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Άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2010
για την ανάπτυξη των υποδομών της Θεσσαλονίκης,
και, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μεταποιητικών επιχειρήσεων
Το 2010 αποτελεί έτος
σταθμό και γενικά κρίσιμη χρονιά για την Ελλάδα αφού τους επό-μενους δώδεκα μήνες όλοι
μας καλούμαστε να ξεπεράσουμε την πολυεπίπεδη κρίση που εδώ και
ενάμιση χρόνο επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της χώρας.
Για την υπέρβαση της κρίσης στο γενικό οικονομικό πεδίο πρώτη και
Νικόλαος Πέντζος
ίσως μοναδική προτεραιΠρόεδρος
ότητα της κυβέρνησης
για το 2010 θα πρέπει να
είναι η δημοσιονομική προσαρμογή. Παράλληλα
όμως με τα μέτρα που θα ληφθούν προς αυτήν την
κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και
την ενίσχυση της περιφερειακής επιχειρηματικότητας.
Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη των υποδομών της αφενός θα υποβοηθήσει
την μετεξέλιξή της σε ισχυρότερο πόλο ανάπτυξης
στη χώρα, και συνεπακόλουθα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για να γίνει όμως αυτό απαιτούνται τα
ακόλουθα:
1. η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της
Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και η θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων νέας οικονομίας (ελληνικών και ξένων)
στα όριά της. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει άμεσα
να οριστούν τουλάχιστον οι θύλακες υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων ούτως ώστε οι πρώτες
επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στους θύλακες
στο άμεσο προσεχές μέλλον.
2. ο εκσυγχρονισμός του συνόλου των παραγωγικών
υποδομών, και κυρίως η επιτάχυνση της κατασκευής του έκτου προβλήτα του λιμένα της Θεσσαλονίκης.
3. η δημιουργία νέου, σύγχρονων προδιαγραφών εκθεσιακού κέντρου έως το 2012, στο οποίο θα
μετεγκατεσταθεί η υφιστάμενη Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
4. ο εκσυγχρονισμός των υποδομών περιβάλλοντος
(μονάδα κατεργασίας αποβλήτων - ΜΚΑ) της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης, και,
5. η ολοκλήρωση της σύνδεσης της βιομηχανικής

περιοχής Θεσσαλονίκης με την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας.
Τέλος, ο ΣΒΒΕ προτείνει να προκηρυχθεί διεθνής
διαγωνισμός μέσω του οποίου θα μελετηθεί η μελλοντική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως,
θα προδιαγραφεί το πλέγμα των υποδομών που είναι
απαραίτητο για τη λειτουργία της και το ρόλο της
για τα επόμενα 30 χρόνια. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο
αυτό έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάδειξη και
αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης.
Σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από
την κυβέρνηση εντός του 2010 για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να είναι:
1. H άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής,
με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής.
2. H άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών
κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα),
με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ’ αντιστοιχία με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.
3. H κατάργηση του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των επενδύσεων.
4. H δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα
αποσκοπούν στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
5. H δημιουργία ευνοϊκότερου για τις επιχειρήσεις,
σταθερού και λιγότερου γραφειοκρατικού πλαισίου λειτουργίας των αγορών. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού – αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και,
6. H βελτίωση των κάθε είδους υποδομών που εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις.
Τελικά, το κυρίαρχο ζητούμενο από τώρα και για τους
επόμενους μήνες είναι η έμπρακτη επαναφορά της
μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
Αναμένουμε….

The government's immediate
priorities in 2010 to develop the
infrastructure in Thessaloniki
and boost the competitiveness
of manufacturing enterprises

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2009-2011
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β' Αντιπρόεδροι
Γ' Αντιπρόεδροι

2010 is a turning point, a critical year for Greece since, over the next
12 months, all of us will be called upon to face the crisis on multiple
levels; a crisis which has been having a negative impact on the country’s
growth and development for the last year and a half.
In order to overcome the crisis in the economy in general, the
government's top -perhaps even sole - priority for 2010 should be
to make fiscal adjustments. In addition to measures taken in that
respect, particular priority must also be given to developing the Greek
regions and to boosting entrepreneurship in the regions.
In the case of Thessaloniki in particular, we consider the development
of its infrastructure will assist in transforming the city into a more
significant focal point for growth in Greece and consequently in SE
Europe. However the following steps need to be taken in order to
achieve that:
1. Procedures to implement the Thessaloniki Innovation Zone need
to be stepped up and special incentives need to be introduced to
encourage new economy businesses, both Greek and foreign, to
set up within the boundaries of the Zone.
2. All production infrastructure should be modernised, and above all,
construction work at pier 6 of the Port of Thessaloniki should be
accelerated.
3. A new, cutting-edge, state-of-the-art exhibition centre should be
built by 2012 to which the existing Thessaloniki International Fair
will relocate.
4. Environmental infrastructure (waste treatment plant) located in
the Thessaloniki Industrial Area should be modernised and
5. The connecting road between the Thessaloniki Industrial Area and
the Athens–Thessaloniki National Road and the Thessaloniki–Halkidona–Edessa–Florina National Road needs to be
completed.
The Federation also proposes that an international competition be
announced to investigate the future development of Thessaloniki, and
to specify the infrastructure network which is necessary for the city
to function and which is needed for the city to play its role over the
next 30 years. With this in mind, we consider that emphasis should
be placed on highlighting and utilising the city’s seafront to greater
advantage.
We consider that the measures which the government ought to take
in 2010 to boost the competitiveness of manufacturing enterprises
are as follows:
1. Development of effective industrial policy involving the General
Secretariat for Industry / Ministry of Finance, Competitiveness &
Shipping being transformed from a body which simply implements,
applies and manages programmes, to a body which develops,
produces and implements industrial policy.
2. Implementation of an indirect, sectoral industrial policy and provision
of support for vulnerable and dynamic manufacturing sectors such
as agricultural products.
3. The development of targeted programmes to boost the international,
outward-looking approach of manufacturing enterprises, with
the aim of increasing consumption levels of all manner of Greek
products abroad.
Lastly, the main issue at present, and over the months to come, is
to put back the manufacturing sector at the heart of government policy.
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Προσυνεδριακές εκδηλώσεις κλαδικού χαρακτήρα με θέμα
«Τρόφιμα – Ποτά» και «Λοιποί Κλάδοι της Μεταποίησης», στο
πλαίσιο του πολυσυνεδρίου «ΣΒΒΕ – EUROBANK: Βιομηχανία
2020», που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς.

03.11.09


Εκδήλωση με θέμα «Navigating a changing economic and
geopolitical landscape», που διοργάνωσε ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων LSE και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου και οι κες Β. Βλοτίδου και Μ.
Νάζη.

04.11.09


Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Γ. Γραμματίδη, σχετικά με τη διοργάνωση του 12ου Forum Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του κ. Γραμματίδη στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
 Εκτελεστική Επιτροπή του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Περιβάλλον», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Κ. Οικονόμου.
 Συνάντηση εργασίας με θέμα «Καινοτομία στον κλάδο των τροφίμων», στο πλαίσιο του έργου RAF Regions, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδης, Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.

05.11.09


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

06.11.09


Σεμινάρια με θέματα: «Αναπτυξιακές ευκαιρίες στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7)», και, «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στα έργα Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος EuropeAid», που διοργάνωσε η εταιρία Plas Α.Ε. και πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Nikopolis.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Β.
Βλοτίδου.

09.11.09


Συνάντηση σχετικά με την πορεία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., με τον κ. Ι. Αρζιμάνογλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και
Γ. Σταύρου.
 Συνάντηση με τον κ. Χ. Λαζαρίδη, Καθηγητή Μηχανικής Τροφίμων του ΑΠΘ, σχετικά με διοργάνωση συνάντησης εργασίας για
τον κλάδο τροφίμων. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Κ.
Κωνσταντινίδης και Χ. Γεωργίου.
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Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Α.
Σαββάκη.

12.11.09


3ο Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ, που συνδιοργάνωσαν
ο ΣΕΒ και ο ΣΒΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και οι κες Β. Βλοτίδου και Μ.
Νάζη.
 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Ενέργεια», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με
συντονιστή τον κ. Γ. Ζαγκλιβερινό.

18.11.09


Εκδήλωση για την απονομή βραβείων Αριστείας και Καινοτομίας 2009, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Εργασιακά και Εκπαίδευσης Προσωπικού», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συντονίστρια την κα. Ε.
Ασβεστά.

19.11.09


Επίσημο δείπνο στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου Αριστοτέλης,
που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

20.11.09


Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Μ. Μπόλαρη σχετικά με θέματα που άπτονται
των αρμοδιοτήτων του και πραγματοποιήθηκε στο γραφείο
του Υφυπουργού στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.
 10ο Συνέδριο Αριστοτέλης που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Pallas. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Α. Λαδένης και Χ. Γεωργίου.
 Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του ΕΚΤ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β.
Βλοτίδου.

23.11.09


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

23 - 24.11.09


Επίσκεψη Βουλγαρικών και Ιταλικών Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων σε δύο ελληνικές εταιρίες του κλάδου τροφίμων και σε ερευνητικούς φορείς, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος RAF REGIONS. Οι ελληνικές εταιρίες μέλη του Συνδέσμου στις οποίες έγινε επίσκεψη και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις τους ήταν οι εταιρίες PELOPAC, ΖΑΝΑΕ. Στο πλαίσιο του
ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρουσιάσεις – ενημερώσεις:
α) από τον κ. Α. Λαδένη σχετικά με το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, β) από τον κ. Κ. Στυλιαρά σχετικά με τον Σύνδεσμο,
και, γ) από την κα Μ. Νάζη σχετικά με το Enterprise Europe
Network.

03.12.09


Δείπνο για την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας CYTA, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

07 - 08.10.09


2η ετήσια συνάντηση του δικτύου Enterprise Europe Network
– Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΤ, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

25.11.09

08.12.09





Παρουσίαση βιβλίου με θέμα «Ειδικά Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα 2», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand
Hotel Palace. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

26.11.09


Συνάντηση με τον κ. Μ. Δραγούμη, Γενικό Διευθυντή της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης σχετικά με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Α.
Σαββάκη.

11.12.09


Συνάντηση με τον κ. Δ. Νικολάου, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ,
με θέμα τη συνεργασία του ΣΕΒ με τον ΣΒΒΕ για βιομηχανικά
θέματα, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

26 - 29.11.09

14.12.09





Εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο της έκθεσης
INFOSYSTEM 2009 που διοργανώθηκε από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
και το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Μ. Νάζη και
ο κ. Χ. Γεωργίου.

27.11.09


15ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
 Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον κ. Μ. Σάλλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς με θέμα «Τα
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και οι δρόμοι της ανάπτυξης», που διοργάνωσε η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT Regency Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος

30.11.09

Συνάντηση εργασίας με στελέχη της εταιρίας TOSOH Hellas AE
σχετικά με το πρόβλημα διάθεσης στερεών αποβλήτων, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.
 Συνάντηση με θέμα τη δημιουργία φορέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Α. Σαββάκης.

16.12.09


01.12.09


Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

02.12.09


Συνάντηση με τον κ. Ι. Ζουρνά, Πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ
Νομού Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ.
Σταύρου και η Ομάδα Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Περιβάλλον».

Συνάντηση εργασίας «Δυνατότητες συνεργασίας Πανεπιστημίου – Βιομηχανίας στο χώρο των Τροφίμων», που πραγματοποιήθηκε στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδης, Α. Λαδένης, Χ. Γεωργίου.

17.12.09




Οικονομικό Συνέδριο «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», που
διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
 Προσυνεδριακές εκδηλώσεις οριζόντιου χαρακτήρα με θέμα
«Περιφερειακή Ανάπτυξη», «Καινοτομία» και «Εξωστρέφεια»,
στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου «ΣΒΒΕ – EUROBANK: Βιομηχανία 2020», που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
 Συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στο δορυφορικό κανάλι SBS,
στην εκπομπή «Market life», σχετικά με το συνέδριο «ΣΒΒΕ
– Eurobank: Βιομηχανία 2020».



Συνάντηση εργασίας με τα σωματεία εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ.
Σταύρου και Στ. Τσολάκης.

21.12.09


Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

22.12.09


Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΤΑ Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Αλεξανδρίδης.

23.12.09
 Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΒΕΠΕ του άρθρου 17
παρ. 2 του Ν.2545/97, που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
30.12.09
 Συνάντηση εργασίας με θέμα τη διοργάνωση του 12ου Thessaloniki Forum, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Κ. Κωνσταντινίδης και Χρ. Γεωργίου.
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ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020:
Περιφερειακή Ανάπτυξη - Καινοτομία - Εξωστρέφεια

Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ
Άξονες Παρέμβασης για τη διαμόρφωση της ΝΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών

1. Βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά
Για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, αποτελεί, κυρίαρχο
ζητούμενο η βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού
στην εγχώρια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό βασικό θέμα είναι η διαμόρφωση υγιούς θεσμικού πλαισίου το οποίο
θα διέπει τις σχέσεις προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης.
Σήμερα, βασικό πρόβλημα στην αγορά αποτελεί η αύξηση των τιμών σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα. Για την
αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, θα πρέπει να επανεξετασθεί το πλαίσιο σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και
αλυσίδων λιανικής πώλησης.
Η δημιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εμπορίου θα έχει άμεση επίπτωση τόσο στη μείωση των τιμών όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής
βάσης της περιφέρειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο της διευθέτησης
του προβλήματος των καθυστερημένων πληρωμών έχει
εκδώσει την Οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία στη χώρα μας
εναρμονίστηκε με το ΠΔ 166/2003, μόνον όμως σε ότι
αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές του δημόσιου τομέα, χωρίς δηλαδή να υπεισέρχεται στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Σε συνέχεια της έκδοσης της παραπάνω οδηγίας, το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών έχει αντιμετωπισθεί συνολικά, και εν τέλει επιλυθεί, από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπως για παράδειγμα η Γαλλία.
Σε κάθε περίπτωση, η ιδιαιτερότητα της χώρας μας που
αφορά στο πλήθος και στα τεράστια ποσά που διακινούνται μέσω επιταγών θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε βάθος
ενός ή δύο ετών για την εξομάλυνση και αντιμετώπιση της
ισχύουσας στρεβλής κατάστασης στην ελληνική αγορά.
Για τον επαρκή έλεγχο της αγοράς προτείνονται τα ακόλουθα ζητήματα:
• Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας που αφορά στα
τρόφιμα και ποτά με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας και
κατάργηση απαξιωμένων νόμων και διατάξεων που
πρακτικά δεν εφαρμόζονται.
• Μείωση του ειδικού φόρου οινοπνεύματος, ούτως ώστε
τα προϊόντα της ποτοποιίας να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
• Απονομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για το θέμα
του ελέγχου της αγοράς στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου
Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

[ δραστηριότητες ]

2. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων και κινήτρων για την υποβοήθηση της αναδιάρθρωσης και για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών.
• Πρόγραμμα «Καινοτόμες Τεχνολογίες στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών».
• Πρόγραμμα «Εκσυγχρονιστείτε και Δικτυωθείτε».
• Πρόγραμμα «Υποδομές – Περιβάλλον – Ενέργεια».
• Δημιουργία του «BAF» cluster (bio - agro food) στον
τομέα των τροφίμων και ποτών στη
Θεσσαλονίκη, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το «Εθνικό Κέντρο

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» ΕΚΕΤΑ προς
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ)
• Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση
ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών, ούτως ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους και να δημιουργηθούν έτσι οικονομίες κλίμακας

3. Ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας
Σχεδιασμός και υλοποίηση τριετούς προγράμματος
για τη δημιουργία εθνικού “brand name” στις διεθνείς αγορές, μέσω της υλοποίησης:
• Στοχευμένης καμπάνιας προώθησης των ελληνικών
προϊόντων,
• Δράσεων άσκησης πολιτικής πίεσης,
• Στρατηγικής καμπάνιας δημοσίων σχέσεων, μεταξύ των διαμορφωτών γνώμης για τα προϊόντα του
κλάδου στις ξένες αγορές,
• Συνέχισης του προγράμματος «Κέρασμα», του Οργανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)
• Υλοποίησης διεθνούς στρατηγικής προώθησης
συγκεκριμένων ή/και παραδοσιακών ελληνικών
προϊόντων, (π.χ. φέτα, λάδι, ελιές, κρασί, ούζο, τσίπουρο, κλπ)
• Θεσμοθέτησης προγραμμάτων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου
τροφίμων και ποτών, κατά το πρότυπο αντα-γωνιστριών χωρών της Ελλάδας, όπως η Τουρκία, η Ισπα-

νία, η Αίγυπτος, η Ιταλία κλπ
• Χρηματοδότησης εκδηλώσεων φορέων του εξωτερικού με υψηλό κύρος, μέσω των οποίων μπορούν
να προωθηθούν τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά σε
αγορές του εξωτερικού.
• Λειτουργίας ιστοσελίδων και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και προβολής, όπως
το You Tube και το Twitter, για την προώθηση των
ελληνικών τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό και
για την άμεση και απευθείας πληροφόρηση του καταναλωτή για συγκεκριμένα προϊόντα
• Χρηματοδότησης μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, όπως Google, Yahoo, κλπ, ούτως ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα αναζήτησης για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά από καταναλωτές και επιχειρήσεις του εξωτερικού
• Καταχωρήσεων και διαφημίσεων σε δημοφιλείς
ιστοτόπους που είναι σχετικοί με τα τρόφιμα και
τα ποτά

4. Βελτίωση της σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση
1. Συμφωνία σε συγκεκριμένη στρατηγική για τη γεωργική παραγωγή στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Στήριξη της ελληνικής παραγωγής γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων, αφού είναι γνωστό πως
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής Βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στηρίζεται στα εγχωρίως
παραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
Η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας, στο πλαίσιο της
σύνδεσής της με τη μεταποιητική βιομηχανία, θα πρέπει να κατευθυνθεί στα ακόλουθα:
• στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
και προστιθέμενης αξίας,
• στην παραγωγή βάσει συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητας,

• σε στοχευμένες καλλιέργειες για εξειδικευμένες
χρήσεις, και,
• στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία να
καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις και της βιομηχανίας, αλλά και των τελικών χρηστών – καταναλωτών.
3. Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία μεγαλύτερων
κλήρων στην αγροτική παραγωγή.
4. Αύξηση της υποστήριξης για τις βιολογικές καλλιέργειες τροφίμων – απαραίτητη προϋπόθεση ενίσχυσης είναι η πιστοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών.
5. Ενίσχυση της πιστοποιημένης αγροτικής παραγωγής
και της συμβολαιακής γεωργίας.
6. Επαναδιαπραγμάτευση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ).
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Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου μετάλλου
• Θέσπιση προδιαγραφών για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, με στόχο την προστασία τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών. Υιοθέτηση από το κράτος προδιαγραφών για παραγωγή προϊόντων που προέρχονται και αφορούν π.χ. την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
• Δημιουργία εργαστηρίων πιστοποίησης των προδιαγραφών των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων, με την

ενίσχυση και εποπτεία της πολιτείας.
• Θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων για εξαγορές και
συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ούτως ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων και να επιτευχθούν με τον τρόπο αυτό οικονομίες κλίμακας.
• Δημιουργία προγραμμάτων για την υλοποίηση επενδύσεων σε σύγχρονη τεχνολογία και για την εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της γενικότερης αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και, εν τέλει τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου πλαστικών
• Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό
Δίκαιο, για την παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το
περιβάλλον.
• Ενεργοποίηση των εθνικών οργανισμών ή φορέων για
τον έλεγχο και διαχείριση των αποβλήτων, των συσκευασιών, την ανακύκλωση των παραπροϊόντων κ.τ.λ.,
που δημιουργήθηκαν βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας
94/62/ΕΚ.
• Υιοθέτηση των κοινών προδιαγραφών ποιότητας και
πιστοποίησης προϊόντων για τη διακίνηση και εμπορία που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Θεσμοθέτηση κινήτρων και προγραμμάτων για τη δημιουργία και στελέχωση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου.
• Δημιουργία φορέων πιστοποίησης όλων των εγχωρίως
παραγόμενων προϊόντων, τα οποία θα πληρούν οπωσ-

δήποτε τα οριζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία.
• Υιοθέτηση αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας και απαραίτητη πιστοποίηση των προϊόντων των επιχειρήσεων
που συμμετέχουν στις προμήθειες του δημοσίου.
• Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου της αγοράς για την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, λόγω της
κυκλοφορίας προϊόντων με παραπλανητική σήμανση.
• Θεσμοθέτηση συγκεκριμένου χρόνου πληρωμής όλων
των προμηθευτών του δημοσίου, με την ολοκλήρωση
της προμήθειας.
• Δημιουργία cluster μεταξύ επιχειρήσεων πλαστικού
και μηχανουργείων κατασκευής καλουπιών κατά το
πρότυπο της Πορτογαλίας.
• Δημιουργία εργαστηρίων πιστοποίησης προϊόντων και
απονομής ειδικών σημάτων συμμόρφωσης που αφορούν προϊόντα από πλαστικό.

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου χαρτιού
• Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου και μηχανισμών
ελέγχου της αγοράς, για την προστασία των εγχωρίως
παραγομένων προϊόντων από ομοειδή που έχουν προέλευση τρίτες χώρες και αμφίβολες προδιαγραφές.
• Θέσπιση προδιαγραφών για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
• Επιδότηση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων,
μέσω της έκπτωσης στο τιμολόγιο της ΔΕΗ ή/και στην
τιμή του μαζούτ και του πετρελαίου, ή / και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής στα πλαίσια της αγοράς
και πάντως όχι λιγότερο από 120 ημέρες, με εγγυοδοσία του Ελληνικού δημοσίου, έως τη λήξη της κρίσης, για τις εταιρείες υψηλής τάσεις, οι οποίες και
απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

• Επιβολή δασμών dumping από την ΕΕ για προϊόντα
που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία.
• Απελευθέρωση των ναύλων προς τις εξόδους της χώρας κατά την εξαγωγή. Συγκεκριμένα, να αρθεί η επιβληθείσα διατίμηση αναφορικά με το κόστος μεταφοράς από τον φορτωτή – εξαγωγέα προς τα λιμάνια της
χώρας, το οποίο προστίθεται στο ήδη αυξημένο κόστος τόσο εντός των λιμένων όσο και κατά τον εκτελωνισμό.
• Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών σε μεταποιητικές βιομηχανίες για το νεοπροσληφθέν προσωπικό, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής του, το οποίο δε θα πρέπει να υπολείπεται των
12 μηνών.

[ δραστηριότητες ]

• Δημιουργία cluster επιχειρήσεων του κλάδου του χαρτιού, κατά το πρότυπο του cluster "Corallia".
• Επιδότηση – άμεση και έμμεση – των εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων κατά το πρότυπο της Τουρκίας,
τουλάχιστον μέχρι να επανέλθει η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου στο 1:1.

• Να επανεξεταστούν οι όροι και η λειτουργία του Ο.Α.Ε.Π.
• Σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΑΕΙ
της χώρας με τις ανάγκες των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
• Τριετής ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων έως τη λήξη της οικονομικής κρίσης.

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου χημικών
• Δημιουργία κανόνων χωροθέτησης μεταποιητικών
επιχειρήσεων.
• Επιχορήγηση των επιχειρήσεων του κλάδου χημικών ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλ-

θουν στο κόστος εφαρμογής και διαχείρισης που
προκύπτουν από την επιβολή μέτρων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η σωστή εφαρμογή του κανονισμού REACH.

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής
• Επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης έργων και
προμηθειών πληροφορικής του δημοσίου τομέα εκτός
κέντρου, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πληροφορικής με έδρα την ελληνική περιφέρεια.
• Συνέχιση και ολοκλήρωση επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές, για την υποβοήθηση της χρήσης του
internet από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και για
τη γενικότερη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών
από τη Δημόσια Διοίκηση.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις του κλάδου πληροφορικής και επικοινω-

νιών, για την υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις του κλάδου.
• Απλοποίηση των διαδικασιών εκδίκασης ενστάσεων
σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου, για την
αποτροπή χρονικών καθυστερήσεων που σε πολλές
περιπτώσεις μπορεί να φθάνουν έως και τα επτά (7)
χρόνια.
• Δημιουργία στη Θεσσαλονίκη cluster των επιχειρήσεων πληροφορικής στο πρότυπο των διαδικασιών
που ακολουθήθηκαν για το cluster μικροηλεκτρονικής “Corallia”.
• Παροχή φορολογικών κλπ κινήτρων προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις για δαπάνες που αφορούν την εισαγωγή και υιοθέτηση συστημάτων πληροφορικής.

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών
• Επιχορήγηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, αλλά και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Χρηματοδότηση διδακτορικών διατριβών στον τομέα
της έρευνας για νέες τεχνολογίες και πράσινη ενέργεια,
έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να αποτελέσουν μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέες επενδύσεις σ΄ αυτούς
τους τομείς.

• Αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και
υλοποίηση έργων στην περιφέρεια.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών απορρόφησης των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
• Στήριξη της διεθνοποίησης και της διεθνούς παρουσίας ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων,
μέσω της έμπρακτης υποστήριξης από τους υπαλλήλους ΟΕΥ στις διάφορες χώρες.
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Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προτάσεις πολιτικής - Άμεσα μέτρα
1. Σύστημα εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια επιχειρήσεων: κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης που θα επιτρέπει την υποβολή νέων, επικαιροποιημένων, σχεδίων επιχειρηματικής ανασυγκρότησης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.
2. Ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς.
3. Διατήρηση των υφιστάμενων αναπτυξιακών κινήτρων,
και ιδιαίτερα της επιδότησης του κόστους απασχόλησης σε παραμεθόριες περιοχές (12%).
4. Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας με τις όμορες αγορές, με άμεση πρόσβαση για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας: Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία.

Προτάσεις μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα
1. Επανεξέταση της λειτουργίας του επενδυτικού νόμου
και άρση των εμποδίων για την ουσιαστική υλοποίηση περιφερειακών επενδύσεων.
2. Προώθηση μιας νέας σαφούς βιομηχανικής πολιτικής
ως μέσου για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής.
3. Ανάγκη επιτάχυνσης της δημιουργίας και ολοκλήρω-

σης των υποδομών που είναι απαραίτητες για την ουσιαστική ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα.
4. Σχεδιασμός για την πληρέστερη αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όχι μόνον των
φυσικών πόρων της γεωγραφικής θέσης, αλλά και στην
ενδυνάμωση άλλων πόρων, π.χ. αξιοποίηση του ενεργειακού κόμβου που αναδύεται στη Θράκη και ενίσχυση των τοπικών συστημάτων καινοτομίας. Αυτό πρέπει να συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη προώθηση
της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, παρά με την ανάδειξη γεωγραφικά περιορισμένων περιοχών.
5. Προσαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης,
με διττό σκοπό: εκσυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού και αποκέντρωση του σχεδιασμού πολιτικών και της λήψης αποφάσεων, ώστε αυτές να πραγματοποιούνται σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.
6. Σχεδιασμός και συνεπής εφαρμογή σαφούς ερευνητικής πολιτικής, η οποία θα χαρακτηρίζεται από σαφή περιφερειακή διάσταση και θα συνδέεται άμεσα
με τις κατευθύνσεις της έκαστης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης.

[ δραστηριότητες ]

Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οι προτάσεις πολιτικής που αναδείχθηκαν από τη συνάντηση εργασίας για την ενίσχυση των επιδόσεων καινοτομίας της μεταποίησης και της αποτελεσματικότερης συνεργασίας τους με τα τοπικά ΑΕΙ και ερευνητικά
κέντρα, έχουν ως εξής:
1. Υπογραφή μνημονίου συναντίληψης από τους φορείς
της Θεσσαλονίκης για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις της περιοχής.
2. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» και τη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων νέας
οικονομίας (ελληνικών και ξένων) στα όριά της. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι
ρυθμοί υλοποίησης του έργου, β) να ορισθούν άμεσα τουλάχιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόμων
δραστηριοτήτων, και, γ) οι πρώτες επιχειρήσεις να
εγκατασταθούν στους θύλακες εντός του 2010.
3. Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου σύνδεσης των τοπικών επιχειρήσεων με τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Εκπόνηση τετραετούς προγράμματος συνεργασίας των τοπικών ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι περιφερειακής
ανάπτυξης.
4. Δημιουργία cluster πράσινης τεχνολογίας, εντός των
έξι clusters που προαναφέρθηκαν, τα οποία θα ασχολούνται με ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, διαχείριση
αποβλήτων, ανακύκλωση, χρήση πράσινων υλικών, με
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.
5. Θεσμοθέτηση κινήτρων για επενδύσεις σε κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλής τεχνολογίας
(venture capital high tech), αλλά και πρώτου σταδίου (early stage venture capital)
6. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
7. Συμπλήρωση των θεματικών προτεραιοτήτων των δρά-

σεων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με τη
συμπερίληψη του συνόλου των κλάδων της μεταποίησης. (π.χ. δομικά υλικά)
8. Να τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος για την έρευνα στη χώρα, ή εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τη νέα κυβέρνηση, να αναμορφωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
9. Θεσμοθέτηση κινήτρων για το ακαδημαϊκό προσωπικό των ερευνητικών ιδρυμάτων, που θ΄ αφορούν
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και
διαδικασιών, και τα οποία θα σχετίζονται με την εμπορευματοποίηση και την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος στην αγορά.
10. Αποτύπωση τεχνολογιών και τεχνολογικών δυνατοτήτων των τοπικών ερευνητικών ιδρυμάτων και δημοσιοποίησή τους στην επιχειρηματική κοινότητα Δημιουργία «Λευκής Βίβλου» επιτυχημένων ερευνητικών σχημάτων και αποτελεσμάτων
11. Διοργάνωση ετήσιων partenariat για την παρουσίαση και προβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων και
των αποτελεσμάτων της δράσης τους, για την επίτευξη δικτύωσης με τις επιχειρήσεις και την ευκολότερη σύναψη ερευνητικών συνεργασιών με αυτές. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, συζητήσεων, συναντήσεων εργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας
και των επιχειρήσεων, με στόχο την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
12. Δημιουργία «Ταμείου Υποστήριξης και Υποκίνησης
Νέας - Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», με τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων και του ελληνικού δημοσίου
13. Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των ερευνητικών ιδρυμάτων, με βάση τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, τη
σύνδεσή τους με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα
και τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η
αξιολόγηση αυτή να αποτελεί και το κριτήριο για την
κρατική χρηματοδότηση των ερευνητικών ιδρυμάτων.
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Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι ειδικότερες προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων διεθνοποίησης των ελληνικών μεταποιητικών
επιχειρήσεων, είναι:

Θεσμικές παρεμβάσεις

Προτάσεις προβολής προϊόντων στο εξωτερικό

1. Δημιουργία ενός «κέντρου» στο Υπουργείο Εξωτερικών που ν΄ ασχολείται με την Οικονομική Διπλωματία
στη χώρα. Προτείνουμε όλοι οι φορείς του δημοσίου
που ασχολούνται με το θέμα να αναφέρονται στο «κέντρο» αυτό. Τέλος, προτείνουμε τη συνένωση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και
του Invest in Greece (πρώην Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων – ΕΛΚΕ) και άλλων φορέων.
2. Αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό. Οι υπάλληλοι ΟΕΥ θα πρέπει
να λειτουργούν με γνώμονα την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι ως δημόσιοι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους που απλώς εργάζονται στο
εξωτερικό. Επίσης, προτείνουμε να αξιολογούνται με
βάση τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

1. Δημιουργία προγραμμάτων προβολής ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, με στόχευση την αύξηση της
κατανάλωσής τους στις διεθνείς αγορές.
Η οργανωμένη προβολή και προώθηση μεμονωμένων
προϊόντων ή/και ομάδων προϊόντων στο εξωτερικό θα
πρέπει να στοχεύει στη διεθνή αναγνωρισιμότητα του
“Made in Greece” και στη δημιουργία ταυτότητας των
ελληνικών προϊόντων.
2. Οι επιχειρηματικές αποστολές να είναι εστιασμένες
σε συγκεκριμένα τμήματα των ξένων αγορών, και να
συμμετέχουν σε αυτές προσεκτικά επιλεγμένες επιχειρήσεις.
3. Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων προβολής και
προώθησης ελληνικών προϊόντων σε συγκεκριμένες
χώρες – στόχους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
του έτους, π.χ. από 1-1- 2010 μέχρι 30-6-2010 προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της χώρας…
4. Εκμετάλλευση του δυναμικού των αποδήμων Ελλήνων και του γεγονότος ότι η έδρα του Συμβουλίου του
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη – Δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων με
τις επιχειρήσεις ιδιοκτησίας αποδήμων Ελλήνων, για
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
5. Εκπόνηση και υλοποίηση μακροχρόνιων προγραμμάτων διεθνούς marketing ή/και regional marketing, τα
οποία, σε κάθε περίπτωση, θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Προτάσεις πληροφόρησης
1. Υλοποίηση ερευνών αγοράς του εξωτερικού και μελετών διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών σε χώρες
– στόχους από οργανισμούς όπως ο ΟΠΕ.
2. Δημιουργία βάσης δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών στην οποία θα υπάρχουν καταχωρημένες όλες
οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δρουν
στο εξωτερικό.
3. Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης και ενημέρωσης
επιχειρήσεων που προτίθενται να αναλάβουν δράσεις
διεθνοποίησης, κατά το πρότυπο του αντίστοιχου δικτύου του ΣΒΒΕ για τα Βαλκάνια.

[ δραστηριότητες ]

Προτάσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
1. Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας για τις εξαγωγές
2. Διευκόλυνση εισόδου, παραμονής και εργασίας στη
χώρα αλλοδαπών στελεχών
3. Δημιουργία εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης με
την υποστήριξη του κράτους, με στόχο την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων, ούτως ώστε αυτά να
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
4. Υποστήριξη στην ανάπτυξη στελεχών που θ΄ αναλάβουν εξαγωγικές δραστηριότητες: επιδότηση της παρακολούθησης σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο εξωτερικό, της εκμάθησης ξένων γλωσσών
κλπ.
5. Επιλογή ικανών και έμπειρων στελεχών από την ελεύθερη αγορά για τη στελέχωση σε υψηλόβαθμες θέσεις οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με
την ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Προτάσεις για παροχή κινήτρων κεφαλαιουχικού
και φορολογικού χαρακτήρα
1. Δημιουργία νέου σχεδίου «Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Δυτικών Βαλκανίων». Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδίου τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει ν’ αποτελέσουν το γεωγραφικό χώρο εφαρμογής του νέου
σχεδίου.
2. Θέσπιση κανόνων άμεσης επιστροφής του ΦΠΑ των
εξαγωγικών επιχειρήσεων ή/και συμψηφισμός του
με άλλες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το κράτος
3. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών που
προέρχονται από εξαγωγές, καθώς επίσης και μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από
θυγατρικές του εξωτερικού. Γενικότερα, να ισχύσει
μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για
διεθνοποιημένες επιχειρήσεις.
4. Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υψηλές επιδόσεις εξαγωγικής δραστηριότητας και κερδοφορίας.
Προτείνουμε οι κάθε είδους επενδυτικές προτάσεις
των επιχειρήσεων αυτών είτε να εγκρίνονται κατά προτεραιότητα, στο πνεύμα ενίσχυσης της εξωστρεφούς
και υγιούς επιχειρηματικότητας, είτε να δέχονται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης από το κράτος.
5. Παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης κοινών δράσεων ομοειδών επιχειρήσεων. Οι
δράσεις αυτές μπορούν να αφορούν προβολή προϊ-

όντων, υποστήριξη δικτύων πωλήσεων και διανομών,
δημιουργία clusters κλπ
6. Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη στελεχών που θα απασχοληθούν σε τμήματα
εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων.
7. Καλύτεροι όροι και επιτόκια δανεισμού από τράπεζες για επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν και υλοποιούν δράσεις διεθνοποίησης.
8. Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων στο 100% των συναλλαγών.
Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα των εξαγωγών της μεταποίησης είναι κρίσιμο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Γι΄ αυτό προτείνουμε να τεθεί ως
στόχος ο διπλασιασμός των εξαγωγών προϊόντων ως προς
το ΑΕΠ, από 7% που είναι σήμερα στο 15% μέχρι το 2014.
Ο διπλασιασμός των εξαγωγών θα πρέπει να γίνει μέσα
από την ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων, τα οποία
θα πωλούνται σε νέες – δυναμικές αγορές, ούτως ώστε
να αυξηθεί η εξαγωγική βάση της χώρας.
Παράλληλα, θα πρέπει να αναβαθμισθεί ο ρόλος και η
λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών ούτως
ώστε να μετεξελιχθεί σε επιτελικό και ταυτόχρονα συντονιστικό όργανο ουσιαστικής υποστήριξης της εθνικής εξωστρέφειας.
Η αναλυτική παρουσίαση και τεκμηρίωση των παραπάνω προτάσεων βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.industry2020.gr/conclusions.asp
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Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Μπόλαρη
Η συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον
Υφυπουργό Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
κ. Μάρκο Μπόλαρη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20
Νοεμβρίου 2009, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης.
Τρεις ήταν οι άξονες θεμάτων που συζητήθηκαν
κατά τη συνάντηση:
1. η ουσιαστική αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των
επιχειρήσεων, από το κέντρο στη Θεσσαλονίκη, ούτως
ώστε τα προβλήματα των επιχειρήσεων να επιλύονται
τοπικά,
2. η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής
στη Βόρεια Ελλάδα, και,
3. οι άμεσες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν ούτως ώστε να επανέλθει η μεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
Παράλληλα με την ανάλυση των παραπάνω θεμάτων, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικ. Πέντζος μετέφερε στον κ.
Υφυπουργό και στην Κυβέρνηση, την αυξημένη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για τις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδι-

κού Τόξου και ειδικότερα τα οξυμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος των δομικών υλικών και της οικοδομής γενικότερα στην περιοχή.
Επίσης, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επεσήμανε τις απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως σε
ότι αφορά τη «Ζώνη Καινοτομίας», καθώς και στις άμεσες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και για την ολοκλήρωση των υποδομών και λοιπών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στο Βορειοελλαδικό Τόξο.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υποστήριξε προς τον κ.
Υφυπουργό ότι θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα στη λήψη μέτρων και αποφάσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη, ούτως ώστε να επιτευχθεί η άμβλυνση
των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιδόθηκε από τη Διοίκηση του ΣΒΒΕ στον κ. Υφυπουργό, Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων για την περιφερειακή σύγκλιση,
την ανταγωνιστικότητα, και την ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού Τόξου.

Καινοτομία στον Κλάδο Τροφίμων
Ευκαιρίες για Χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων
Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
έργου RAF REGIONS την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009,
από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε
συνεργασία την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ και την
εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ.
Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η παρουσίαση
των ευκαιριών χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων,
όπως οι δυνατότητες που παρέχει το 7ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7), το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP),
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και
τα Προγράμματα Χωρικής Συνεργασίας (INTERREG

IVC, MED, κ.α.), καθώς επίσης, και η διαδικασία προετοιμασίας επιτυχημένων προτάσεων στο πλαίσιο του
FP7.
Παράλληλα αναλύθηκαν οι τάσεις της ενσωμάτωσης
καινοτομίας στα τρόφιμα, βάσει των νέων αναγκών των
καταναλωτών σε εξειδικευμένα τρόφιμα, καθώς και
τα οφέλη από την ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών από τις επιχειρήσεις τροφίμων.
Το έργο RAF- REGIONS χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Περιφέρειες της Γνώσης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και
τις δράσεις που υλοποιούνται μπορούν να αντληθούν
από την ιστοσελίδα του έργου: www.raf-regions.eu.

[ δραστηριότητες ]

Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ
Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Φόρουμ για τις προοπτικές ανάπτυξης επενδυτικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας διοργανώθηκε από το ΣΒΒΕ και το ΣΕΒ, με την
υποστήριξη της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, του Invest in Greece Agency και του
UNDP στη Θεσσαλονίκη στις 12-13 Νοεμβρίου 2009
Στη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ συζητήθηκαν οι
προϋποθέσεις και οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των
επενδύσεων στις χώρες που περιλαμβάνει το Παρευξείνιο τόξο ενώ έγιναν παρουσιάσεις για την πορεία και τις
μελλοντικές προοπτικές των οικονομιών των χωρών αυτών σε σχέση με τη διεθνή οικονομική κρίση καθώς και
για συγκεκριμένα έργα υποδομής και αναπτυξιακά προγράμματα που δημιουργούν νέες επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες.
Συμμετείχαν αξιωματούχοι και υψηλόβαθμα στελέχη από
Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς που ασχολούνται με
την ανάπτυξη και την οικονομική συνεργασία στην Παρευξείνια περιοχή, εκπρόσωποι εργοδοτικών φορέων
καθώς και επιχειρήσεις από τις χώρες αυτές, οι οποίες
είχαν τη δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ελληνικές εταιρίες για διερεύνηση νέων συνεργασιών.
Κεντρικές ομιλίες στην εκδήλωση πραγματοποίησαν ο
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σ. Κουβέλης και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.

Μ. Μπόλαρης, ενώ παρουσιάσεις έγιναν από παράγοντες του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου, της Παρευξείνιας Τράπεζας καθώς και από στελέχη των Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων χωρών της περιοχής που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της
ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας.

Δυνατότητες συνεργασίας Πανεπιστημίου – Βιομηχανίας
στο χώρο των Τροφίμων
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009,
συνάντηση εργασίας επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ
που ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων, με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τομέα Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η διερεύνηση
των δυνατοτήτων σύναψης ερευνητικών και λοιπών
συνεργασιών μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων του
κλάδου των τροφίμων και του ΑΠΘ.
Κατά τη συνάντηση εργασίας παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του τομέα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων με τις τοπικές επιχειρήσεις και την επίλυση τρεχόντων προβλημάτων
των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού του ΑΠΘ κ. Αν. Καθ. Α. Γιαννακουδάκης και ο Αντιπρύτανης Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας καθ. Στ. Πανάς οι οποίοι απηύθυναν σχετικό χαιρετισμό.
Η παρουσίαση του τομέα τεχνολογίας τροφίμων έγινε
από τον Διευθυντή του καθ. Χ. Λαζαρίδη, ενώ παρουσιάσεις επιτυχημένων συνεργασιών του τομέα με τη
βιομηχανία έγιναν από τον καθ. Κ. Μπιλιαδέρη και τον
Επ. Καθ. Κ. Κουτσουμανή.
Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Κ.
Κωνσταντινίδης, ο οποίος και πραγματοποίησε παρουσίαση του Συνδέσμου, της αποστολής του και της δραστηριότητάς του.
Από τη συνάντηση εργασίας στην οποία παρευρέθηκαν άνω των σαράντα (40) εκπροσώπων επιχειρήσεων
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τροφίμων μελών του ΣΒΒΕ, προέκυψαν δώδεκα (12)
τουλάχιστον προοπτικές συνεργασίας με το ΑΠΘ.
Οι επιχειρήσεις που θα συνεργασθούν με το ΑΠΘ ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους:
α) γαλακτοκομικά, β) αρτοποιία, γ) τυποποίηση οσπρίων
– ρυζιού κτλ., δ) τυποποίηση ελιάς – τουρσιών, ε)
κατεψυγμένα λαχανικά, ζ) κονσερβοποιημένα έτοιμα
φαγητά, η) κομπόστες, θ) είδη ζαχαροπλαστικής, ι) αλ-

λαντικά, κ) μπισκότα, και, λ) ιχθυηρά. Η συνάντηση εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου για τη προώθηση της συνεργασίας των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς της περιοχής και θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο με κύκλο νέων συναντήσεων με το ΑΠΘ και θα
αφορά σταδιακά το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης στην περιοχή.

Η ώρα της ελληνικής οικονομίας

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέτνζος στο συνέδριο «Η ώρα της ελληνικής οικονομίας» που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 30 Νοεμβρίου 2009, απηύθυνε ομιλία στην ενότητα: Προϋπολογισμός 2010 – Ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας και δημοσιονομική πειθαρχία: ένα στοίχημα που πρέπει να
κερδηθεί.
Ως εκπρόσωπος της περιφερειακής μεταποιητικής βιομηχανίας, ο κ. Πέντζος, έθεσε δυο σοβαρά ζητήματα τα
οποία συναρτώνται ευθέως με το σχεδιασμό και ακολούθως με την εκτέλεση του προϋπολογισμού:
• τη διαχρονική διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, και,
• τη σημασία της μεταποίησης για τη χώρα και ειδικά
για την ελληνική περιφέρεια.
Για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, υποστήριξε ο κ. Πρόεδρος, η ύπαρξη ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική μεταποίηση από
τον διεθνή ανταγωνισμό είναι πολλές, ποικίλες αλλά κυρίως απρόβλεπτες.

Ειδικά η μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα έχει το επιπλέον μειονέκτημα, αυτό του ανταγωνισμού από τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας από τις
γειτονικές μας χώρες.
Θα πρέπει λοιπόν υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, να αποφασίσουμε ως χώρα, μέσα από τον προϋπολογισμό
και τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό, δυο
πράγματα:
1. η περιφερειακή σύγκλιση είναι απλώς ευρωπαϊκή
επιταγή ή και ελληνική πολιτική; αν αποτελεί ελληνική πολιτική πως αυτό αποτυπώνεται στα μεγέθη του
προϋπολογισμού; και,
2. θέλουμε να υπάρχει μεταποίηση στη χώρα ή όχι; αν
ναι, με ποιόν τρόπο ο προϋπολογισμός ενισχύει τη μεταποιητική βάση της χώρας, τη συνδέει με την ανάπτυξη των περιφερειών και την καθιστά παράγοντα
κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια;
Τελικά για μας στη Βόρεια Ελλάδα, η νέα κυβέρνηση θα
πρέπει να ασκήσει πολιτική έμπρακτης υποστήριξης
της μεταποίησης και της περιφερειακής ανάπτυξης, η
οποία θα αντανακλάται από τώρα και στο εξής στον προϋπολογισμό της χώρας.
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Έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις
Η απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις ήταν αναμενόμενη στα
πλαίσια των εξαγγελιών της Κυβέρνησης και εξ’ αιτίας
του δημοσιονομικού αδιεξόδου που βρίσκεται η χώρα.
Μέτρα τέτοιου είδους δεν λύνουν τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, που είναι και το κύριο
ζητούμενο στην παρούσα χρονική συγκυρία.
Ο ΣΒΒΕ για την έξοδο της χώρας από την οικονομική
κρίση, αναμένει να ληφθούν άμεσα μέτρα που έμπρακτα θα ενισχύουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων, θα
αντιμετωπίζουν κλαδικά προβλήματα με ειδικά προγράμματα, κυρίως στον τομέα των κατασκευών και της
οικοδομής, θα διευκολύνουν και θα αυξάνουν τις επενδύσεις. Μόνο πολιτικές αναθέρμανσης της οικονομίας
μπορούν να οδηγήσουν στη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.
Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει την ανάγκη να στηριχθούν οι οικονομικά ασθενέστερες ομάδες σ’ αυτή τη κρίσιμη και δύσκολη περίοδο.

Επείγουσα ανάγκη για την
εφαρμογή του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, με επιστολές του,
την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009, προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα Λ. Κατσέλη και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κα Κ. Μπιρμπίλη με κοινοποίηση προς
τους Υφυπουργούς κ.κ. Στ. Αρναουτάκη, Υφυπουργό,
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Ι. Μανιάτη, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
Στην επιστολή η οποία παρατίθεται ολόκληρη ο κ. Πρόεδρος τόνισε ότι η εφαρμογή του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο, υπό τις παρούσες συνθήκες, τόσο για την τόνωση της οικονομίας, όσο και για τα σημαντικότατα μακροπρόθεσμα ενεργειακά οφέλη, ως η κατ’ εξοχήν επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη.
Η επιστολή έχει ως εξής:
“Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Όπως καλά θα γνωρίζετε, έχει μειωθεί δραματικά η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, η οποία ως γνω-

στόν αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της εθνικής μας οικονομίας, απασχολώντας πολλούς εργαζόμενους, αλλά και
πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου των δομικών υλικών.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΣΥΕ και με βάση της εκδοθείσες άδειες, η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά -17,9% σε τετραγωνικά μέτρα και 17,1% σε όγκο το 2008, ενώ το πρώτο 7μηνο του 2009
είχαμε αντίστοιχα μείωση -25,7% σε τετραγωνικά μέτρα και -26,6% σε όγκο.
Επειδή τα στοιχεία αυτά αποτελούν πάντα προάγγελο
της οικοδομικής δραστηριότητας για τα επακόλουθα
έτη, είναι αντιληπτό για το τι θα ακολουθήσει το 2010
και 2011, μετά από ένα πολύ κακό για τον κλάδο 2009.
Συγχρόνως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 35% της συνολικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα παράγει το 45% του διοξειδίου
του άνθρακα, που εκλύεται στην ατμόσφαιρα.
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι μία συνδυασμένη δράση που θα μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα και ταυ-
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τόχρονα θα δώσει ώθηση στον οικοδομικό κλάδο μόνο
θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει.
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μπορεί να
προσφέρει μία σημαντική τόνωση στην οικοδομική και
κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη, προσφέροντας τόσο άμεσα οφέλη όσο και μακροπρόθεσμα, που
είναι βέβαια η μεγάλη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Είναι στην ουσία σημαντική συνιστώσα της πράσινης
ανάπτυξης, που πολύ σωστά είναι στο πρόγραμμα της
κυβέρνησης, αποτελώντας όχι μία εφάπαξ επιδότηση ή
βοήθημα αλλά ουσιαστικά μια επένδυση που θα έχει
θετικό αντίκτυπο τόσο στην εθνική οικονομία όσο και
στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή.
Τα άμεσα οφέλη που θα προκύψουν:
i. Περιβάλλον
Εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων.
ii. Οικοδομικός κλάδος
Ενδεικτικά θα απασχοληθούν οι εξής κατηγορίες οικοδόμων:
Σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, μονωτές, τεχνίτες κουφωμάτων, υαλοπινάκων κλπ.
iii. Μονάδες παραγωγής δομικών υλικών
Εγχώριες μονάδες παραγωγής που θα συμμετέχουν:

Εταιρίες παραγωγής θερμομονωτικών υλικών, στεγανωτικών, κολλών, έτοιμων σοβάδων, χρωμάτων, κουφωμάτων, υαλοπινάκων κλπ.
iv. Ιδιώτες
Σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους της κατοικίας
τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.
Ως εκ τούτου, για να προκύψουν τα προαναφερόμενα
οφέλη, θα πρέπει το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄
οίκον» να συνεχίσει να περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε μία οικοδομή, όπως
αλλαγή κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας, θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων, αλλαγή καυστήρων κλπ. και όχι να εκφυλιστεί περιλαμβάνοντας μικρό μέρος αυτών.
Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θεωρώντας ότι είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο, υπό
τις παρούσες συνθήκες, τόσο για την τόνωση της οικονομίας, όσο και για τα σημαντικότατα μακροπρόθεσμα ενεργειακά οφέλη, ως η κατ’ εξοχήν επένδυση στην
πράσινη ανάπτυξη.
Με εκτίμηση,
Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος
”

Πρόταση επίλυσης του ζητήματος των μεταχρονολογημένων
επιταγών σύμφωνα με την ισχύουσα γαλλική νομοθεσία
Πρόταση επίλυσης του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών σύμφωνα με την ισχύουσα γαλλική
νομοθεσία κατάθεσε με επιστολή του, την Τρίτη 24
Νοεμβρίου 2009, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος
προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κα. Λ. Κατσέλη.
Σύμφωνα με την επιστολή, «…οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που προέρχονται από την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών, που μπορούν να φθάνουν και ως τους
δέκα μήνες, δημιουργούν σημαντικό χρηματοοικονομικό κόστος που επιβαρύνει κατ΄ αποκλειστικότητα τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η πρακτική αυτή σε συνδυασμό με την τρέχουσα πολιτική των τραπεζών που θεσπίζουν ολοένα και αυστηρότερα κριτήρια
δανειοδότησης, μεταφέρει με βεβαιότητα το βάρος της
πίστωσης στις παραγωγικές επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο της διευθέτησης
του προβλήματος των καθυστερημένων πληρωμών έχει
εκδώσει την Οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία στη χώρα μας
εναρμονίστηκε με το ΠΔ 166/2003, μόνον όμως σε ότι
αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές του δημόσιου το-
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μέα, χωρίς δηλαδή να υπεισέρχεται στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.
Σε συνέχεια της έκδοσης της παραπάνω οδηγίας, το
πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών έχει αντιμετωπισθεί συνολικά, και εν τέλει επιλυθεί, από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπως για παράδειγμα η Γαλλία.
Σχετική έρευνα των υπηρεσιών του ΣΒΒΕ κατέδειξε ότι
σύμφωνα με το νόμο για τον εκσυγχρονισμό της γαλλικής οικονομίας (Loi pour la Modernisation de l’ Economie
– LME), που τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2009, ορίστηκαν
οι 45 ημέρες από τη λήξη του μήνα που εκδόθηκε το τιμολόγιο ή οι 60 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου,

ως ανώτατο χρονικό σημείο για την εξόφληση των οφειλών οποιονδήποτε συναλλαγών για προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ ιδιωτών.
Σε κάθε περίπτωση, η ιδιαιτερότητα της χώρας μας που
αφορά στο πλήθος και στα τεράστια ποσά που διακινούνται μέσω επιταγών θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε βάθος
ενός ή δύο ετών για την εξομάλυνση και αντιμετώπιση
της ισχύουσας στρεβλής κατάστασης στην ελληνική αγορά…».
Για το ΣΒΒΕ, υπογραμμίζεται, «είναι βέβαιο ότι η λήψη
των σχετικών αποφάσεων, αφενός θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, αλλά, το κυριότερο, θα βοηθήσει
στην εύρυθμη λειτουργία της».

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε πολλές επιχειρήσεις στη
Βόρεια Ελλάδα λόγω έλλειψης πρώτων υλών, από τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Λιμάνι του Πειραιά
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος με επιστολή του,
την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009, προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα Λ. Κατσέλη, επεσήμανε ότι οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας δεν έχουν
αρνητικές επιπτώσεις μόνο στη λειτουργία των επιχειρήσεων με έδρα την Αττική, αλλά και στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η παράταση αυτής
της κατάστασης έχει σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις
της Βόρειας Ελλάδας να χάνουν διαρκώς πωλήσεις, πελάτες και ολόκληρες αγορές, ενώ η αξιοπιστία τους μειώνεται διαρκώς έναντι των συνεργατών και των πελατών τους στις αγορές του εξωτερικού.
Από την άλλη μεριά υπάρχει σημαντική πιθανότητα να
παρατηρηθούν ελλείψεις σε αγροτικά και καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την
αύξηση των τιμών σε πολλά βασικά προϊόντα.
Το σημαντικότερο όμως διακύβευμα, υπογράμμισε ο κ.
Πέντζος, από τη συνέχιση της απεργίας, ειδικά κατά την
τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, είναι ο
κίνδυνος να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα λόγω έλλειψης πρώτων υλών, γεγονός το οποίο θα έχει σαν
αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στην
περιοχή.
Τέλος, στην επιστολή τονίζεται, ότι σε κάθε περίπτωση
η Κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση της
συμφωνίας με τον παραχωρησιούχο, ούτως ώστε να μη
δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα της
χώρας μας διεθνώς, λαμβάνοντας κάθε μέτρο που θα

αίρει τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι, θα διασφαλίζει τα
δικαιώματα των εργαζομένων και θα αποζημιώνει όσες
επιχειρήσεις έχουν υποστεί βλάβη από την απεργία.
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GU Hellas
Η GU Hellas είναι θυγατρική εταιρία του γερμανικού ομίλου GretshUnitas GmbH, του μεγαλυτέρου στην Ευρώπη σε
μηχανισμούς κουφωμάτων και συστήματα ασφαλείας. Η πορεία του ομίλου ξεκίνησε το 1907 και
σήμερα περιλαμβάνει
τέσσερα εργοστάσια παραγωγής, το εργοστάσιο της Gretsch-Unitas
Baubeschläge στη Γερμανία, της BKS στη Γερμανία, της GU Automatic στη Γερμανία, και της FERCO στη Γαλλία. Ο
όμιλος περιλαμβάνει επίσης πολλές θυγατρικές σε όλο
τον κόσμο.
Ο όμιλος Gretsch-Unitas διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα
προϊόντων προσφέροντας πολυάριθμες λύσεις για τον εξοπλισμό και την διαχείριση συστημάτων για κουφώματα και
εισόδους. Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα, άνεση και ασφάλεια στις ανοιγο-ανακλι-

νόμενες πόρτες και παράθυρα, παράλληλα συρόμενα-ανακλινόμενα, φυσούνες, ανασηκωνόμενα-συρόμενα, περιστρεφόμενα, φεγγίτες καθώς επίσης για κλειδαριές ασφαλείας, κυλίνδρους, μηχανισμούς επαναφοράς και αυτόματες
πόρτες εισόδων.
Βασική φιλοσοφία του ομίλου Gretsch-Unitas είναι η παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας, η βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη και οι ανταγωνιστικές τιμές. O όμιλος Gretsch-Unitas προσφέρει λύσεις με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη.
Η GU Hellas και το ανθρωπινό δυναμικό της βρίσκεται πάντα στην διάθεση των πελατών της για να τους εξυπηρετήσει, παρέχοντας κάθε είδους υποστήριξη.
Ο όμιλος Gretsch-Unitas πάντα με καινούριες ιδέες προσφέρει “Υπεροχή Ασφάλειας”
GU HELLAS A.E.
Μηχανισμοί κουφωμάτων – Συστήματα ασφαλείας
7ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Τ.Θ 1114, 570 09,
Καλόχωρι Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 755445 • Fax: +30 2310 753730
Email: info@guhellas.gr – www.guhellas.gr

ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL AEBE

Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση FETEC 2009

Aπό τις πιο αξιόλογες και δυναμικές, χαρακτηρίστηκε η παρουσία
της εταιρίας ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL AEBE στην Διεθνή Έκθεση
FETEC 2009 που πραγματοποιήθηκε από 6 έως 9 Νοεμβρίου
στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN ΕΧΡΟ.
Στο πλέον σύγχρονο εκθεσιακό αυτό κέντρο, το οποίο καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών και μέσα
στο γενικότερο κλίμα ύφεσης που επικρατεί, και κυρίως της
κακής ψυχολογίας που διακατέχει την πλειονότητα, ήταν η
κατάλληλη ευκαιρία για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα
αισιοδοξίας για το μέλλον της βιομηχανίας και της ελληνικής
οικονομίας.
Επισκέπτες και πελάτες είχαν την δυνατότητα να δουν και να

ενημερωθούν από κοντά για τα γνωστά και καταξιωμένα προϊόντα
της εταιρίας, αλλά και για νέα καινοτόμα προϊόντα στους τομείς:
• Πνευματικούς κυλίνδρους και βαλβίδες του οίκου CAMOZZI
SPA Iταλίας.
• Κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές – ξηραντές – φίλτρα – δοχεία
αέρος του οίκου ALMIG KOMPRESSOREN Γερμανίας.
• Εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές του οίκου AGRE KOMPRESSOREN Αυστρίας.
• Ξηραντές τελικού σημείου του οίκου DUNCAN ROGERS
Aμερικής.
• Συστήματα κενού ( αντλίες , βαλβίδες , βεντούζες ) του οίκου
VUOTOTECNICA Iταλίας.
• Πνευμαυτικές βάνες, ball – πεταλούδας, χειροκίνητες βάνες,
ηλεκτροβάνες του οίκου OMAL SPA Ιταλίας.
• Βαλβίδες όλων των τύπων, πτερυγωτές αντλίες, του οίκου
ΑΤΟS SPA Iταλίας.
• Χειριστήρια, αντλίες, μοτέρ του οίκου SALAMI SPA Iταλίας.
Η εταιρία ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL ΑΕΒΕ με έδρα στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα,
δραστηριοποιείται στο τομέα των εισαγωγών – αντιπροσωπειών
συστημάτων αέρος – λαδιού, κοχλιοφόρων – εμβολοφόρων
αεροσυμπιεστών, αντιπροσωπεύοντας μερικούς από τους πιο
καταξιωμένους Ευρωπαικούς οίκους.
To επόμενο σημαντικό γεγονός είναι η έκθεση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2010 με ημερομηνίες 19-22/03/2010 στον ίδιο χώρο.

