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• Συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Κ. Μουσουρούλη
• Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας κ. Ε.
Σταυρόπουλου
• Διοικητική Επιτροπή με τη συμμετοχή της κας Λούκα Κατσέλη, Πολιτικής Εκπροσώπου του
ΠΑΣΟΚ για θέματα οικονομίας
• Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον Κλάδο των Δομικών Υλικών
• Παρουσίαση Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας
Κεντρικής Μακεδονίας
• Η διεθνοποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος μέσα από την ανάπτυξη δράσεων
καινοτομίας
• Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών και υλοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων με επιχειρήσεις από την π.Γ.Δ.Μ. στο πλαίσiο του προγράμματος Interreg III
• Η Καινοτομική και Τεχνολογική Ταυτότητα του ΠΠΚΚΜ
• Σεμινάριο: Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και προοπτικές επενδυτικών και
εμπορικών συνεργασιών στην π.Γ.Δ.Μ.
• 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics in Southeastern Europe: Crossroads for International
Trade
• Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, Βέλτιστες Πρακτικές και
Νέες Τεχνολογίες
• Ανάπτυξη Εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Διασυνοριακής Περιοχής και Δημιουργία Ευκαιριών
Διείσδυσης σε Νέες Αγορές
• Επίσημη παρουσίαση του Δικτύου Enterprise Europe Network-HELLAS
• Eξωστρέφεια & Kαινοτομία: Στρατηγικές διεξόδου από την οικονομική κρίση
• Σχολείο του αύριο: Eφαρμογή προγράμματος για την αποφυγή των σχολικών ατυχημάτων
• Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΘEΣEIΣ - ΠPOTAΣEIΣ
• Αντιμετώπιση της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως αφορολόγητο αποθεματικό στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜMΕ του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013
• Τόνωση απασχόλησης στην οικοδομή και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με
ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους
• Παράταση της καταβολής των τριών τελευταίων δόσεων των δανείων των επιχειρήσεων,
που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εγγυήσεων με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου
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Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος

Μιας και το δελτίο του Συνδέσμου μας για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο κυκλοφορεί τον Ιανουάριο, παραδοσιακά αυτό το άρθρο αναφέρεται στις προσδοκίες για τη νέα χρονιά. Το ίδιο θα γίνει και εφέτος,
αφού στον τελευταίο χρόνο της θητείας μου δεν προτίθεμαι ν΄ αλλάξω την παράδοση.
Το 2009 έχει ονομασθεί χρονιά της ύφεσης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει συρρίκνωση της οικονομίας της ευρωζώνης, με αύξηση των ελλειμμάτων και
μείωση του πληθωρισμού. Για τη χώρα μας οι προβλέψεις για οικονομική μεγέθυνση είναι οριακά θετικές,
ενώ είναι αρνητικές για τις χώρες της ευρωζώνης.
Παράλληλα, σας θυμίζω ότι στο αμέσως προηγούμενο άρθρο μου σημείωνα ότι «… στη χώρα μας δεν διαθέτουμε γραμμές άμυνας κατά των κρίσεων, είμαστε
πλήρως εξαρτημένοι από το πετρέλαιο, δεν έχουμε
αντιστάσεις κατά του πληθωρισμού, κατά της ακρίβειας και κατά της ανεργίας, και συνήθως «δεν μαγειρεύουμε πριν πεινάσουμε» …».
Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι το 2009 θα πρέπει να ζήσουμε με τα ίδια εισοδήματα που είχαμε και
το 2008. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι τραγικό.
Τραγικό θα είναι να περάσει η οικονομία μας σε στάδιο αποσυμπίεσης και όχι ανάπτυξης. Εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος, γιατί τότε θα έχουμε βαρύτατες συνέπειες στην απασχόληση.
Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση την οποία απεύχομαι να συμβεί, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές για την περιφερειακή οικονομία και ειδικά
για την περιφερειακή βιομηχανία. Θα δώσω ενδεικτικά μόνον ένα σημείο, για ν΄ αντιληφθούμε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική βιομηχανία, ενώ ακόμη δεν είδαμε τα χειρότερα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), επέφερε μείωση κατά 15,4% των πωλήσεων στη βιομηχανία το Νοέμβριο του 2008 σε σχέση με το 2007. Από ποιοτικά στοιχεία που έχω μεταξύ των συναδέλφων μου βορειοελλαδιτών βιομηχάνων, θεωρώ ότι η αντίστοιχη πτώση στη Βόρεια
Ελλάδα είναι αρκετά μεγαλύτερη.

Τα στοιχεία, είτε αυτά είναι απολογιστικά είτε πρόκειται για προβλέψεις, είναι εναντίον μας. Ο κίνδυνος να
έχουμε προβλήματα ως κοινωνία από πιθανή έκρηξη
ανεργίας, ελλοχεύει, γι΄ αυτό, έστω και τώρα, θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, ούτως ώστε, στην περίπτωση που
δεν αναπτυχθεί η οικονομία μας τα επόμενα χρόνια,
τουλάχιστον να είμαστε σε θέση να κρατήσουμε όσα
έχουμε κατακτήσει τα προηγούμενα.
Τα μέτρα αυτά μπορεί να μην είναι ευχάριστα για πολλούς από εμάς, αλλά ίσως είναι η ευκαιρία για το ελληνικό κράτος να «νοικοκυρέψει» τη λειτουργία του,
μειώνοντας στο ελάχιστο τις άσκοπες δαπάνες, γενόμενο παραγωγικότερο, και, επιτέλους, μειώνοντας δραστικά το κόστος της γραφειοκρατίας, που είναι θηλιά
για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά κυρίως για
τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν τις ξέρουμε.
Μάλιστα, ξέρουμε τις σωστές αποφάσεις. Όμως, η παγίδα στη λήψη των σωστών, σε κάθε περίπτωση μέτρων και αποφάσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, είναι το λεγόμενο πολιτικό κόστος.
Η έννοια του πολιτικού κόστους μπορεί να μας οδηγήσει σε αναβλητικότητα και τελικά σε αποτυχία. Και η
αποτυχία σ΄ αυτή την περίπτωση θα είναι διπλή, αφού
ενώ γνωρίζουμε τις σωστές αποφάσεις που θα πρέπει
να λάβουμε, εμείς είτε δεν τις λαμβάνουμε, είτε, το
χειρότερο, λαμβάνουμε άλλες που έρχονται σε αντίθεση με τις σωστές, αλλά απλώς δεν δημιουργούν μεγάλες, ή αμβλύνουν, τις κοινωνικές αντιδράσεις.
Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η σημερινή κρίση
μπορεί να γίνει η ευκαιρία την καινούργια χρονιά να
επανεξετάσουμε την οικονομική μας πολιτική, να βελτιώσουμε την κοινωνική μας πολιτική και να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας κυρίως στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή στην εκπαίδευση και στην έρευνα,
προκειμένου η ελληνική οικονομία να γίνει περισσότερο παραγωγική.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να αποφασίσουμε, επιτέλους, να το πραγματοποιήσουμε. Αυτή είναι και η βασική μου προσδοκία για τη νέα χρονιά.

BOLD DECISION-MAKING FOR AVOIDING
THE FINANCIAL CRISIS
Since our Federation’s bulletin for the months of November and December is released in January, this article traditionally refers to our
expectations for the New Year. And this year will be no exception, as I
do not intend to change this tradition in this, the final year of my tenure.
2009 has been named the year of recession: the European Commission predicts that the Eurozone economy will shrink, while there
will be a rise in deficits and a drop in inflation. For our country, forecasts on economic growth are marginally positive, in contrast to the
outlook for the rest of the Eurozone.
At the same time I wish to remind you of something I pointed out in
my previous article. “Unfortunately here in Greece we have no lines
of defence against these crises; we are totally dependent on oil, and
have no resistance to inflation, rising prices and unemployment. And
as usual, we have failed to set anything aside for a rainy day”.
Taking the current situation into account, I believe that we will have to
make do with our 2008 incomes in 2009. Under no circumstances can
this be considered as tragic. What would be tragic is for our economy
to enter a phase of contraction instead of growth. This is where the great
risk lies, as this would have severe consequences on employment.
Unfortunately, in such a case – which I hope will be avoided – the consequences would be particularly grave for the regional economy, and
especially on the regional industrial sector. By way of example, I will
highlight one point in order for us to grasp the difficult predicament
in which the Greek industrial sector finds itself, though the worst is
yet to come. According to data of the National Statistical Service of
Greece (NSSG), the global financial crisis has brought about a
15.4% decrease in industrial sales in November 2008, compared to
sales in the same month of 2007. Based on the qualitative data that
I have gathered from my fellow Northern Greek industrialists, I believe that the corresponding drop is far greater in Northern Greece
than in the rest of the country.
This data, whether real or a mere forecast, is unfavourable to us. The
risk of facing problems as a society due to the potential outbreak of
unemployment is lurking, and therefore, even now, it is necessary
to take measures to support the real economy so that in the event that
our economy does not grow over the next few years, we will at least
be in a position to hold on to what we have achieved in the past.
These measures may not be pleasant for many of us, but it is perhaps
an opportunity for the Greek State to get its affairs in order, by reducing unnecessary expenditures to a minimum, thus becoming more
productive, and finally by drastically reducing the cost of bureaucracy, which is a burden on citizens' everyday lives, and especially on the
operational aspect of businesses.
We are aware of the decisions that need to be made. Indeed, we are
aware of the right decisions. However, the question is: what is the socalled political cost of taking the right measures and decisions in order to deal with the financial crisis.
The concept of political cost can lead us to procrastination and finally to failure. And failure in this case will be twice the size because,
although we are aware of the right decisions that need to be made,
we either do not make these decisions or, even worse, we make the
wrong decisions. The result is that there is no serious reaction on the
part of society or such a reaction is muted.
In any event, I believe that the current crisis may be seen as an opportunity to re-examine our financial policy during this New Year, to
improve our social policy and increase our investments mainly in human capital, (in other words, in education and research), in order
for the Greek economy to become more productive.
All that is needed is for us to decide, at last, to make this happen. This
is my main expectation for the New Year.
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Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
N ο έ μ β ρ ι ο ς
03.11.08
 Συνάντηση εργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Συνέδριο «Ποιότητα, προδιαγραφές, σήμανση, έλεγχος αγοράς στον κλάδο των δομικών υλικών», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Σ. Πολίτου.
04.11.08
 Συνάντηση με τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)
και Εκπροσώπους Επιμελητηρίων και Συνδέσμων της Βόρειας Ελλάδας με θέμα τα προβλήματα που προκαλούνται από τις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας κ. Ε. Σταυρόπουλου, ο οποίος παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου
Ανάπτυξης για τη νέα προγραμματική περίοδο.
05.11.08
 Εκδήλωση με θέμα: «Εθνικό παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ: προοπτικές
συνεργασίας ελληνικών ΜΜΕ με επιχειρήσεις των χωρών των Βαλκανίων», που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
06.11.08
 4th Regional Electronic Security Forum, που διοργάνωσε το ΙΝΑ και
πραγματοποιήθηκε στο NOESIS. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό,
εξειδίκευση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που
πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.
 Συνέδριο με θέμα «Ο κλάδος της ένδυσης στην Ν.Α. Ευρώπη - Δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος στο πλαίσιο του
έργου «Προώθηση διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας στον
κλάδο της ένδυσης και ανάπτυξη δομής παροχής υπηρεσιών – Interreg
III», και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis, στη Θεσσαλονίκη.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
07.11.08
 Ημερίδα με θέμα: «Τυποποίηση και Συστήματα Ποιότητας – Οφέλη,
προβλήματα και προοπτικές» που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τη συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
10.11.08
 Συνάντηση του Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου με εκπροσώπους των παραγωγικών και
κοινωνικών φορέων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη
Ζαππείου, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Δείπνο για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση της European
Investment Bank, με επίσημους καλεσμένους τους κ.κ. Ph. Maystadt,
Πρόεδρο, Πλ. Σακκελάρη, Αντιπρόεδρο, Γ. Αλογοσκούφη Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών και ομιλητή τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Συνέδριο με θέμα «EIB partnership with commercial banks for the
financing of SMEs, industry, technology and infrastructure», που
διοργάνωσε η European Investment Bank και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
13.11.08
 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας» που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
14.11.08
 Συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του Συνδέσμου και στελεχών του
Επιμελητηρίου της Bitola (Π.Γ.Δ.Μ.) που πραγματοποιήθηκε στη Bitola στα πλαίσια του προγράμματος Interreg. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Α. Λαδένης, Χ. Γεωργίου και η κα. Β. Βλοτίδου.
 Ημερίδα με θέμα: «Διεθνοποίηση και προώθηση της διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Π.Γ.Δ.Μ.» που διοργανώθηκε από το
Σύνδεσμο στα πλαίσια του προγράμματος Interreg και πραγματοποιήθηκε στη Bitola (Π.Γ.Δ.Μ.). Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Α.
Λαδένης και συμμετείχαν ο κ. Χ. Γεωργίου και η κα. Β. Βλοτίδου.
 Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Μπέζα, στο Υπουργείο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
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15.11.08
 1ο Ετήσιο Συνέδριο Λύσεων Πληροφορικής «Η απάντηση της τεχνολογίας στις χρηματοοικονομικές εξελίξεις της επικαιρότητας»,
που διοργάνωσε η Epsilon Net και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης στη ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Α. Λαδένης.
18.11.08
 Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.
19.11.08
 Συνέντευξη Τύπου με θέμα την ανακοίνωση του προγράμματος δράσης
που υλοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου στην Περιφέρεια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς και τις ενέργειες
που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Πανελλήνιον. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
 Παρουσίαση του Cluster Βιοτεχνολογίας Τροφίμων από τον καθ. Αθ.
Τσαυτάρη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
20.11.08
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Ελληνο-Σλοβακικό επιχειρηματικό συνέδριο «Αποτελεσματικότητα και
εδραίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Σλοβακίας και της Ελλάδας», που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε η κα.
Β. Βλοτίδου.
 Συνάντηση με εκπρόσωπους του Επιμελητηρίου Σμύρνης με θέμα τη
συνεργασία του Επιμελητηρίου με τον ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Β. Βλοτίδου.
21.11.08
 125η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Ημερίδα με θέμα: «Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες υλικά και νέες
βιομηχανικές διεργασίες του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και πραγματοποιήθηκε στο
ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Ευ. Καράμπαλη.
 Τελετή λήξης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (χρονικής διάρκειας 80
ωρών) με θέμα: «Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και προοπτικές επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών στην π.Γ.Δ.Μ.», που
διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΚ IDEA. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν η κα. Β. Βλοτίδου και ο κ. Κ. Στυλιαράς.
 Εκδήλωση με θέμα «Σχολείο του αύριο: εφαρμογή προγράμματος για
την αποφυγή των σχολικών ατυχημάτων», που διοργάνωσε το ΦΑΟΣ
Θεσσαλονίκη, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και η κα. Σ. Πολίτου.
 Εκδήλωση με θέμα «Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας» που διοργάνωσε
η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΕΛΙΣΣΩ – ΞΕΝΙΑ στην Ξάνθη. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε με παρουσίαση ο κ. Α. Λαδένης.
21-22.11.08
 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics «Logistics in S.E. Europe:
Crossroads for International Trade», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Logistics – Παράρτημα Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT Regency Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Ν. Πέντζος, και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
24.11.08
 Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Η διεθνοποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος μέσα από την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας»
στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του Περιφερειακού Πόλου
Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΚΚΜ), που διοργάνωσε ο
ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση για το έργο «Το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη»,
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ερευνητικής μονάδας URENIO, στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ.
Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
24-26.11.08
 1ο Ετήσιο Συνέδριο του Enterprise Europe Network που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.


25.11.08
 Διοικητική Επιτροπή με τη συμμετοχή της κας Λούκα Κατσέλη Βουλευτή
ΠΑΣΟΚ και τους κ.κ. Χρ. Παπαγεωργίου και Π. Κουκουλεκίδη Γραμματείς
Νομαρχιακών Επιτροπών, και τον κ. Γ. Γεράκη Γραμματέα Περιφερειακής
Επιτροπής Κ. Μακεδονίας ΠΑΣΟΚ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου.
 Συνάντηση εργασίας με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γ.
Προβόπουλο που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΣΕΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η Διοίκηση.
26.11.08
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Χ. Γεωργίου.
 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας» που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
27.11.08
 Εκδήλωση για την παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών και για τη σύναψη
επιχειρηματικών συνεργασιών στην ΠΓΔΜ που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς και η
κα Ευ. Καράμπαλη.
28.11.08
 Συνάντηση με το Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ, κ. Br. Hoyt Yee, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 Γεύμα με θέμα «Πιθανές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία», με επίσημο
ομιλητή τον κ. Α. Βγενόπουλο Αντιπρόεδρο των Marfin Investment
Group & Marfin Popular Bank, που διοργάνωσε η Εκδοτική Βορείου
Ελλάδος στα πλαίσια του Money Show, και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
 Δείπνο με θέμα: «Σύγχρονη επιχειρηματικότητα: Απόδραση στο μέλλον»,
με επίσημο ομιλητή τον κ. Στ. Καλαφάτη Υφυπουργό Ανάπτυξης, που
διοργάνωσε το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το
περιοδικό «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», στα πλαίσια του Money Show, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
29.11.08
 Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Εκδήλωση με θέμα «Εξωστρέφεια και Καινοτομία: Στρατηγικές
διεξόδου από την οικονομική κρίση», που συνδιοργάνωσαν το IMESE
Business School, ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΒΕ, στα πλαίσια του Money Show,
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ Regency Θεσσαλονίκη.
Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
01.12.08
 Συνάντηση με τον κ. Κιρίτση Διευθυντή Ακαδημίας της PriceWaterHouse Coopers με θέμα τη συνεργασία της εταιρίας με τον Σύνδεσμο,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
02.12.08
 Συνέδριο «Ποιότητα, Προδιαγραφές, Σήμανση, Ελεγχος Αγοράς στον
κλάδο των Δομικών Υλικών», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ και ο ΟΠΕ
με τη συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
ΗΥΑΤΤ.
 Ανοιχτή διαβούλευση με θέμα «Στρατηγική και βιωσιμότητα του ΠΠΚΚΜ
– διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου του Πόλου», που διοργάνωσε
η Περιφέρεια Kεντρικής Mακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου
και Χ. Γεωργίου.
03.12.08
 Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΠΡΑΞΗ, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
05.12.08
 Συνάντηση με τους κ.κ. Μ. Πρώιο και Θ. Ξεντέ με θέμα πρόβλημα
λειτουργίας της ΕΛΤΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Παρουσίαση του Cluster Μηχανουργικών Κατασκευών από τους καθηγητές Κ. Μπουζάκη, Ε. Ιακώβου και Δ. Βλάχο που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.

09.12.08
 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό,
εξειδίκευση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την
εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που
πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.
10.12.08
 Ημερίδα Παρουσίασης – Open Days, στο πλαίσιο της συνεργασίας
του ΣΒΒΕ με το Αthens Ιnformation Τechnology, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
11-12.12.08
 Συνέδριο με θέμα: «Παρουσίαση Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών,
Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας», που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του ΠΠΚΚΜ
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Ν. Πέντζος.
 Σύσκεψη των φορέων της πόλης σχετικά με τα επεισόδια και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πόλη, που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
12.12.08
 Συνέδριο με θέμα: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Το Ευρωπαϊκό
Νομικό Πλαίσιο, Βέλτιστες Πρακτικές και Νέες Τεχνολογίες», που
διοργάνωσε η INTEN-SYNERGY και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ». Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Ν. Πέντζος.
15.12.08
 Ειδική επιχειρηματική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο ΟΠΕ και ο
ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη εξωστρέφειας
των ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής και δημιουργία ευκαιριών διείσδυσης σε νέες αγορές», το οποίο υλοποιείται από τον ΟΠΕ, στο πλαίσιο του ΠΚΠ INTERREG III, για τις διασυνοριακές περιοχές: Κ. & Αν.
Μακεδονία και Θράκη & Ν.Βουλγαρία, και Κ. & Δ Μακεδονία & πΓΔΜ.
Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου και συμμετείχαν οι
κες Β. Βλοτίδου, Μ. Σοφιανού και Λ. Καράμπαλη
 Συνάντηση εργασίας με θέμα την ανάληψη δράσης για τη καλύτερη
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας των τοπικών Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων από τον τοπικό παραγωγικό ιστό και τη συμφωνία για
τη διαδικασία καταγραφής προσφοράς και ζήτησης διαθέσιμων
προς αξιοποίηση τεχνολογιών επίσης από το τοπικό παραγωγικό σύστημα, που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του ΠΠΚΚΜ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
17.12.08
 Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
 Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας» που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
18.12.08
 1η ετήσια συντονιστική συνάντηση της κοινοπραξίας CIP – Hellas που
πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι κες Β. Βλοτίδου και
Λ. Καράμπαλη.
19.12.08
 126η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον
Πολύγυρο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Τεχνική συνάντηση του Module A του CIP – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΤ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Λ. Καράμπαλη.
 Επίσημη παρουσίαση του Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas
(CIP – Hellas) που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι Β. Βλοτίδου και Λ. Καράμπαλη.
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Χ. Γεωργίου.
29.12.08
 Συνάντηση με τον κ. Π. Δρόσο, Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Ι. Ακκάς, Στ. Τζιρίτης και
Ν. Πέντζος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. B. Tακάς, Γ. Σταύρου, K. Mουσουρούλης,
Γ. Mυλωνάς, I. Bεργίνης και Δ. Aμπατζής

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, συνάντηση εργασίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Β.Β.Ε. με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, κ. Κ. Μουσουρούλη.
Κατά την εισαγωγική του παρέμβαση, ο κ. Κ. Μουσουρούλης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 2008 ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε γεγονότα που έδειξαν ότι η γεωπολιτική και τα οικονομικά της ενέργειας, στο βαθμό που
δεν θα αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, θα δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλες ευκαιρίες επενδύσεων,
ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με μια σοβαρή και
συναινετική ενεργειακή στρατηγική είναι δυνατή η μείωση της υπερβολικής εξάρτησης της χώρας μας από
εισαγόμενη ενέργεια.
Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι στόχοι της ενεργειακής
στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναδεικνύουν τρεις προτεραιότητες:
• Την ενίσχυση μεγάλων έργων ενεργειακών διασυνδέσεων για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών
πηγών.
• Τη δημιουργία αξιόπιστων και σταθερών θεσμικών,
ρυθμιστικών και ελεγκτικών πλαισίων, καθώς και τη
θέσπιση αποτελεσματικών κανόνων για την ομαλή
λειτουργία των ενεργειακών αγορών και του ανταγωνισμού.

• Το σχεδιασμό και τη συνεπή υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής στον ενεργειακό τομέα, που θα ελαχιστοποιεί το διοικητικό
κόστος, θα εξαλείφει τα εμπόδια και τη γραφειοκρατία και θα μεγιστοποιεί τα οφέλη για την εθνική
οικονομία, το περιβάλλον και τη κοινωνία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Κ. Μουσουρούλη
στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπου οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ενσωματώθηκε στο
Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και με το Ν. 3661/2008
θεσπίστηκαν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων. Ο κανονισμός (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) που καθορίζει και προβλέπει όλες
τις απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέρειες και προϋποθέσεις, ολοκληρώθηκε και δίδεται άμεσα σε δημόσια
διαβούλευση. Εντός του πρώτου 6μήνου του 2009
ξεκινά η πρακτική εφαρμογή. Με την παρέμβαση αυτή δίνεται ώθηση στην αγορά ακινήτων και στην βιομηχανία δομικών προϊόντων, αφού η ενεργειακή απόδοση θα καταστήσει ελκυστικότερα τα κτίρια που είναι αποδοτικότερα ενεργειακά.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς παρουσίασε τις προτάσεις του Συνδέσμου, που
μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασμό με τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής και την υποστήριξη της ανάπτυξης επενδύσεων στον κλάδο των δομικών.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήμανε ότι όπως εξελίσσονται τα οικονομικά δεδομένα, ζητούμενο είναι η εξεύρεση άμεσων λύσεων για την αύξηση του ΑΕΠ και του
ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, τόνισε, είναι γνωστή η συνεισφορά της οικοδομικής δραστηριότητας και των συναφών επιχειρήσεων
δομικών υλικών στην ανάπτυξη της χώρας. Κατά την
παρούσα φάση ο συγκεκριμένος κλάδος διέρχεται περίοδο κρίσης, η οποία μπορεί να αναστραφεί με τη χρήση φορολογικών μέτρων στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επανέλαβε την πρότασή του για την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδημα για τα επόμενα 5 χρόνια στις δαπάνες (υλικά και
υπηρεσίες) που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης είτε πρόκειται για συστήματα εξωτερικής
θερμομόνωσης κτιρίων, θερμομονωτικά κουφώματα
νέας γενιάς, φωτοβολταϊκά πάνελ, λέβητες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, συστήματα αυτοματισμού, κλπ.
Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση συντελεί παράλληλα
στην επίτευξη των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος και την προώθηση της «Πράσινης Οικονομίας» αφού τα μέτρα αυτά συντελούν σε ουσιαστικές
μειώσεις στις εκπομπές όλων των αερίων ρύπων.

[ δραστηριότητες ]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κ. Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Με στόχο την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
4 Νοεμβρίου 2008, συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας κ. Ε. Σταυρόπουλο.
Κατά την διάρκεια της εισήγησής του ο κ. Σταυρόπουλος ανέλυσε τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος, την αναπτυξιακή στρατηγική του Υπουργείου για
την περίοδο 2007-2013 και συγκεκριμένα: τις δράσεις
που προβλέπονται για την ενίσχυση τις επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, την υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κλπ.
Επιπλέον ανακοίνωσε τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Η δανειοδότηση αφορά κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις που
απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο έως 10 εκατ. € και γίνεται με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Τέλος, ο κ. Σταυρόπουλος αναφέρθηκε στις προσπάθειες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Στιγμιότυπο από την συνάντηση

που καταβάλει η κυβέρνηση και αφορούν στη μείωση του χρόνου σύστασης ΑΕ και ΕΠΕ και στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για επιχειρήσεις.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ κας ΛΟΥΚΑ
ΚΑΤΣΕΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε η
Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή της
κας Λούκα Κατσέλη, Πολιτικής Εκπρόσωπου του ΠΑΣΟΚ
για θέματα οικονομίας. Στην έναρξη της συνεδρίασης
ο Πρόεδρος κ. Γ. Μυλωνάς ευχαρίστησε την κα Κατσέλη για τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση αναφέροντας
ότι τον Σύνδεσμο τον απασχολεί η πραγματική οικονομία και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια, ο κ. Μυλωνάς κατέθεσε τρόπους βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης ξεκινώντας από
την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά της η κα Κατσέλη αφού ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου υπογράμμισε, ότι κύριος σκοπός της παρουσίας της, είναι η ενημέρωσή
της για τις θέσεις και τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΒΒΕ και που μπορούν να υποστηρίξουν τη βιομηχανία. Ανέφερε ότι, οι επιχειρήσεις της Βόρειας
Ελλάδας έχουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία και ότι
το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται φαινόμενα απαξίωσης της παραγωγής.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στιγμιότυπο από την 1η Συνεδρία με θέμα:
«O κλάδος των Δομικών Υλικών»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 2
Δεκεμβρίου 2008, Συνέδριο με θέμα «Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο
Δομικών Υλικών». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το
ΣΒΒΕ και τον ΟΠΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ – ΤΚΜ.
Από το βήμα του Συνεδρίου οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις τους για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου
δομικών υλικών αλλά και να συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συνέδρους.
Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εργα-

Στιγμιότυπο από την 3η Συνεδρία με θέμα: «Ποιότητα – Προδιαγραφές (Β’ Μέρος)»

Στιγμιότυπο από την 2η Συνεδρία με θέμα:
«Ποιότητα – Προδιαγραφές (Α’ Μέρος)»

σίες του Συνεδρίου είναι τα παρακάτω:
• Ο κλάδος των Δομικών Υλικών αποτελεί σήμερα έναν
από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής
οικονομίας, αν συνδυαστεί το μέγεθος της εγχώριας
μεταποίησης, η ποικιλία των προϊόντων, ο αριθμός
των εταιριών, οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια. Αποτελεί επίσης, τον κλάδο με τη μεγαλύτερη διείσδυση στις Βαλκανικές χώρες.
• Η ελληνική βιομηχανία – αγορά δομικών υλικών βρίσκεται σε περίοδο ανακατατάξεων και δέχεται με
μεγάλη ένταση τις επιπτώσεις της σημερινής κρίσης. Αγορές / πωλήσεις / συγχωνεύσεις εταιριών,
νέες επενδύσεις αλλάζουν τη μορφή της και σε κορεσμένους κλάδους, αλλά και σε κλάδους ή/και νέα
προϊόντα με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
• Νέα σύγχρονα υλικά με χαμηλότερο κόστος χρήσης
και χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση αντικαθιστούν αντίστοιχα παραδοσιακά και προσφέρουν
έτσι νέες προοπτικές στη Βιομηχανία δομικών υλικών. Η Νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση στα
κτίρια δημιουργεί νέα δεδομένα και ευκαιρίες στην
αγορά δομικών υλικών.
• Σε μια εποχή όπου τα εμπορικά σύνορα έχουν καταρρεύσει η μόνη διέξοδος επιβίωσης και ανάπτυξης των βιομηχανιών είναι να έχουν τη δυνατότητα
να αποδείξουν τη διαφορετικότητά τους σε σχέση
με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η βελτίωση της
διαδικασίας πιστοποίησης ενός προϊόντος αποτελεί
εφόδιο και ευκαιρία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και παράλληλα εξασφαλίζει τους καταναλωτές από προϊόντα ακατάλληλα για χρήση σε κτίρια.

[ δραστηριότητες ]

• Σε κάθε περίπτωση, λόγω έλλειψης διαπιστευμένων
εργαστηρίων δοκιμών και φορέων πιστοποίησης η
εποπτεία της αγοράς είναι ελλιπής τόσο για εγχώρια
όσο και για εισαγόμενα προϊόντα που φέρουν σήμανση CE αμφιβόλου εγκυρότητας. Αυτό καθιστά αθέμιτο ανταγωνισμό και διακυβεύεται ουσιαστικά η
ασφάλεια των καταναλωτών.
Η θέσπιση υποχρεώσεων, χωρίς εποπτεία, χωρίς παρακολούθηση της εφαρμογής τους, χωρίς μηχανισμούς
ελέγχων οδηγεί σε μια άναρχη αγορά και στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στον έλεγχο της αγοράς βρισκόμαστε σήμερα σε σημείο κάτω από το μηδέν. Απαιτείται πριν απ’ όλα η πολιτική βούληση, που πρέπει όμως να οδηγήσει άμεσα
σε αποφάσεις και στρατηγικό σχεδιασμό. Το πρόβλημα δε λύνεται με αποσπασματικές προσπάθειες κάποιου Υπουργείου σε κάποιο επί μέρους αντικείμενο.
• Προκειμένου να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της διαπίστευσης, προτείνεται το ΥΠΑΝ
να δώσει κίνητρα προκειμένου υφιστάμενα ή νέα εργαστήρια δοκιμών να μπουν στη διαδικασία διαπίστευσης και κοινοποίησης στην ΕΕ.
• Για την περίπτωση που η συνεργασία με εργαστήρια
του εξωτερικού είναι αναγκαία θα μπορούσε ο ΕΛΟΤ
να συνάψει μια σχέση συνεργασίας με κάποια εργαστήρια του εξωτερικού, ώστε οι εγχώριοι παραγωγοί να διευκολύνονται στη διαδικασία πιστοποίησης
σχετικά με το κόστος και την όλη διαδικασία που είναι πολύ χρονοβόρα.
• Παράλληλα, προτείνεται η συμμετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων μέσω των συλλογικών τους φορέων (π.χ. μέσω του Σ.Β.Β.Ε.) στη διαδικασία διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων πριν αλλάξει
ή δημιουργηθεί ένα νέο πρότυπο/οδηγία.
• Οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό το πρίσμα των νέων απαιτήσεων του καιρού μας, πρέπει να αποτελούν ένα σύστημα απλοποιημένο, που συνεχώς ανανεώνεται και προσαρμόζεται, που δεν προκαλεί σύγχυση, που συμπεριλαμβάνεται ξεκάθαρα στις τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων και στις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων και τέλος που διατίθεται, αν
όχι δωρεάν, τουλάχιστον σε προσιτές τιμές.
• Η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών στα δημόσια
κτίρια είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική από τις
κοινοτικές οδηγίες. Το ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να προσαρμόσει τις διαδικασίες και τους υφιστάμενους κανονισμούς εκσυγχρονίζοντας το ελλιπές θεσμικό
πλαίσιο των δημοσίων έργων στον τομέα αυτό. Είναι
επιβεβλημένο από την κοινωνία τα σχολεία και τα
κτίρια εκπαίδευσης να αποτελούν πρότυπα εφαρμογής προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής.
• Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007 –
2013, θα πρέπει να επαναληφθεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ και να αφορά επιπρόσθετα στα σήματα συμμόρφωσης.
• Το τεχνικό προσωπικό διασφαλίζει την ποιοτική εφαρμογή και θα πρέπει να επιμορφώνεται και να γνωρίζει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την

Στιγμιότυπο από την 4η Συνεδρία με θέμα: «Πιστοποίηση – Έλεγχος Αγοράς»

Ευρωπαϊκή εμπειρία προτείνεται η πιστοποίηση του
Τεχνικού προσωπικού ως μέσο διασφάλισης της
εκτέλεσης των έργων είτε αφορούν τα θέματα της
μόνωσης, είτε άλλων τεχνικών εργασιών και εφαρμογών.
• Η έρευνα δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών
και ανοίγει το δρόμο για τη καινοτομία και τη δημιουργία νέων προϊόντων.
Η καινοτομία όχι μόνο στο προϊόν, αλλά και όπου αλλού αυτή εφαρμόζεται, δημιουργεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι έννοιες αυτές αλληλοκαλύπτονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Χωρίς αυτές η επιχείρηση δε μπορεί να
έχει προοπτικές ανάπτυξης. Ο επιστημονικός κόσμος και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα πρέπει να
στηρίξουν την έρευνα στον κλάδο των Δομικών Υλικών.
• Ο ΟΠΕ, με σειρά στοχευμένων δράσεων και στρατηγικών, στηρίζει την εξωστρέφεια των μεταποιητικών
επιχειρήσεων δομικών υλικών της χώρας μας και θα
συνεχίσει με δράσεις εξωστρέφειας να στηρίζει τον
κλάδο στη νέα προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν οι εταιρείες:
ΑΛΤΟ ΑΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ALUMΙL – ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,
ISOMAT ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ &
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ,
ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΘΑΛΗ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg
ΙΙΙ Ελλάδα Βουλγαρία και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από εθνικούς
πόρους κατά 25%.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ,
καθ. Γ. Τσιότρας, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθ. Α.
Μάνθος, Πρύτανης ΑΠΘ, Ν. Πέντζος, Οικονομικός Επόπτης ΣΒΒΕ και Κ. Μαλλίνης,
Αντιπρόεδρος ΣΕΠΒΕ

Το διήμερο συνέδριο για την παρουσίαση Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 11
και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008.
Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου (11 Δεκεμβρίου) παρουσιάσθηκαν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου δημιουργίας του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα προϊόντα και υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 24 ερευ-

Στιγμιότυπο από την κλειστή συνάντηση εργασίας

νητικών εργαστηρίων της περιοχής από Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.
και Κέντρα Έρευνας, 36 επιχειρήσεων και 8 άλλων φορέων της Περιφέρειας, και καλύπτουν ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων, από εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα έως και εφαρμογές στον ιατρικό κλάδο.
Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε
κλειστή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Αποτίμηση της
Υλοποίησης του ΠΠΚΚΜ, Προβλήματα - Προτάσεις για
τη Συνέχεια του ΠΠΚΚΜ», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων (περιφερειακών και εθνικών αρχών, ερευνητικών φορέων, επιχειρηματικών ενώσεων). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας αξιολογήθηκε η υλοποίηση του ΠΠΚΚΜ,
αναδείχθηκαν τις αδυναμίες που προέκυψαν, αλλά και
συζητήθηκαν οι προτάσεις για την εξέλιξη και συνέχεια του Πόλου.
Όπως διαπιστώθηκε κατά τις εργασίες του συνεδρίου,
το περιφερειακό σύστημα καινοτομίας στην Κεντρική
Μακεδονία είναι ώριμο για την εμπορευματοποίηση
των αποτελεσμάτων της έρευνας και ικανό για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας με προστιθέμενη αξία.
Κοινό σημείο των παρεμβάσεων των συμμετεχόντων
ήταν η διαπίστωση ότι πλέον ο ΠΠΚΚΜ έχει αναπτύξει την απαραίτητη δυναμική για τη συνέχισή του, τη
βιωσιμότητά του, ενώ και το περιφερειακό περιβάλλον είναι πλέον συνειδητοποιημένο για την ευόδωση
της συνέχειας του Πόλου Καινοτομίας.
Πέραν αυτών, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι υπήρχαν πολλαπλά οφέλη από το έργο δημιουργίας του
ΠΠΚΚΜ, με σημαντικότερα: τη συσπείρωση των φορέων στο πλαίσιο κοινής δράσης και η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας στην ΠΚΜ.
Συμφωνήθηκε ότι για την υλοποίηση του επόμενου
ΠΠΚΚΜ, απαιτείται να υπάρξει στενή επαφή με τις επιχειρήσεις και να αναπτυχθούν περισσότερες εφαρμογές για τη τοπική βιομηχανία.
Άλλωστε, το όραμα του ΠΠΚΚΜ είναι να αποτελέσει το
συνδετικό κρίκο όλων των φορέων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο στο
τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών όσο και σε άλλους ανερχόμενους τεχνολογικούς
τομείς, και να γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών στρατηγικών και δράσεων ενίσχυσης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς με επίκεντρο: την επαφή με τις
αγορές, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας.
Το Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Προβολής
και Διεθνούς Τεχνολογικής Συνεργασίας του Περιφερειακού Πόλου
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίησης των οποίων είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους (ΓΓΕΤ).

[ δραστηριότητες ]
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Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το εθνικό σύστημα παραγωγής έρευνας, η παιδεία, η
διαδικασία χρηματοδότησης της ανάπτυξης καινοτομιών
και η νοοτροπία μερίδας ερευνητών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, αποτελούν τα κύρια «βαρίδια» για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή ήταν τα κύρια συμπεράσματα της συνάντησης εργασίας με θέμα: «Η διεθνοποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος μέσα
από την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας».
Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008, στο πλαίσιο της υλοποίησης των
δράσεων για τη δημιουργία του Περιφερειακού Πόλου
Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας. (ΠΠΚΚΜ)
Κατ΄ αρχήν παρουσιάστηκαν από τον κ. Α. Χατζηπαραδείση, Προϊστάμενο της Μονάδας Προγραμματισμού και
Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠΑΝ, οι εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτομίας και της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το θέμα της διεθνοποίησης των συστημάτων καινοτομίας από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Ν. Κομνηνό.
Οι εναρκτήριες εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που διενήργησε
ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του ΠΠΚΚΜ και η οποία αφορούσε τα κίνητρα, τα οφέλη και τα προσκόμματα διεθνοποίησης των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων πληροφορικής με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθυντή Τεκμηρίωσης
και Μελετών του ΣΒΒΕ κ. Χ. Γεωργίου.
Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων της περιοχής, ακαδημαϊκοί από τα το-

πικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, εκπρόσωποι φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και
στελέχη εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων.
Η συνάντηση εργασίας εντάσσεται στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)». Οριζόντια δράση 3: «Προβολή και Διεθνής Τεχνολογική
Συνεργασία». Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Υπουργείο Ανάπτυξης –
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους (ΓΓΕΤ).

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Σ. Πανάς, Αντιπρύτανης ΑΠΘ, Ν. Κομνηνός, Διευθυντής URENIO, Ι. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, Χ. Γεωργίου, Διευθυντής
Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΒΕ, Α. Χατζηπαραδίσης, Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Π.Γ.Δ.Μ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣIΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG III
Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008 ο ΣΒΒΕ πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση επενδυτικών
ευκαιριών και υλοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων με επιχειρήσεις από την π.Γ.Δ.Μ.
Η εκδήλωση περιελάμβανε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος
έγινε η παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών στην
π.Γ.Δ.Μ. καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων από τη π.Γ.Δ.Μ. που συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν κατ’
ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων από τη π.Γ.Δ.Μ.
με σκοπό τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο «Εκπαίδευση στελεχών, διοργάνωση ημερίδων, διοργάνωση συναντήσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάπτυξη φυλλαδίου πληροφόρησης και δημιουργία ιστοσελίδας» του ενταγμένου στο πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ.
της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg έργου με τίτλο: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου Διεθνοποίησης Ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων: α) κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, και, β) τροφίμων και
ποτών, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ)». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΠΚΚΜ
Με τη συμμετοχή εκπρόσωπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, κλειστή συνάντηση εργασίας για την καινοτομική
και τεχνολογική ταυτότητα του Περιφερειακού Πόλου
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση εργασίας

Στόχος της συνάντησης εργασίας η οποίο διοργανώθηκε από το ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του ΠΠΚΚΜ, ήταν:
1. η ανάληψη δράσης για τη καλύτερη αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων έρευνας των τοπικών Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων από τον τοπικό παραγωγικό ιστό, και
2. η συμφωνία για τη διαδικασία καταγραφής προσφοράς και ζήτησης διαθέσιμων προς αξιοποίηση τεχνολογιών επίσης από το τοπικό παραγωγικό σύστημα.
Αρχικά, παρουσιάσθηκε από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθ. Ν. Μουσιόπουλο η
προοπτική δημιουργίας ψηφιακού κέντρου έρευνας
από την Πολυτεχνική Σχολή. Στη συνέχεια ακολούθησε εισήγηση από τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Κομνηνό σχετικά με τη
δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού καταγραφής και
σύζευξης προσφορών και ζητήσεων τεχνολογίας στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων προκειμένου να αποτυπωθούν χρήσιμες προτάσεις και συμπεράσματα για μέτρα, δράσεις και συνεργασίες που
πρέπει να υλοποιηθούν με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού παραγωγικού συστήματος
μέσω της συνεργασίας ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.

Η συνάντηση εργασίας εντάσσεται στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)». Οριζόντια δράση 3:
«Προβολή και Διεθνής Τεχνολογική Συνεργασία». Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από
Εθνικούς Πόρους (ΓΓΕΤ).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ.
Από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21
Νοεμβρίου 2008, ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε εκπαιδευτικό
σεμινάριο χρονικής διάρκειας 80 ωρών με αντικείμενο τις «Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες

και τις προοπτικές επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών στην π.Γ.Δ.Μ.».
Το σεμινάριο που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη απευθυνόταν σε στελέχη επιχειρήσεων, όλων των κλάδων
και τομέων της οικονομίας.
Οι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ανώτερα στελέχη του
ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων με πολύπλευρη γνώση του αντικειμένου, άρα
υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποτέλεσε εγγύηση για
την επιτυχημένη διεξαγωγή του.
Το σεμινάριο εντάσσεται στο υποέργο με τίτλο: «Εκπαίδευση στελεχών, διοργάνωση ημερίδων, διοργάνωση συναντήσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάπτυξη φυλλαδίου πληροφόρησης και δημιουργία ιστοσελίδας» του ενταγμένου στο πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδα-Π.Γ.Δ.Μ.
της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg έργου με τίτλο: «Δημιουργία
Παρατηρητηρίου Διεθνοποίησης Ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων: α) κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, και, β) τροφίμων και ποτών,
στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ)».
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25%
από Εθνικούς Πόρους

[ δραστηριότητες ]

12Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS IN SOUTHEASTERN
EUROPE: CROSSROADS FOR INTERNATIONAL TRADE
Ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος πραγματοποίησε χαιρετισμό, κατά την έναρξη
των εργασιών του 12ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics
in Southeastern Europe: Crossroads for International
Trade που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Logistics
την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008.
Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του, ο κ. Πέντζος,
τόνισε ότι η εκπλήρωση του ρόλου της Βόρειας Ελλάδας ως πύλης στην περιφερειακή αγορά της Νοτιανατολικής Ευρώπης και η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της αποτελούν απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αναπτυχθεί ο κλάδος των logistics και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του διαμετακομιστικού εμπορίου. Αυτό συνεπάγεται παράλληλα, την
ανάπτυξη άλλων κλάδων που επωφελούνται μέσω των
logistics, κυρίως δε της βιομηχανίας.
Το διαμετακομιστικό εμπόριο αποτελεί τον καταλύτη
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Κατ΄
ουσία, πλέον θεωρείται «προέκταση» των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται τον τελευταίο
καιρό, αλλά από την ανάποδη.
Χωρίς τη λειτουργία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης,
οι επιχειρήσεις τις Βόρειας Ελλάδας απομονώθηκαν. Πολλοί έχασαν αγορές και κατ’ ουσία ο ιδιωτικός
τομέας της οικονομίας κλήθηκε να πληρώσει την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, έγινε κατανοητή
απ’ όλους η ανάγκη για επιτάχυνση των αλλαγών για
την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου.
Στη συνέχεια και αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ο κ. Πέντζος ανέφερε: Η σταθεροποίη-

Στο βήμα του Συνεδρίου ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος

ση της τραπεζικής αγοράς, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μέσω μεγάλων επενδύσεων και δημόσιων έργων και η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης με την άμεση διοχέτευση από τις αρχές του 2009 των κονδυλίων
του ΕΣΠΑ και με την θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών
μέτρων, θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν σημαντικά
την έλλειψη ρευστότητας που αποτελεί το μεγαλύτερο
πρόβλημα των επιχειρήσεων σήμερα.
Παράλληλα η μείωση του κόστους λειτουργίας και η
αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν μονόδρομο
για τις επιχειρήσεις. Ο τομέας των Logistics και η ανάπτυξη του είναι συνεπώς, εξαιρετικά σημαντική στην
παρούσα συγκυρία για την επίτευξη των παραπάνω
στρατηγικών στόχων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Στο Συνέδριο, με θέμα: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: «Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, Βέλτιστες Πρακτικές και Νέες Τεχνολογίες», που διοργανώθηκε στις
12 Δεκεμβρίου 2008, από την Inten-Synergy Διεθνής
Μ.Κ.Ο. στο “ΝΟΗΣΙΣ” Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας, ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ
κ. Νικόλαος Πέντζος πραγματοποίησε χαιρετισμό.
Ο κ. Πέντζος, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του,
ανέφερε ότι, το θέμα του συνεδρίου αγγίζει ένα τομέα
στον οποίο ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.
Οι ελλείψεις της χώρας μας είναι προφανείς και εξαιρετικά επιβαρυντικές για τη βιομηχανία. Η βιομηχανία σήμερα δε διαθέτει ΚΑΜΙΑ απολύτως κατάλληλη
υποδομή, που θα μπορούσε να επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή διαχείριση των στερεών

αποβλήτων.
Ο ΣΒΒΕ, κατά τα τελευταία χρόνια, έχει επανειλημμένα αναδείξει το θέμα στις αρμόδιες κρατικές αρχές.
Δεκάδες παρεμβάσεις, κραυγή αγωνίας χωρίς κανένα
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε, τόνισε ο κ.
Πέντζος, ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις και πολλές επιχειρήσεις κινούνται στα όρια
της παρανομίας.
Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Πέντζος επεσήμανε «Ελπίζουμε και ευχόμαστε το σημερινό συνέδριο
να βάλει ένα μικρό λιθαράκι και να ευαισθητοποιήσει,
κυρίως αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ότι η
σημερινή κατάσταση θα πρέπει άμεσα να αναστραφεί.
Αυτός που τελικά πληρώνει τις ολιγωρίες μας είναι τελικά η κοινωνία και το μέλλον των παιδιών μας».
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Διακρίνονται από αριστερά η κ. Ζ. Γεωργιάδου, ο κ. Α. Κατσανιώτης, και ο κ. Ι. Σταύρου

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008,
ειδική επιχειρηματική εκδήλωση & partenariat για
την ανάπτυξη της Διασυνοριακής Συνεργασίας, στο
πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Εξωστρέφειας των ΜΜΕ
της Διασυνοριακής Περιοχής και Δημιουργία Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές» του Π.Κ.Π INTERREG
IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης είχε τη μορφή ημερίδας, ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκε
Partenariat μεταξύ Ελληνικών και Βουλγαρικών επιχειρήσεων.
Η Ημερίδα ξεκίνησε με την τοποθέτηση του κ. Α. Κατσανιώτη, Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΠΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στις ανάγκες υποστήριξης των ελλη-

νικών ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Στη συνέχεια, ο κ. Ι. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, αναφέρθηκε στη σημασία της εξωστρέφειας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης οι κ.κ. G. Stoev, Αντιπρόεδρος του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου, και Ι. Βεργίνης, Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ
και του ΕΒΕΘ.
Η πρώτη θεματική ενότητα της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσιάσεις από εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων με εκτεταμένη εξαγωγική δραστηριότητα,
οι οποίοι παρουσίασαν την εμπειρία των εταιρειών
τους και μίλησαν για τις δυνατότητες και προοπτικές
των εξαγωγών από εταιρείες των διασυνοριακών περιοχών. Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι κ.κ. Π. Μαγκάς, Υπεύθυνος Εξαγωγών ALUMIL, Κ. Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος PELOPAC Α.Ε., και Ι. Χατζής, Γενικός Γραμματέας, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου.
Η δεύτερη θεματική ενότητα ήταν εστιασμένη στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για εξαγωγές προς τρίτες
αγορές, με παρουσιάσεις από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Μίλησαν οι κ.κ. S. Nair Iliades, Εκδότρια, Insider
Publications, Κ. Γκόλφη, Γενική Διευθύντρια, European
Profiles Α.Ε., Ι. Κυπραίος, Βοηθός Εμπορικός Σύμβουλος, Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, και Ν. Λουκόπουλος, Υπεύθυνος Euroconsultants International.
Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας, κηρύχθηκε η
έναρξη του Partenariat, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Ελληνικών και Βουλγαρικών επιχειρήσεων των
διασυνοριακών περιοχών, που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους: Δομικά Υλικά, Τρόφιμα/ Ποτά, Ένδυση, Συνεδριακός Τουρισμός, Έπιπλα, Μηχανήματα/
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η εκδήλωση διοργανώθηκε, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008, στο πλαίσιο του Money Show, από το IMESE
Business School, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Μυλωνάς, Β. Τακάς και Θ. Σκυλακάκης

[ δραστηριότητες ]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE
EUROPE NETWORK – HELLAS
Με την προτροπή προς τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που
τους παρέχει το Enterprise Europe Network – Hellas
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομικότητάς τους ολοκληρώθηκε η εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του νέου δικτύου που
διοργανώθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008,
συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον περισσότερων από 150
εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε συνεργασία
με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο του Money Show 2008.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ.κ. Ιωάννης Πατίρης,
Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Στήριξης της Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εκπροσωπώντας τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ.
Μελέτη Τζαφέρη και Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, μεταφέροντας μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Φίλιππου Τσαλίδη.
Ο κ. Πατίρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο άριστο επιστημονικό δυναμικό και τις υποδομές των εταίρων της
ελληνικής κοινοπραξίας που απαρτίζουν το Enterprise
Europe Network – Hellas επισημαίνοντας πως το
Υπουργείο Ανάπτυξης είναι συμπαραστάτης του έργου
με σκοπό την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ. Χατζηνικολάου τόνισε τη σημασία του Enterprise Europe Network - Hellas ως δικτύου όπου για
πρώτη φορά συνδυάζονται οι διαστάσεις της περιφέρειας και της καινοτομίας σε ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης, στο μεγαλύτερο κέντρο ολοκληρωμένης
επιχειρηματικής υποστήριξης που καλύπτει όλη την
ελληνική περιφέρεια.
Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το ρόλο του Enterprise Eu-

Το θέμα της εκδήλωσης, της οποίας συντονιστής ήταν
ο κ. Βασίλης Τακάς, Πρόεδρος του IMESE Business
School, ανέπτυξαν με ομιλίες τους οι κ.κ. Θ. Σκυλακάκης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, Γ. Μυλωνάς, Πρόεδρος ΣΒΒΕ, Β. Θωμαϊδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ και Ρ. Τζελέπογλου, Πρόεδρο
ICBS Business School.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς, κατά τη διάρκεια της ομιλίες ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις δε μπόρεσαν

rope Network παρουσίασε ο κ. Αντώνης Φυσεκίδης,
εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης "Επιχειρήσεις
και Βιομηχανία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα. Αργυρώ Καραχάλιου, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - Συντονιστή του έργου, παρουσίασε αναλυτικά το Enterprise Europe NetworkΗellas, τις υπηρεσίες και τους στόχους του. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση επιτυχημένων
ιστοριών συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων ΜΜΕ
που επιτεύχθηκαν με τη βοήθεια του δικτύου, αλλά και
προτάσεων για το μέλλον. Τα παραδείγματα παρουσίασαν εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού δικτύου από τη
Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Κύπρο και την
Τουρκία.

να προσαρμόσουν τα παραδοσιακά παραγωγικά τους
πρότυπα στις νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και να περάσουν σταδιακά σε παραγωγικά πρότυπα που θα βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, στην
καινοτομία και στην οικονομία της γνώσης. Εξάλλου,
υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, και σ’ αυτόν τον τομέα, κυρίως τα πέντε τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
πρόσθεσαν ελάχιστα στην ήδη υπολειπόμενη ερευνητική πολιτική της χώρας.
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Στο βήμα της εκδήλωσης ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της
Φ.Α.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Σχολείο του αύριο: Εφαρμογή προγράμματος για την αποφυγή των σχολικών ατυχημάτων», με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην
εφαρμογή μεθόδων και συστημάτων αποφυγής των σχολικών
ατυχημάτων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Φ.Α.Ο.Σ.
Θεσσαλονίκης κ. Στέφανος Τζιρίτης αναφέρθηκε στους δύο
άξονες δράσης της Ένωσης, που
αφορούν αφενός στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των διδασκόντων και των γονέων και
την εκπαίδευσή τους στο να «βλέπουν» και να αναγνωρίζουν το
πρόβλημα και να συμβάλλουν
στην καταπολέμησή του και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση της
πολιτείας και των οργάνων της
μέσω του καλού παραδείγματος των ενεργειών της Ένωσης.
Ο δεύτερος άξονας αφορά στις
παρεμβάσεις σε σχολεία, με την

αξιολόγηση των προβληματικών σημείων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα, μέσω επί τόπου
επισκοπήσεων από ειδικούς και την περαιτέρω αποκατάστασή τους, με πόρους της Ένωσης.
Κεντρικός ομιλητής στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Αποτελεσματική Εκπαίδευση για
την Πρόληψη των Ατυχημάτων στα Σχολεία: Ζήτημα
Γνώσεων ή Νοοτροπίας;».
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε σε «workshop», που πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα 4ου – 5ου Γυμνασίων Νεάπολης και στο οποίο οι
εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα
βιωματικά εργαστήρια «Έλεγχος Πυρασφάλειας σε
Σχολικά Συγκροτήματα – Διαδικασίες Εκκένωσης» με
συντονιστή τον Ανθυποπυραγό κ. Λάζαρο Λίλη και «Πρωτόκολλα Καταγραφής Επικινδυνοτήτων σε Σχολικές
Μονάδες» με συντονιστή τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Βιομηχανικών Μονάδων, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Γεώργιο Κούνδουρο.
Το Δ.Σ. της Φ.Α.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης ευχαριστεί την εταιρία ΤΙΤΑΝ ΑΕ, που ήταν ο κύριος χορηγός αυτής της
εκδήλωσης καθώς και τους χορηγούς Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ΕFG EUROBANK
ERGASIAS, ISOMAT ΑΒΕΕ, Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ,
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΕΜΗ,
που χάρη στη στήριξή τους πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις σε σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

O ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas και το
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρό-

γραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) για την Έρευνα & Τεχνολογική
Ανάπτυξη, σε συνδιοργάνωση με το τμήμα Φυσικής του
ΑΠΘ, πραγματοποίησαν υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, την Παρασκευή
21 Νοεμβρίου 2008 ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP) του 7ου Προγράμματος
Πλαισίου για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα είχε έτσι
την ευκαιρία να ενημερωθεί από Εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εθνικούς Εκπροσώπους και
Εμπειρογνώμονες σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που
προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

[
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΣ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα
για την Ανταγωνιστικότητα κ. Ε. Σταυρόπουλο, ζήτησε να εξετασθεί η ύπαρξη ρητής αναφοράς σε όλα τα
προγράμματα που θα προκηρυχθούν μέσω του ΕΠΑΝ
ΙΙ και αφορούν στην ίδρυση ή στον εκσυγχρονισμό των
ΜΜΕ η δημόσια χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν να
αποτελεί αφορολόγητο αποθεματικό είτε στα πρότυπα
των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου είτε στα πρότυπα των προγραμμάτων (ΠΕΠ) που επιβλέπουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
Στην επιστολή τονίζεται ότι η εν λόγω απόφασή του
Υπουργείου θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για περαιτέρω συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ των
ΜΜΕ σε μία περίοδο πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
Αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του ο ΣΒΒΕ επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013
αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον τεχνολογικό και οργανωτικό τους εκσυγχρονισμό με θετικές επιπτώσεις
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην
αύξηση της απασχόλησης, επ’ ωφελεία της εθνικής
μας οικονομίας.
Παρά τη μέχρι σήμερα σημαντική διάθεση κονδυλίων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ
στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 κυρίως μέσω του
ΕΠΑΝ Ι και του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 όπως
τροποποιήθηκε με το νόμο 3522/2006 πολλές επιχειρήσεις δεν επωφελούνται από την αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών παρά το σημαντικό αριθμό πηγών πληροφόρησης που υπάρχει σήμερα.
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που από τη μία
πλευρά αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις αυτές από τη
συμμετοχή τους στα διάφορα προγράμματα και ταυτόχρονα από την άλλη δημιουργεί δυσαρέσκεια σε όσες
από αυτές υλοποιούν έργα ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΠΑΝ Ι, είναι η φορολόγηση
της δημόσιας χρηματοδότησης που λαμβάνουν ως επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος που συμμετέχουν, καθώς σύμφωνα με τις παραινέσεις και τις κατά καιρούς οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών και ελεγκτικών οργάνων του ΥΠΑΝ, θα πρέπει αυτή να εγγράφεται ως έσοδο στα βιβλία της επιχείρησης.

Παρά τις όποιες αντικρουόμενες απόψεις επί του
συγκεκριμένου θέματος ιδιαίτερα δε όσον αφορά και
στη φορολόγηση επί του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηματοδότησης της επιχορήγησης, επισημαίνεται η
διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με το ΕΠΑΝ του
εν λόγω ζητήματος, από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και από τις διατάξεις που διέπουν τα
προγράμματα Μεταποίησης, Τουρισμού και ΕμπορίουΠαροχής Υπηρεσιών που υλοποιούνται μέσω των ΠΕΠ
με ευθύνη των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που
έχουν ορισθεί ως Τελικοί Δικαιούχοι.
Συγκεκριμένα :
α) στις συμβάσεις έργων μεταξύ των επιχειρήσεων και
των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων αναφέρεται ρητά
ότι «η δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί για την
επιχείρηση αφορολόγητο αποθεματικό και δεν αφαιρείται από την αποσβεστέα αξία των επιχορηγηθέντων
παγίων!».
β) στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 και την 3522/2006
τροποποίησή του που ισχύουν μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα στο άρθρο 8.6 «Λογιστική απεικόνιση των
ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης»
αναφέρεται ρητά ότι «τα ποσά των επιχορηγήσεων που
εισπράττουν οι επιχειρήσεις εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από
την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης…………………. Το αποθεματικό αυτό δεν
υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί υπόκειται σε φορολογία με συντελεστεί ο οποίος
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας
που ισχύει κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής για τα νομικά πρόσωπα που ……………………»
Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις γίνεται φανερό
ότι δημιουργείται μία «αδικία» και άνιση μεταχείριση
– αντιμετώπιση των Μμ.Ε. (ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν
ενταχθεί ταυτόχρονα και στο ΕΠΑΝ και στα ΠΕΠ στους
τομείς μεταποίησης, τουρισμού και εμπορίου-παροχής
υπηρεσιών) σε μία περίοδο μεγάλης οικονομικής τους
στενότητας και έντονης δυσκολίας εξεύρεσης κεφαλαίων από αυτές, απόρροια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των φραγμών του Τραπεζικού Συστήματος.

]
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ΤΟΝΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Χρήστο Φώλια και κοινοποίηση προς τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη
και το Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο
Μουσουρούλη, κατέθεσε τις θέσεις του για την τόνωση της απασχόλησης στην οικοδομή και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζει την πτωτική της πορεία (17% πτώση της επιφάνειας των αδειών στο πρώτο 8μηνο του
2008 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2007), γεγονός που δημιουργεί στον κλάδο έντονο προβληματισμό. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την ύφεση
της παγκόσμιας οικονομίας, προβλέπεται τουλάχιστον
το ίδιο δύσκολη το 2009.
Μείζον θέμα αυτή την περίοδο αποτελεί επίσης η βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, η οποία
μέχρι σήμερα επιβαρύνει σημαντικά την εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα υπάρχουν στόχοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να καλυφθούν.
Σε συνέχεια συνεργασιών επιχειρήσεων των κλάδων
της οικοδομής (θερμομόνωσης, εξωτερικών κουφωμάτων, κονιαμάτων) ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι η εφαρμογή
προϊόντων θερμομόνωσης στα υφιστάμενα - κατά
κύριο λόγο - αλλά και στα νέα κτίρια, μπορεί να:
• τονώσει την απασχόληση στον κλάδο,
• αποτελέσει λύση στο θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Προς τούτο, ανατέθηκαν στο Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης μελέτες διερεύνησης της ενεργειακής
αναβάθμισης υφιστάμενων και νέων κτιρίων μέσω
εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος (τοιχοποιία, ανοίγματα,
οροφή, πυλωτή). Οι μελέτες έδειξαν ότι η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων αποφέρει σημαντικά οφέλη
σε επίπεδο εθνικής οικονομίας αλλά και σε επίπεδο
χρηστών των κτιρίων.

Οφέλη σε επίπεδο εθνικής οικονομίας και
ανάπτυξης:
1. Υπερκάλυψη του στόχου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2002/91 για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα κατά 20% έως το 2020. Επίτευξη εξοικονόμησης 23% σε 10 έτη, εάν το 1/10 των υφιστάμενων κτιρίων (δηλαδή 2.500.000/10= 250.000 κτίρια) αναβαθμίζονται ενεργειακά/έτος.

2. Μείωση της ανεργίας και τόνωση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας σε ευαίσθητες κοινωνικές τάξεις.
Εκτιμάται ότι για τον προβλεπόμενο ρυθμό ενεργειακής αναβάθμισης, θα απασχοληθούν 144.000 εργατοτεχνίτες, πλέον των 5.000 εργαζομένων στα εργοστάσια παραγωγής των υλικών και των λοιπών απασχολούμενων στις μονάδες κατασκευής/συναρμολόγησης και στα σημεία διανομής και εξυπηρέτησης.
3. Αύξηση κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ κατά 1,14 δις
€ (ή 0,54 δις € για συντελεστή ΦΠΑ 9%, βλ. σχετική παράγραφο για κίνητρα), των εσόδων του ΙΚΑ κατά 1,8 δις € λόγω υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειακών αναβαθμίσεων.
4. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 10.200 GWh/έτος
που αντιστοιχούν σε 7.700 GWh θέρμανσης και 2.500
GWh/κλιματισμού ή αλλιώς σε 750.000.000 €/έτος
δαπάνη τελικού καταναλωτή.
5. Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 600.000
τόνους/έτος και βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών κατά 450.000.000 € /έτος.
6. Μείωση των εκπομπών του CO2 τουλάχιστον κατά
750.000 τόνους/έτος.

Οφέλη σε επίπεδο χρηστών κτιρίων:
1. Εξοικονόμηση ενέργειας από 30% έως και 55% για
τα υφιστάμενα κτίρια χωρίς θερμομόνωση και από
17% έως και 37% στα υφιστάμενα και νέα κτίρια με
συμβατική θερμομόνωση.
2. Θεαματική βελτίωση της θερμικής άνεσης άρα και
της διαβίωσης στα κτίρια.
3. Επιμήκυνση τουλάχιστον κατά 10 έτη της περιόδου
ανακαίνισης/συντήρησης των όψεων των κτιρίων καθώς τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ αντοχή, υδατοστεγανότητα) από τα υλικά που έχουν εφαρμοστεί στα υφιστάμενα κτίρια.
Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, ο χρόνος απόσβεσης αυτής της επένδυσης κυμαίνεται στα 12 έτη για
ορισμένες κλιματικές ζώνες, λαμβάνοντας ως τιμές
χρέωσης ενέργειας τις μέσες τιμές πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος του 2008. Επιπρόσθετα οι αναμενόμενες αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειώσουν τα έτη απόσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο που οι τιμές του
αργού πετρελαίου βρίσκονταν στα 140$/βαρέλι, τιμές
πετρελαίου θέρμανσης λίγο πάνω από 1 €/lt θα ήταν
ρεαλιστικές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος απόσβεσης θα κυμαίνονταν από 4-7 έτη.

[
Κίνητρα και απαραίτητες δράσεις
Για το ΣΒΒΕ η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων
θερμομόνωσης τονώνει την απασχόληση στην οικοδομή και αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση στο μείζον θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων. Για την εφαρμογή τέτοιων λύσεων θεωρούμε
απαραίτητη την κρατική παρέμβαση σε τομείς όπως:
• Φοροαπαλλαγές στους ιδιοκτήτες που προβαίνουν
σε υιοθέτηση ανάλογων λύσεων. Το ποσό της φοροαπαλλαγής θα μπορούσε να είναι ισόποσο του αντίστοιχου ΦΠΑ που εισπράχθηκε και των φορολογικών εσόδων που θα προκύψουν από τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που εκδόθηκαν λόγω των παραπάνω επεμβάσεων έτσι ώστε να μην προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
• Ενημέρωση των πολιτών και παροχή διευκρινίσεων
για την υπαγωγή τέτοιων επεμβάσεων σε καθεστώς
ΦΠΑ 9% όπως ισχύει σήμερα στις επισκευές/ανακαινίσεις κτιρίων.
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• Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης, εφαρμογής και
ελέγχου του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου (πχ
Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ)/ Ενεργειακοί Επιθεωρητές, λειτουργία εταιρειών ESCO). Συμπερίληψη της επίδειξης τιμολογίων υλικών και εργασίας ως αποδεικτικό στοιχείο
τοποθέτησης/ενσωμάτωσης ενεργειακών προϊόντων
στα κτίρια κατά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις.
• Υπαγωγή επιχειρήσεων/δημόσιων φορέων σε κατάλληλα προγράμματα (πχ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
• Επιδότηση επιτοκίων ή/και ευρύτερη συνεργασία με
τις Τράπεζες για στήριξη υποψήφιων δανειοληπτών.
• Ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων Υπηρεσιών για τα ανωτέρω οφέλη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας
χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών για την παροχή δανείων με εγγύηση
του ελληνικού δημοσίου, καθώς πολλές επιχειρήσεις μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους και δημιουργήθηκαν έτσι πολλαπλά οφέλη για την
οικονομία της περιφέρειας.
Ωστόσο, η διεθνής κρίση δημιουργεί νέα δεδομένα με
άμεση επίπτωση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και
εξαιρετικά πιεστικές ανάγκες για τις επιχειρήσεις εκείνες που προχώρησαν σε συμβάσεις δανείων στην προσπάθειά τους για την εξεύρεση κεφαλαίων κίνησης για
τη λειτουργία τους.
Οι αδυναμίες που παρουσιάζει στην παρούσα φάση το

τραπεζικό σύστημα καθιστούν τις ανάγκες αυτές οριακές για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθημερινά πιέσεις από τα μέλη
του ΣΒΒΕ ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση στις καταβολές των δόσεων των δανείων που έχουν ρυθμιστεί
για τις περιοχές που έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις (Ξάνθη, Ροδόπη, Εβρος, Καβάλα, Δράμα, Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Πέλλα, Σέρρες, Ημαθία).
Με βάση τα παραπάνω η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας να εξετασθεί η δυνατότητα παράτασης της καταβολής των τριών τελευταίων δόσεων των
δανείων των επιχειρήσεων, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εγγυήσεων με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου.
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Επιθετική και το 2008 η πορεία του ομίλου ALTO σε
όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.
Πέραν την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στον τομέα της κατασκευής ο όμιλος ALTO υλοποιώντας τον προϋπολογισμό του 2008 ολοκλήρωσε και λειτουργεί το δεύτερο κατάστημα ALTO στην Σερβία, καθώς επίσης ξεκίνησε και την κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων επιφάνειας 5000m2
στην Λεμεσό Κύπρου.
Έχοντας αυτήν την στιγμή 20 ιδιόκτητα καταστήματα σε τέσσερις χώρες και
έχοντας κλείσει το 2008 με απόλυτα πετυχημένη πορεία η οποία συνοψίζεται
σε ένα κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 60εκ. ευρώ ο όμιλος των εταιριών της
ALTO σχεδιάζει σε αντίθεση με την ψυχολογία των καιρών τις επόμενες
ενέργειες του για ανάπτυξη και διεθνείς συνεργασίες στην περιοχή των χωρών
της Μεσογείου.

Η COCO-MAT στον κόσμο

Η COCO-MAT άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο
εξωτερικό το 1997, στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Από
τότε και ταυτόχρονα με την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, επιδιώκει την ανάπτυξη

της και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σήμερα, η COCO-MAT είναι παρούσα σε
5 ευρωπαϊκές χώρες με 3 καταστήματα στην Ολλανδία, ένα στο Βέλγιο, ένα
στην Ισπανία – όπου σύντομα ανοίγει και 2ο κατάστημα στην Βαρκελώνη, στην
Κύπρο με 2 καταστήματα και στην Ιρλανδία, όπου άνοιξε νέο κατάστημα το Νοέμβρη του 2008 στην πόλη Galway. Το 31% της παραγωγής εξάγεται σε αυτές
τις χώρες, ένδειξη για την μεγάλη αποδοχή που έχει η εταιρεία στο ευρωπαϊκό καταναλωτικό κοινό.
Το δίκτυο των 35 καταστημάτων franchise σε Ελλάδα και Ευρώπη, συνεχώς
αναπτύσσεται καθώς και εντός του 1ου εξαμήνου του 2009 άλλα δύο καταστήματα της εταιρείας θα ανοίξουν στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά.
Συγχρόνως, η COCO-MAT ήταν μια από τις πρώτες Ελληνικές επιχειρήσεις που
νωρίς κατάλαβε τις ευκαιρίες που προσφέρει η κινέζικη αγορά, μια αγορά με
300 εκατομμύρια κατοίκους που ανήκουν στη μεσαία τάξη, αριθμός που αυξάνεται κατά 30 εκατομμύρια ετησίως. Ήδη από το 2002 λειτουργεί εργοστάσιο
και κατάστημα στην επαρχία Hangzhou, με συνολική επένδυση ύψους 10 εκ.
ευρώ, η οποία ως σήμερα έχει μετουσιωθεί σε άλλα 5 καταστήματα, 330 εργαζόμενους και τζίρο 28,5 εκ. ευρώ.

Νέο τριώροφο εκθεσιακό κέντρο της εταιρίας
«ΔΡΟΜΕΑΣ»
Το νέο τριώροφο εκθεσιακό κέντρο της εταιρίας «ΔΡΟΜΕΑΣ» άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα στην οδό Λεωφ. Κηφισίας 324Α, στο Χαλάνδρι.
1.500 τ.μ. σας περιμένουν για να διαλέξετε και να εξοπλίσετε το γραφείο
και την επιχείρησή σας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, πάντα
με γνώμονα την κορυφαία ποιότητα της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ.
Οι επισκέπτες μπορούν να δουν όλες τις συλλογές επίπλων γραφείου της εταιρίας και την πλούσια ποικιλία των προϊόντων του μεγαλύτερου κατασκευαστή
επίπλων γραφείου στην Ελλάδα.
Όλοι οι άνθρωποι στην εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ, είτε σχεδιάζουν, είτε παράγουν, είτε ηγούνται, είναι περήφανοι γιατί ένας ακόμη μεγάλος στόχος της εταιρίας
έχει ολοκληρωθεί.

