το κράτος για την
έγκαιρη αποπληρωμή των επενδύσεων και την αποφυγή των σχετικών καθυστερήσεων. Οι τόκοι που θα
προκύψουν από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση θα
επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της χώρας. Συμπληρωματικά, προτείνουμε για την αποφυγή προβλημάτων
χρηματοδότησης στην υλοποίηση των επενδύσεων, να
εκχωρούνται οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
των επενδύσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
που θα επιλεγούν.
• τη θεσμοθέτηση ειδικής πιστωτικής γραμμής συμψηφισμού, δηλαδή ενός συστήματος συμψηφισμού
οφειλών του δημοσίου για επενδύσεις (investment
voucher) με τις φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος.

Προτάσεις τροποποίησης του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης επενδύσεων
Για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου επενδυτικού
νόμου και για την επίτευξη διαφάνειας, με δεδομένο το
γεγονός της διαχείρισης δημόσιων κονδυλίων, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου διαχειριστικού πλαισίου,
το οποίο θα υιοθετεί πλήρως την έννοια του δημοσίου
συμφέροντος.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
1. η διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου να γίνεται από Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης (ΕΦΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
ιδιωτικού τομέα (όπως ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ, ΕΛΑΝΕΤ
κ.λ.π.) σε σύμπραξη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνευθύνη τόσο των
ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των τραπεζών. Ο

ΕΦΔ θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με εταιρία
ορκωτών ελεγκτών.
2. η έγκριση των επενδύσεων να γίνεται κατά γεωγραφική
περιοχή, με τη δημιουργία 5 επιτροπών: στη Βόρεια
Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα,
στην Αττική και στην Κρήτη.
3. οι επιτροπές έγκρισης επενδύσεων να είναι πενταμελείς, με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, Συνδέσμων Επιχειρήσεων και Τραπεζών. Στην επιτροπή
Πρόεδρος θα είναι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, και,
4. το Υπουργείο Ανάπτυξης θα έχει αποκλειστικά εποπτικές – ελεγκτικές αρμοδιότητες της λειτουργίας του
συστήματος που περιγράφηκε παραπάνω, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Ελέγχου, η οποία θα εποπτεύει
συνολικά την εφαρμογή του νόμου και τη λειτουργία
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Μέσω της πρότασης αυτής, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
1. καταργούνται όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες του
Υπουργείου, δημιουργούνται οικονομίες και πατάσσονται οι θύλακες διαφθοράς,
2. εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια, με τη συμμετοχή
των επαγγελματικών οργανώσεων και των τραπεζών,
3. εκφράζεται και συμμετέχει στη διαδικασία το δημόσιο συμφέρον, μέσω της συμμετοχής της πολιτικής
ηγεσίας στις επιτροπές έγκρισης επενδύσεων,
4. δημιουργούνται οικονομίες πόρων, και,
5. επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των σχετικών διαδικασιών.

Προτάσεις σχετικά με τις μορφές ενισχύσεων
– κινήτρων
Οι άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις – επιχορηγήσεις
αποτελούν την προσφορότερη μορφή κινήτρων, κυρίως
για τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας και πρέπει
να διατηρηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλέπονται, για όσες
επιχειρήσεις το επιθυμούν ή χρειάζονται, φορολογικά
κίνητρα, καθώς και η παροχή επιδότησης επιτοκίου ή
εγγυήσεων του δημοσίου.
Η δημιουργία ενός Ταμείου ανακυκλούμενων πιστώσεων, που θα είναι εισηγμένο στο ΧΑΑ, θα μπορούσε να
αποτελέσει μια πρόσθετη διαδικασία χρηματοδότησης,
εφόσον υπάρχει η άμεση θεσμική και οργανωτική δυνατότητα υλοποίησης του.
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Αναζητούνται οι αναγκαίες τομές και ριζικές αλλαγές
για να επανέλθει η ελπίδα στη χώρα

Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του για
την οικονομία, δημοσιοποίησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
2015, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο περίπτερο
που δημιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο εορτασμού
των 100 ετών από την ίδρυσή του εντός της ΔΕΘ, πέντε
προτάσεις – τομές για την οικονομική και κοινωνική
αλλαγή.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, κατά την εισηγητική του παρέμβαση, αφού επεσήμανε ότι πλέον η
οικονομική πολιτική στη χώρα δεν υπαγορεύεται από
πολιτικούς σχηματισμούς αλλά από τα μνημόνια που
υπογράψαμε με τους εταίρους μας, υπογράμμισε ότι «…
τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει στη χώρα ή να επιτευχθεί
πολιτική σταθερότητα αν από τις επικείμενες εκλογές
δεν προκύψει πραγματικά μια ισχυρή κυβέρνηση με
ορίζοντα τετραετίας που θα προσηλωθεί στην υλοποίηση
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία και την
οικονομία. …»
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σαββάκης πρότεινε:
1. Τη θεσμοθέτηση και ψήφιση σε 12 μήνες από την
ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης της
άρσης όλων των εμποδίων πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα που καταγράφηκαν από τον ΣΕΒ, τον
ΣΒΒΕ και τους άλλους Συνδέσμους Βιομηχανιών της
χώρας από το 2010.
2. Το διπλασιασμό του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
μέχρι το πέρας του 3ου μνημονίου, δηλαδή μέχρι το
2020, με τη σωστή αξιοποίηση των 35 δις € που αναμέ-

νεται να εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια από
την Ε.Ε. και άλλες πηγές. Αν αυτά εισρεύσουν άμεσα,
τότε θα διευκολυνθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση
και θα γίνει εφικτότερος ο στόχος της επίτευξης των
δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Στο πλαίσιο αυτό ο
ΣΒΒΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση γενναιόδωρου και
άκρως ελκυστικού πακέτου αναπτυξιακών κινήτρων
για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. Απαιτείται η άμεση ψήφιση ευέλικτου και
σύγχρονου, σε διαδικασίες έγκρισης, εκταμίευσης
επιχορηγήσεων και νέων μορφών χρηματοδότησης
και ελέγχων «Αναπτυξιακού Νόμου», που θα δώσει
τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, τόσο από
εγχώριους επιχειρηματίες, όσο και από ξένους.
3. Την αξιολόγηση της απόδοσης της λειτουργίας του
δημόσιου τομέα, με όρους επιπτώσεων στην οικονομία
και στην ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος της
χώρας. Προτείνουμε μείωση του κράτους σε ποσοστό
30% την επόμενη διετία με την κατάργηση οργανισμών και λειτουργιών που θα αποδειχθούν από την
αξιολόγηση είτε ανεπαρκείς, είτε μη ανταποδοτικοί
για το κοινωνικό σύνολο.
4. Τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Πολλές φορές οι εφαρμοστικές
εγκύκλιοι κλπ. μετά την ψήφιση ενός νόμου, αναιρούν
το πνεύμα του ψηφισθέντος νόμου, με αποτέλεσμα
η εκτελεστική εξουσία να υποκαθιστά τελικά τη νομοθετική, και, αρκετές φορές, να δημιουργούνται
θύλακες διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Κι αυτό

[ θέσεις ]
το έχουμε δει πολλές φορές με νομοθετήματα που
αφορούν την ανάπτυξη. Ένα μέτρο που θα μπορούσε
άμεσα ν΄ αποδώσει είναι η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και Υπουργικής ιδιότητας
και η καθιέρωση του θεσμού της λογοδοσίας, για πολιτικούς και υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, με
κριτήρια εξατομικευμένης και όχι ομαδικής ευθύνης
και με συνέπειες άμεσες και πάγια καθορισμένες και
συμφωνημένες.
5. Την αλλαγή του Συντάγματος της χώρας, στο οποίο θα
περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι δημοσιονομικής πολιτικής (π.χ. οι στόχοι του Μάαστριχτ κλπ.). και,
πιθανώς θα πρέπει να αρχίσει να τίθεται στο δημόσιο

διάλογο η αλλαγή του πολιτεύματος σε Προεδρικό.
Έτσι, ο εκάστοτε εκλεγμένος Πρόεδρος θα πρέπει
(μοιραία) να συνεργασθεί με το νομοθετικό σώμα το
οποίο όμως εκλέγεται σε διαφορετικό χρόνο και με
διαφορετικό τρόπο από τον ίδιο. Έτσι, πιστεύουμε ότι
είναι δυνατόν αφενός να επιτευχθεί η συναίνεση του
πολιτικού προσωπικού, κάτι που σήμερα φαντάζει
εντελώς απόμακρο, και αφετέρου η κυβέρνηση δεν θα
άγεται και θα φέρεται από εκλογικές και ψηφοθηρικές
λογικές για να λάβει τις σωστές μεταρρυθμιστικές
αποφάσεις. Ίσως η αλλαγή σε Προεδρική Δημοκρατία
να αποτελεί μια αναγκαία διέξοδο για την επίτευξη
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση.

Aμεση πληρωμή επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου,
ακόμη και με συμψηφισμό οφειλών
Ο ΣΒΒΕ συμμετείχε δια του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου
του κ. Γ. Σταύρου, στη συνάντηση εργασίας με αρμόδιους φορείς για την επίλυση θεμάτων αποτελεσματικής
ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Σταύρου, ενώπιον του
αρμόδιου Υπουργού κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, αναφέρθηκε στις αναίτιες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση
των διαδικασιών λειτουργίας του αναπτυξιακού νόμου,
που, όπως είπε, είναι τελικά αδρανοποιημένος για περισσότερο από 16 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε
προς τον κ. Υπουργό η έντονη δυσαρέσκεια και η μεγάλη
ανησυχία πολλών μεταποιητικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ, οι οποίες διαμαρτύρονται: α) για τη μη
πληρωμή ολοκληρωμένων και ελεγμένων επενδυτικών
σχεδίων, β) για την αδυναμία του ελληνικού δημοσίου
και των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σύσταση των επιτροπών ελέγχου επενδύσεων, και, γ) για πληθώρα άλλων
διαδικαστικών προβλημάτων και προσκομμάτων της
δημόσιας διοίκησης για την ολοκλήρωση επενδυτικών
σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα.
Ως εκ των παραπάνω, επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό,
ότι οι συγκεκριμένες παθογένειες δεν καθιστούν απλά το
νόμο ανενεργό, αλλά πραγματική παγίδα αποστέρησης της
ήδη ανύπαρκτης ρευστότητας, και μάλιστα από βιομηχανίες που τόλμησαν να επενδύσουν δημιουργώντας θέσεις
εργασίας τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης.
Ο ΣΒΒΕ αντιλαμβανόμενος πλήρως τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας πρότεινε: 1) την άμεση
πληρωμή των ποσών για τις εγκεκριμένες παραγωγικές
επενδύσεις κατά προτεραιότητα από την εκταμίευση της

δόσης που θα λάβει η χώρα εντός του έτους από τη νέα
δανειακή σύμβαση, και, 2) να εξετασθεί ταχύτατα το
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος συμψηφισμού οφειλών του δημοσίου για επενδύσεις, με οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ
προτείνει τη δημιουργία ειδικής πιστωτικής γραμμής
συμψηφισμού των συγκεκριμένων οφειλών. Παράλληλα
με το μείζον ζήτημα της ολοκλήρωσης των επενδύσεων,
ζητήθηκε η παράταση ολοκλήρωσης όσων επενδυτικών
σχεδίων έχουν ήδη υπαχθεί στο ΕΣΠΑ.
Σε ότι αφορά την προετοιμασία για την υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ
(ΣΕΣ) που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητήθηκε
από τον ΣΒΒΕ η άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού που
αφορά στην επιλογή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σταύρου παρουσίασε τα μεγάλα πλεονεκτήματα, την τεχνογνωσία και τη διαχρονική
διαφάνεια διαχείρισης και αποτελεσματικότητας του
Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». (ΕΦΕΠΑΕ).
Τέλος, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήμανε τη συνεχή υποβάθμιση των τελευταίων ετών
των μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης που είναι
επιφορτισμένοι με την έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανίας και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας. (ΓΓΕΤ) Για την αντιστροφή
της ανεπιθύμητης αυτής κατάστασης, ο ΣΒΒΕ πρότεινε
την αναζήτηση ακριβώς μετά τις εκλογές, εκείνων των
ριζικών διοικητικών μεταρρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν
σε πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
με επίκεντρο πάντοτε τη βιομηχανία
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Κοινή Ανακοίνωση ΣΕΒ, ΣΒΑΠ, ΣΒΒΕ, ΣΒΘΚΕ,
ΣΕΒΠΔΕ & ΣΕΤΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές
Την πλήρη αντίθεσή τους στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δήλωσαν με κοινή ανακοίνωση τους, την
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και
Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι σήμερα από
τα υψηλότερα στην Ευρώπη έχοντας μάλιστα τη χαμηλότερη δυνατή ανταποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι να
επιδεινώνεται η ανταγωνιστικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να διογκώνεται η αδήλωτη εργασία.
Το θύμα είναι, βεβαίως, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος, καθώς μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές
λόγω διόγκωσης της ανεργίας και αυξάνονται οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας. Η ζημιά, όμως, δεν σταματά στο

ασφαλιστικό σύστημα. Επεκτείνεται και στο φορολογικό
σύστημα, όπου μειώνεται η φορολογική βάση και αυξάνει
η φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την υπερφορολόγηση των
συνεπών φορολογουμένων (επιχειρήσεων και ιδιωτών).
Τέλος, πλήττεται και η νόμιμη απασχόληση, δημιουργώντας ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις οργανωμένες
επιχειρήσεις που δεν εισφοροδιαφεύγουν.
Κατόπιν τούτων, προτάσεις για αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών κρίνονται στη σημερινή συγκυρία ανεδαφικές
και εν τέλει αναποτελεσματικές, καθώς θα επιτείνουν
την ύφεση που είναι προ των πυλών, οδηγώντας σε
περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.
Η κυβέρνηση αντί να καταφεύγει στη λύση της υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων και της νόμιμης απασχόλησης,
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για τη μείωση της
διαφοράς μεταξύ του συνολικού μισθολογικού κόστους
της επιχείρησης και του καθαρού εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτή θα είναι μια πραγματικά ριζοσπαστική
πολιτική υπέρ των εργαζομένων, αλλά και συνολικότερα
υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η Θεσσαλονίκη απαιτεί άμεσα να λειτουργήσει
πλήρως το Μετρό
Με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στις εργασίες κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, συγκλήθηκε, την
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, με πρωτοβουλία του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σύσκεψη των επιχειρηματικών φορέων της πόλης.
Στη Σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μ.
Ζορπίδης, ο Πρόεδρος του ΒΕΘ κ. Π. Παπαδόπουλος,
ο Γεν. Γραμματέας του ΕΒΕΘ κ. Κ. Χαντζαρίδης, ο κ.
Χ. Γεωργίου εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ, ο κ. Δ. Ραίδης
εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ και ο κ. Ι. Μανδρίνος Πρόεδρος
της ΟΕΕΘ. Συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Ε. Αβραμίδης Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, καθώς και ο
κ. Π. Μπίλιας Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ρητά επισημάνθηκε ότι
θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες
ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο. Ούτε η πόλη αντέχει την καθυστέρηση από ενδεχόμενη
επαναδημοπράτηση ούτε η χώρα το κόστος σε χρήμα.
Θα πρέπει, ταυτόχρονα, να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση
του ζητήματος που έχει ανακύψει στον σταθμό Βενιζέλου με τις αρχαιότητες. Λύσεις υπάρχουν και έχουν
τεκμηριωθεί επιστημονικά. Το Μετρό Θεσσαλονίκης

δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει χωρίς τον σταθμό
Βενιζέλου κι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.
Επιθυμία όλων αποτελεί η διαφύλαξη της ιστορικής
κληρονομιάς της πόλης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα
αρχαιολογικά ευρήματα της οδού Βενιζέλου. Ωστόσο,
ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί,
όπως θα συμβεί αν ισχύσει η απόφαση του ΚΑΣ υπέρ
της διατήρησης των αρχαιοτήτων (αντί της προσωρινής
απόσπασης και επανατοποθέτησής τους, που έχει τεκμηριωθεί ως ιδανική λύση).
Απαιτείται, τέλος, η άμεση σύνταξη νέου ρεαλιστικού
χρονοδιαγράμματος για το έργο, το οποίο στο εξής θα
τηρείται κατά γράμμα, χωρίς παρεκκλίσεις.
Με βάση όλα τα παραπάνω, αποφασίσθηκε να υποβληθεί
κοινό Υπόμνημα επιστημονικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Θεσσαλονίκης, με το οποίο να ζητείται:
• Από την Κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε το έργο να προχωρήσει επιτέλους
απρόσκοπτα,
• Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να υποστηρίξει το έργο
και να βοηθήσει, ως οφείλει, την άμεση συνέχισή του.

