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Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας

Το τελευταίο διάστημα
όλο και δυναμώνουν οι
φωνές που υποστηρίζουν την πάγια θέση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
ότι «χωρίς Μεταποίηση, χωρίς Βιομηχανία,
το μέλλον της χώρας
μας είναι απολύτως
αβέβαιο». Δεν είναι
δυνατόν  να μιλάμε για  
έξοδο από την οικονοΑθανάσιος Σαββάκης
μική κρίση και για μείΠρόεδρος
ωση της ανεργίας, χωρίς
την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.  
Είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σχεδόν όλα
τα κομμάτια της οικονομικής πραγματικότητας αυτού του τόπου θεωρούν ως άμεση προτεραιότητα
την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας.
Κοινός τόπος όλων είναι η Ελλάδα να γίνει από
χώρα κατανάλωσης, χώρα παραγωγής.
Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.!!!  
Κατά τον ΣΒΒΕ για την επίτευξη της οικονομικής
ανασυγκρότησης της χώρας θα πρέπει να τεθεί
ένας εθνικός στρατηγικός στόχος και αυτός είναι
η μεταποίηση να παράγει τουλάχιστον το 12% του
ΑΕΠ μέχρι το 2020, από το 9% περίπου που είναι
σήμερα.  
Πως όμως θα οδηγηθεί η οικονομία μας στην επίτευξη του παραπάνω στόχου;  
Εδώ δημιουργείται η ανάγκη για την ύπαρξη ενός
συντονιστικού «εργαλείου», ενός «γνωμοδοτικού
οργάνου» για κάθε θέμα σχετικό με τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.  Ο ΣΒΒΕ λοιπόν προτείνει
την ίδρυση και λειτουργία ενός «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» υπό την Προεδρία του Υπουργού
Ανάπτυξης, που θα αναφέρεται απευθείας στον
Πρωθυπουργό.
Τα θέματα με τα οποία θ΄ ασχοληθεί το «Συμβούλιο
Βιομηχανίας» είναι πολλά. Μερικά απ΄ αυτά είναι:
• Η ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Βιομηχανικής Πολιτικής
• Η διοχέτευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε στοχευμένες δράσεις,

• Η στρατηγική για τη διασύνδεση μεταξύ του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, και,
• Η ανάπτυξη υποδομών για την καινοτομία και την
εξωστρέφεια.
Ουσιαστικά, η αποστολή του «Εθνικού Συμβουλίου
Βιομηχανίας» θα είναι η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων και πολιτικών για τη
βιομηχανία, για τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής,
με κύριο εργαλείο την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της βιομηχανίας. Η λειτουργία
του θα έχει στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών μέτρων
και στρατηγικών για τη θετική προσαρμογή των
πολιτικών ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας στις διεθνείς εξελίξεις.
Δηλαδή:προτάσεις και μέτρα προερχόμενα από
την Πραγματική Οικονομία, για την Πραγματική
Οικονομία.
Βεβαίως, σ’ αυτό το εντόνως δυναμικό και αβέβαιο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, δεν υπάρχει
περιθώριο για ολιγωρίες και καθυστερήσεις ή για
περιττές διαβουλεύσεις με αβέβαιη στόχευση, γι’
αυτό και η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου
Βιομηχανίας, κατά τα πρότυπα του Γαλλικού μοντέλου (προσαρμοσμένο βεβαίως στα Ελληνικά
δεδομένα) πρέπει να λάβει χώρα άμεσα.
Κι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει αφού βρισκόμαστε
μπροστά σε νέες προκλήσεις για το 2014. Γι’ αυτό
επιμένουμε ότι δύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας:
1. η έμπρακτη υποστήριξη της παραγωγικής βάσης
της χώρας, με την παροχή – επιτέλους – ρευστότητας στην αγορά, και με τη λήψη αποφάσεων που
θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας της βιομηχανίας, και κυρίως το υψηλό κόστος ενέργειας, και,
2. η δημιουργία – πραγματικά – ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση επενδύσεων, καταρχήν
από το εξωτερικό, και ακολούθως από Έλληνες
επενδυτές.
Η χώρα επιτέλους πρέπει να εξασφαλίσει το μέλλον της.
Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας
αναμένει από την Κυβέρνηση να ληφθούν οι προφανείς αποφάσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς να προσμετράται το (δήθεν) πολιτικό
κόστος και με τη μέγιστη δυνατή αποφασιστικότητα.
Εύχομαι ολόψυχα το 2014 να είναι πραγματικά δημιουργικό για τις επιχειρήσεις μας και ελπιδοφόρο
για την πατρίδα μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

National Council for Industry

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2 0 13- 2 0 1 5
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

In recent months, increasing support has been voiced for the Federation of
Industries of Northern Greece’s (FING) unwavering position that ‘without
Manufacturing, and without Industry, the country’s future is very much in
doubt.’ It is not possible to talk about overcoming the financial crisis or reducing unemployment without strengthening the productive base of Greece.  
One cause for optimism is the fact that virtually all sections of the economy
are in agreement that a change in the economic model of the country is the
immediate priority: the common goal is to transform Greece from a country
of consumption to one of production.
Better late than never, as they say!!!  
It is the view of our Federation that the economic reform of the country
will only be achieved through a national strategic objective, which aims to
increase manufacturing production from around 9% of GNP as it is today,
to at least 12% by 2020.
The question is: what is going to be the guiding force for our economy in
order to meet this objective?
What is required is a co-ordinating ‘tool’, an ‘advisory instrument’ in order to
address each issue related to improving the competitiveness of our manufacturing enterprises. Therefore, FING is proposing to create and manage a
‘National Council for Industry’ which would be presided over by the Minister
for Development and which would have direct contact with the Prime Minister.
This ‘Council for Industry’ would concern itself with numerous issues, including:
• the development of an Integrated Policy for Industry
• the distribution of NSRF funds to targeted activities,
• a strategy for linking the primary sector with the manufacturing sector and,
• developing infrastructures for innovation and internationalisation.
In essence, the ‘National Council for Industry’s’ mission will be the systematic monitoring and evaluation of actions and policies on industry, and the
setting out of a policy for industry with the principle focus on the analysis
of quantitative and qualitative industrial data. The Council will also aim to
promote realistic measures and strategies for adapting policies to reinforce
manufacturing activities to international trends.  
In other words: proposals and measures deriving from the Real Economy
for the Real Economy.
Certainly, in this intensely fluid and volatile economic and social environment
there is no room for complacency, delay, or superfluous, vague deliberation.
So it is for this reason that the formation of a National Council for Industry
along the lines of the French model (adapted of course to Greek reality)
should be put into action immediately.
This is imperative as we find ourselves facing new challenges in 2014. We
insist that there are two prerequisites necessary in order to achieve an
upturn in the economy:
1. Practical support for the productive base of the country with the injection –
finally – of liquidity into the market, together with measures taken to reduce
the running costs of industry, and above all the high energy costs, as well as,
2. The creation of a truly favourable environment for investment, initially
from abroad, followed by Greek investors.
Greece must now secure its future.
The business community of Northern Greece is expecting from the Government to take the necessary action, without cutting corners, without evasion,
and without counting the (supposed) political cost, and to do so with the
greatest possible resolve.
I wish with all my heart for a really creative 2014 for our businesses and one
of hope for our country.

Αθανάσιος Σαββάκης
Γιάννης Σταύρου

Β’ Αντιπρόεδροι

Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής

Γ’ Αντιπρόεδροι

Κωνσταντίνος  Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Δημήτριος Λακασάς
Λιβέριος Μητακάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αθανάσιος Πατσατζής
Αθανάσιος Τζεβελέκης

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Οικονομικός Επόπτης

Ευθύμιος Ευθυμιάδης

Έφορος

Αναστάσιος Πιστιόλας

Μέλη Δ.Ε.

Ανδρέας Δημητρίου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Σύμβουλοι

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Νάρκισος Γεωργιάδης
Χρήστος Γκίνης
Γιάννης Δούφος
Αθανάσιος Ζαφειρίδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Χρήστος Καλλίας
Σταύρος Κοθάλης
Αναστάσιος Κυριακίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Ιωάννης Μπέλλας
Αικατερίνη Νένδου
Θεοφάνης Ουγγρίνης
Αχιλλέας Παπακώστας
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Στέφανος Στεφάνου
Νικόλαος Τακάς
Στάθης Ταυρίδης
Νικόλαος Τζιμούρτος
Θάνος Τζιρίτης
Ιωάννης Τζίτζικας
Παναγιώτης Τσινάβος
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαΐτογλου
Βασίλειος Χαλκίδης
Κωνσταντίνος  Χατζηϊωάννου

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Νικόλαος Πέντζος
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01.11.13
• 2η ημερίδα επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό
τομέα, που διοργάνωσε το Κέντρο Αγροδιατροφικής
Επιχειρηματικότητας της Αμερικάνικης Γεωργικής
Σχολής και το Perrotis College και πραγματοποιήθηκε στο Perrotis College. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε
ομιλία ο κ. Κ. Στυλιαράς.
02.11.13
• Ημερίδα «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην
Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012. Τάσεις, τομές και προοπτικές», που διοργάνωσε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.
04.11.13
• 5ο Thessaloniki TAX Forum «Η φορολογία ως παράγοντας εναρμόνισης επιχειρηματικών ευκαιριών
και κοινωνικής υπευθυνότητας, στην τροχιά επανεκκίνησης της οικονομίας», που διοργάνωσε το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο The MET Hotel. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι
κ.κ. Γ. Σταύρου και  Χρ. Γεωργίου.
05.11.13
• Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ.
Κούρκουλα, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Εξωτερικών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
7- 8.11.13
• Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Newcomers Training» του
Δικτύου Enterprise Europe Network, που διοργάνωσε το EACI και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του στις Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Ι. Χάσκος.
08.11.13
• Επιχειρηματικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στη
Δημοκρατία της Σερβίας και πραγματοποιήθηκε στο  
Νόβισαντ, Σερβία. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε
η κα Σ. Πολίτου.
• Εκδήλωση «Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων», που διοργάνωσε το ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από
το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
11.11.13
• Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή και Βιομηχανίας, κ.
Γ. Στεργίου, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε εταιρίες – μέλη
του Συνδέσμου, Συνέντευξη Τύπου και δεξίωση.
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στον δημοσιογράφο κ. Π. Μπούρχα, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
του τηλεοπτικού σταθμού «Ήπειρος TV1» με θέμα:
«Προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της Ηπείρου».
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στον δημοσιογράφο κ. Β. Ντόκα, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
του τηλεοπτικού σταθμού «Ιωάννινα TV» με θέμα:
«Οικονομική κρίση και ανάπτυξη της Ηπείρου».
• Συνάντηση εργασίας για τις εξελίξεις της πρωτοβουλίας «ProGreece», που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ, και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
13.11.13
• Ημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα στις
διακρατικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας,
που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το Διπλωματικό Ινστιτούτο του Υπουργείου
Εξωτερικών της Βουλγαρίας και πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
14.11.13
• Συνάντηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο των βραβείων Made in Greece, που
διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Mάρκετινγκ, και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ERASMUS, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
15.11.13
• Συνάντηση εργασίας με το Διευθυντή και τα Στελέχη
της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου
Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
18.11.13
• 2η συνάντηση εταίρων του έργου «DragonSTAR»,
που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
• Ημερίδα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: η Ελλάδα
πύλη του Διεθνούς Εμπορίου», που διοργάνωσε η
Εγνατία Οδός ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Χρ. Γεωργίου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΑΕ., που πραγματοποιήθηκε στη Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης.  Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Μυλωνάς και Χρ. Γεωργίου.
• Συνάντηση για συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου
και της ΔΑΣΤΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία

του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ.
Γεωργίου.
19.11.13
• Εκδήλωση για τη Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
20-21.11.13
• Τελική συνάντηση του προγράμματος «OPTIMES»,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων της Αραγονίας, στη Zaragoza, Ισπανία.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.
21.11.13
• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιώργο Σιώτη, Συντονιστή της Task Force για την Ελλάδα της ΕΕ για θέματα
καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ.
Σταύρου και Χρ. Γεωργίου.
25.11.13
• Συνάντηση εργασίας με τους κ.κ. Στάϊκο και Λαρίση,
Συμβούλους του Υπουργού Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση γνωριμίας με το προσωπικό του ΕΣΥΔ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Άτυπο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδος
στο Κουβέιτ κ. Θεοδώρου και τη Γενική Γραμματέα
ΔΟΣΑΣ κα Καρακόλη, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
26.11.13
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκδήλωση «Ασφάλιση & Χρηματοδότηση – Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»», που συνδιοργάνωσαν ο
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(ΟΑΕΠ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Mediterranean Palace. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα. Σ. Πολίτου.
27.11.13
• Συνέντευξη Τύπου με θέμα την πρόταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για την εναλλακτική στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων
μέσω της δημιουργίας νέων χρηματιστηριακών προϊόντων.
28.11.13
• Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος
FIND Consulting, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου, Κ. Στυλιαράς και Β. Κοψαχείλης.

29.11.13
• Συνάντηση των Προέδρων των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Ν.
Πέντζος και η κα Σ. Πολίτου.
• Συνάντηση εργασίας «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
2014 - 2020. Εθνική και Περιφερειακή διάσταση»,
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
02.12.13
• Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Guarden, που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο
Περρωτής. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ.
Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΑΕ., που πραγματοποιήθηκε στη Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
02-03.12.13
• 24ο Ετήσιο Συνέδριο «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργάνωσε το ΕλληνοΑμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Από το
Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
03.12.13
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στους
δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη, Στ.
Ζαχαρό, στο Πρωινό Μαγκαζίνο στον Ρ.Σ. Αθήνα
9.84 με θέμα: «Πρόταση εναλλακτικής στήριξης της
ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
νέων χρηματιστηριακών προϊόντων».
• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη,
Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα, της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χρ. Γεωργίου και η κα Σ. Πολίτου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
03-04.12.13
• 3η συνάντηση του έργου «ECHOES» για τον οικολογικό σχεδιασμό, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κες Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη.
04.12.13
• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Paul Narain, Αναπληρωτή Οικονομικό Σύμβουλο των ΗΠΑ στην Αθήνα,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
05.12.13
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στη δημοσιογράφο Α. Βουδούρη, στο SBC TV Channel με
θέμα: «Πρόταση εναλλακτικής στήριξης της ρευ-

στότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
νέων χρηματιστηριακών προϊόντων».
• Εγκαίνια του Νέου Λέβητα Βιομάζας της Εταιρίας
Eurimac AE, που πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς.
Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Guarden, πραγματοποιήθηκε στην Αμερικάνικη
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
06.12.13
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
07.12.13
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
09-10.12.13
• Γεύμα εργασίας με τους Προέδρους των Φορέων της
Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή της κας Amanda
Sload, Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ,
υπεύθυνη για τις ΜΜΕ σε Ελλάδα – Κύπρο – Τουρκία,
που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ και
πραγματοποιήθηκε στην οικία του Προξένου. Από
το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο St. George Lycabettus στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
10.12.13
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
10-11.12.13
• Διήμερη Συνάντηση με θέμα: «HORIZON 2020» που
διοργάνωσε το Styrian Business Promotion Agency,
μέλος του Enterprise Europe Network, και πραγματοποιήθηκε στο Graz, Αυστρία. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
11.12.13
• Συνάντηση με τους κ.κ. Ι. Παπαδόπουλο και Ι. Δημητριάδη, Συμβούλους του Υπουργού Ανάπτυξης, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και  Χρ.
Γεωργίου.
• Συνάντηση με τους κ.κ. Ι. Παπαδόπουλο και Ι. Δημητριάδη, Συμβούλους του Υπουργού Ανάπτυξης,
που διοργάνωσε η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
και πραγματοποιήθηκε στη ΠΚΜ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
12.12.13
• Συνάντηση εργασίας για τη διοργάνωση Ελληνο-Γερμανικού Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Κολωνία, που
διοργάνωσε το ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Κ. Τζιτζινού.

• Επίσημο δείπνο της 74ης Συνόδου Πρυτάνεων και
Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και
της 59ης Συνόδου Προέδρων και γραμματέων των
Επιτροπών Ερευνών, που διοργάνωσε το ΑΠΘ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
13.12.13
• Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Διαδραστικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• 12ο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), που
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
17.12.13
• Εκδήλωση «Παραγωγική Ανασυγκρότηση με Καινοτομία: Μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική για
την Ελλάδα», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Athens. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
18.12.13
• Γεύμα γνωριμίας των Μελών του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής με εκπροσώπους των ΜΜΕ,
που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Κουζίνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Ν.
Πέντζος και η κα Σ. Πολίτου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΙΟΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
19.12.13
• Έκτακτη Γενική Συνέλευση Εταίρων του IMESE με
θέμα τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στη Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Μυλωνάς και Χρ. Γεωργίου.
• Κλειστή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Βελτιώνοντας την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων:
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», στο πλαίσιο του
προγράμματος Guarden, που διοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ
και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Χρ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
23.12.13
• Διερεύνηση συνεργασίας μεταξύ των Επιχειρήσεων
– Μελών του Συνδέσμου και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδης και Χρ. Γεωργίου.
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Ο ΣΒΒΕ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ
στα Ιωάννινα με τη συμμετοχή του Γ.Γ. Καταναλωτή
και Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στα
Ιωάννινα (ξενοδοχείο Grand Serai) παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Γ. Στεργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ που έχουν έδρα την Περιφέρεια
Ηπείρου και με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών
μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, τόνισε τη σημασία της παραγωγικής βάσης της Ηπείρου για την ανάπτυξη της περιοχής,
η οποία, κατά τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, διέρχεται από
την ανάπτυξη στρατηγικών διασυνδέσεων μεταξύ της
γεωργικής και κτηνοτροφικής βάσης της περιοχής, με
τη μεταποίηση τόσο στην Ήπειρο, όσο και ευρύτερα
στη Βόρεια Ελλάδα.
Στην εισήγησή του, ο κ. Σαββάκης έθιξε σημαντικά
προβλήματα της βιομηχανίας τα οποία αποτελούν
σημαντικά προσκόμματα στην καθημερινή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά και
συνολικά της μεταποίησης, και διαμορφώνουν ένα
πολύ εχθρικό εξωτερικό περιβάλλον κατά την τρέχουσα

χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα θέματα
που ανέλυσε ο κ. Σαββάκης ήταν:
1. Η υπερφορολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων:  δυστυχώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουμε πάψει
να μιλάμε για υπερφορολόγηση, και μιλάμε πλέον για
«κύκλους υπερφορολόγησης». Η Κυβέρνηση πρέπει
επιτέλους να λάβει άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη
και να αποφασίσει έστω και τώρα να κινητοποιήσει
τους ελεγκτικούς και φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2. Η απουσία ρευστότητας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που έχει φέρει κυριολεκτικά στο απροχώρητο
τις επιχειρήσεις.
3. Το εχθρικό τραπεζικό σύστημα: για την επανεκκίνηση της οικονομίας το τραπεζικό σύστημα ειδικά,
και μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής τράπεζας για μείωση του επιτοκίου κατά
25 μονάδες βάσης,  θα πρέπει να προβεί στη μείωση
των επιτοκίων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, στην
αύξηση του ορίου δανειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και στην αναδιάρθρωση των
μακροπρόθεσμων δανείων των επιχειρήσεων με
ευνοϊκότερους όρους από τους σημερινούς και με
επιτόκια παρόμοια με αυτά που ισχύουν στις άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  [ δραστηριότητες ]

8

4. Η απουσία βιομηχανικής και κλαδικής πολιτικής που
έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται κλάδοι και περιοχές της χώρας με σαφείς προοπτικές
ανάπτυξης: το παράδειγμα της Ηπείρου είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε
να ασκηθεί έμμεση κλαδική βιομηχανική πολιτική
μέσω της οποίας θα αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα
της γεωργίας και της κτηνοτροφίας της Ηπείρου και
η δυνατότητα διασυνδέσεων με τη μεταποίηση τοπική
ή εθνική. Αν υπήρχε σαφής βιομηχανική πολιτική
στη χώρα είμαστε βέβαιοι ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Ηπείρου δεν θα ήταν το μικρότερο στη χώρα.
5. Οι διαρκείς αυξήσεις των τιμολογίων της ενέργειας
που αυξάνουν το κόστος παραγωγής μας: σύμφωνα
με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, η
διαφορά κόστους για τη μέση ελληνική βιομηχανία σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, φθάνει το 160%. Το πλαίσιο συνεργασίας
μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων
λιανικής πώλησης: το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί
διαχρονικό πρόβλημα για τη βιομηχανία, η οποία
εξαιτίας χρόνιων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων
βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις
εγχώριες αλυσίδες λιανεμπορίου. Η πρότασή μας
αφορά στη δημιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ μεταποιητών και λιανεμπόρων.
Σημειώνουμε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο ζήτημα
το οποίο αφορά πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων της Ηπείρου των οποίων η δραστηριότητα
είναι η μεταποίηση αγροτικών και πτηνοτροφικών
προϊόντων της περιοχής.
6. Η απουσία πόρων και χρηματοδότησης, σημαντικών
υποδομών για την ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα για την Ήπειρο χρονίζουσες ανολοκλήρωτες
υποδομές όπως η Ιόνια οδός, ο αυτοκινητόδρομος
Ε656,  το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η σιδηροδρο-

μική σύνδεση της Ηπείρου με τη Μακεδονία, και η
σύνδεση της Ηπείρου με το δίκτυο φυσικού αερίου
της χώρας.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
Κατά την τελευταία δεκαπενταετία η Ελληνική πολιτεία
αρνείται να αντιληφθεί τη σημασία και το ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει η μεταποιητική δραστηριότητα στην ανάπτυξη της χώρας και στην επίτευξη της
κοινωνικής συνοχής. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι
ανάπτυξη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
όπως η Ήπειρος, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να
υπάρχει παραγωγή, γιατί τελικά χωρίς βιομηχανία το
μέλλον της χώρας συνολικά είναι απολύτως αβέβαιο.
Η έξοδος από την οικονομική κρίση και η δημιουργία
θέσεων εργασίας διέρχεται από την έμπρακτη και χωρίς κυβερνητικούς δισταγμούς ενίσχυση της Ελληνικής
παραγωγής. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι τουριστικές
περιοχές, αλλά και η παραμεθόρια ξεχασμένη Ήπειρος
και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα, που μαστίζεται από την
ανεργία, γιατί ως κράτος αφήσαμε τη βιομηχανία και
τη βιοτεχνία στο έλεος του διεθνούς ανταγωνισμού.
Δυστυχώς, το υψηλό λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία και το πλήθος των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων την έχουν φέρει στα όρια της
βιωσιμότητας. Ειδικά η απομονωμένη μεταποιητική
βάση της Ηπείρου θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα, για
να πάψει πια η συγκεκριμένη περιφέρεια να είναι
μια από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης. Η
τοπική βιομηχανία έχει όλες τις προϋποθέσεις για να
κάνει την Ήπειρο διεθνώς ανταγωνιστική.  
Γι’ αυτό απαιτείται ο γενικότερος σχεδιασμός και η
εφαρμογή συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής,
που θα δώσει ελπίδα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους, και στην Ήπειρο.
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Επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΒΕ
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στα Ιωάννινα, πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα
επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου καθώς και συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου κ.  Α. Καχριμάνη.

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην Αγροτική Βιομηχανία
Γάλακτος Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισμό Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην Ηπειρωτική Βιομηχανία
Εμφιαλώσεων ΑΕ (ΒΙΚΟΣ ΑΕ )

Επίσκεψη Δ.Σ. του ΣΒΒΕ στην ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Συνάντηση με τον κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου
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5ο Thessaloniki TAX Forum
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, στην ομιλία του
στο 5ου Thessaloniki Tax Forum, που διοργανώθηκε τη
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 από το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο, παρουσίασε τους δύο βασικούς
πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη μέσα από το ρόλο
της φορολογίας, οι οποίοι είναι:
1. η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη σαφήνεια και την πλήρη διαφάνεια και
την εξάλειψη αντιφατικών διατάξεων, και, κυρίως,
με την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας
που αφορά την επιχειρηματικότητα, και,
2. η επίλυση, χρονιζόντων προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου που σχετίζονται με την φορολογία
και τα οποία είναι ευκαιρία να επιλυθούν στο πλαίσιο
της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας για
την διαμόρφωση πραγματικά φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τελικό στόχο την ανάταξη της
οικονομίας,
«Είναι ανήκουστο κάθε φορά που τα δημόσια έσοδα δεν
είναι εντός των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της
δημοσιονομικής προσαρμογής, οι επιχειρήσεις και οι
πολίτες να καλούμαστε να «πληρώσουμε το μάρμαρο».
Δυστυχώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουμε πάψει
να μιλάμε για υπερφορολόγηση, και μιλάμε πλέον για
«κύκλους υπερφορολόγησης». Αντί το κράτος να κάνει
ότι είναι δυνατόν για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή
και την εισφοροδιαφυγή, και να μειώσει τον δημόσιο
τομέα που βρίσκεται στο απυρόβλητο, καταφεύγει στη
φορολόγηση ουσιαστικά των πάντων, θεωρώντας ότι
έτσι θα περιοριστεί το έλλειμμα και θα δημιουργηθεί
πρωτογενές πλεόνασμα, που θα μειώνει τελικά το χρέος», τόνισε ο κ. Σαββάκης.

Αυτή η αντιαναπτυξιακή επιδρομή στα – όσα έχουν απομείνει – εισοδήματα επιχειρήσεων και πολιτών, είναι
ευθεία απειλή εναντίον της επιχειρηματικότητας και,
κατά συνέπεια, της κοινωνικής συνοχής.
Για τον ΣΒΒΕ, συνέχισε, είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθεί άμεσα η υφισταμένη φορολογική νομοθεσία που
αφορά τις επιχειρήσεις, με στόχο ακριβώς τη διευκόλυνση υποψήφιων επενδυτών, αλλά και τη μείωση της
γραφειοκρατίας για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο να έχει ως γνώμονα
την ανάπτυξη, και ως στόχο την υλοποίηση επενδύσεων
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η έμπρακτη αναπτυξιακή διάσταση, η διαφάνεια, η
απλότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, και, η ισοκατανομή
των φορολογικών βαρών, είναι για τον Σύνδεσμο υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, οι βασικές προϋποθέσεις για
ν’ αποτελέσει πραγματικά το φορολογικό πλαίσιο, μέρος
της βασικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας
και αιχμή του δόρατος για την προσέλκυση επενδύσεων
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι ο στόχος που έχει προτείνει
στην Κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Α.
Σαμαρά για συμμετοχή της μεταποίησης στο σχηματισμό
του ΑΕΠ σε ποσοστό 12% μέχρι το 2020 από το 9% που
είναι σήμερα, μπορεί να πραγματωθεί με βεβαιότητα αν
είναι ξεκάθαρο το φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη χώρα.
Άρα, αυτό που απομένει, κατέληξε ο κ. Σαββάκης, είναι
η λήψη των σωστών αποφάσεων που σε κάθε περίπτωση
θα βοηθήσουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της χώρας και
στη διάσωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας.

  [ δραστηριότητες ]  11

Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας

Την πρόταση του ΣΒΒΕ για την εναλλακτική στήριξη της
ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
νέων χρηματιστηριακών προϊόντων, παρουσίασε την
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου,
στο 24ο οικονομικό συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου «Η Ώρα της Ελληνικής
Οικονομίας» που διοργανώθηκε στην Αθήνα.
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
είναι ξεκάθαρο, τόνισε ο κ. Σαββάκης, ότι από τώρα
και στο εξής η παροχή ρευστότητας στην αγορά είναι
η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την
ενίσχυση  των υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
της οικονομίας.
Οι τράπεζες θα πρέπει άμεσα να κατανοήσουν ότι οι
συνθήκες που ρύθμιζαν τις χρηματοδοτήσεις κατά το
παρελθόν έχουν ανατραπεί πλήρως, η χώρα στην κυριολεξία έχει φτάσει στο χείλος της χρεοκοπίας και η
πραγματική οικονομία έχει, χωρίς αμφιβολία, καταστραφεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι δυνατόν οι
όποιες απαιτήσεις και προτάσεις του εγχώριου τραπεζικού συστήματος προς τις επιχειρήσεις να διέπονται
από νοοτροπίες και πρακτικές που ίσχυαν πέντε ή και
περισσότερα χρόνια πριν.
Το γεγονός για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, είναι ένα: δεν είναι δυνατόν, με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, η πραγματική οικονομία να υφίσταται

τις συνέπειες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
και την ίδια στιγμή οι ίδιες οι τράπεζες να τηρούν στάση
πρακτικά αδιάλλακτη και παθητική, ως προς τις συνέπειες της μη παροχής ρευστότητας προς την αγορά.
Πρότασή του ΣΒΒΕ, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης είναι οι
τράπεζες  να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για τη χρηματοδότηση των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας
με ευνοϊκά επιτόκια, αυξημένα όρια δανεισμού και όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής
τους. Είναι πλέον η κατάλληλη χρονική στιγμή να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας, και ειδικότερα των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κατά τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, και συμπληρωματικά με τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο ΣΒΒΕ προτείνει
έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και παροχής ρευστότητας στην αγορά, μέσω της
τιτλοποίησης των δανείων τους και της έκδοσης και
διάθεσης σχετικών τίτλων στη χρηματιστηριακή αγορά,
με τη δημιουργία «καλαθιών» μετοχών επιχειρήσεων.
Η πρότασή αυτή επεσήμανε ο κ. Σαββάκης, προκύπτει
μετά από συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τη μελέτη του
επιτυχημένου παραδείγματος της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών.
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Οι γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων.
Νομοθετική Υποχρέωση ή Επιλογή Ανταγωνιστικότητας
Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΟΓΜΕ της ΕΕΔΕ τοποθετήθηκε στο δίλημμα
που τίθεται από τον τίτλο της εκδήλωσης, αναφέροντας
μεταξύ άλλων:
• Στο πρώτο μέρος που αφορά τη νομοθετική υποχρέωση
για να είναι οι γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιαστικά καταναγκασμό. Δεν είναι
δυνατόν με νομοθετική πίεση να υποχρεώνονται οι
επιχειρήσεις να τοποθετούν στα διοικητικά τους συμβούλια γυναίκες, ούτε να υπάρχει σχετική ποσόστωση.
Οι ίδιες οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να κατακτήσουν την κορυφή, γι’ αυτό και πιθανή νομοθετική
υποχρέωση μπορεί να καταστεί «μπούμεραγκ» για
τις γυναίκες που θα συμμετέχουν εκ του νόμου στα
Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων.
• Όσον  αφορά το δεύτερο μέρος, η συμμετοχή των
γυναικών σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις και σε
διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.

Στη συνέχεια ο κ. Σαββάκης έθεσε δύο προϋποθέσεις
για να επιτευχθεί ο στόχος: Πρώτον ανέφερε ότι πρέπει
να υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια στην εξέλιξη των
στελεχών μέσα στις επιχειρήσεις, στα οποία το φύλο
δεν θα παίζει κανέναν απολύτως ρόλο, και δεύτερον και
η κοινωνία και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αρθούν
οι προκαταλήψεις του παρελθόντος για τη θέση της
γυναίκας Manager σε μια επιχείρηση.

Θεσσαλονίκη, Κοινωνία και Πανεπιστήμια.
Ο δρόμος προς την ανάπτυξη απαιτεί συνεργασία
Στην ημερίδα που διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή της
Ν.Δ. και πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, πρότεινε
στο θεσμικό επίπεδο, για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής
και της επιχειρηματικής κοινότητας:
1. να συμπεριληφθούν στα κριτήρια εξέλιξης των μελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ο αριθμός των
νέων επιχειρήσεων και των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της ερευνητικής
τους εργασίας,
2. η ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων να γίνεται με βάση την παραγωγή αξιοποιήσιμου ερευνητικού αποτελέσματος από εθνικές
επιχειρήσεις, και,
3. να θεσμοθετηθεί η επιβράβευση, με υψηλά κίνητρα,
του επιχειρηματικού ρίσκου επενδύσεων τεχνολογικής
καινοτομίας από επιχειρήσεις.
Επιπλέον πρότεινε στους σχεδιασμούς του Υπουργείου
να συμπεριληφθούν:
• η δημιουργία ενός «Ταμείου Καινοτομίας», το οποίο
απαραίτητα θα έχει περιφερειακή διάσταση και θα
λειτουργεί αποκεντρωμένα, και,
• η θέσπιση μηχανισμού διερεύνησης, αποτύπωσης και
επιλογής προτάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

Επιπλέον, ο κ. Σαββάκης, τόνισε ότι το επόμενο θέμα
που πρέπει να εξετασθεί για την αποτελεσματικότερη
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων
στο νέο πλαίσιο είναι ο θεσμός της διαμεσολάβησης.
«Επιτέλους, όλοι μας, και κυρίως οι επιχειρήσεις, θα
πρέπει να μάθουν τι υπηρεσίες προσφέρουν, ή είναι
σε θέση να προσφέρουν, τα ερευνητικά ινστιτούτα της
χώρας μας. Οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να μάθουν αν
μπορούν τα ινστιτούτα να κάνουν έρευνα και σε ποιους
τομείς, αν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων και δοκιμών, υπηρεσίες εκπαίδευσης
προσωπικού, υπηρεσίες σύνδεσης με την αγορά κλπ»
υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης.  
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Συμβάσεις έργου
Κριτήρια για τη διασφάλιση των επιχειρήσεων
Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις, για τον περιορισμό
της εργατικής δαπάνης και του αριθμού των απασχολουμένων από αυτές εργαζο-μένων, χρησιμοποιούν,
συχνά, συμβάσεις έργου, όπως, ενδεικτικά, για την
εκτέλεση εργασιών φύλαξης, καθαρισμού, σίτισης των
εργαζομένων. Μάλιστα, ορισμένες φορές, εκχωρούν
σε εργολάβους ολόκληρα τμήματα της παραγωγικής
διαδικασίας τους, όπως π.χ. βαφείο.
Επειδή υπάρχει κίνδυνος οι εργαζόμενοι να προσβάλλουν τις συμβάσεις αυτές ως εικονικές, υποκρύπτουσες
δανεισμό προσωπικού και, σε περίπτωση ατυχήματος
εργαζομένου είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνος ο
εργοδότης (αντί του εργολάβου) και να καταδικασθεί
στην καταβολή υψηλών αποζημιώσεων, παραθέτουμε
πιο κάτω τα κριτήρια, όπως τα διαμόρφωσε η Επιστήμη
του εργατικού δικαίου και η νομολογία, τα οποία πρέπει
να συντρέχουν για να κριθεί ότι πρόκειται για γνήσια
σύμβαση έργου:   
1. Το έργο που ανατίθεται στον εργολάβο θα πρέπει να
περιγράφεται με ακρίβεια στη σχετική σύμβαση και
να αποτελεί αντικείμενο παράδοσης και παραλαβής.
Δεν θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με την
απασχόληση εργαζομένων.
2. Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει τη δική του αυτοτελή επιχείρηση και να αποτελεί έναν ανεξάρτητο
και φερέγγυο επιχειρηματία.
3. Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και να χρησιμοποιεί όσον
το δυνατό λιγότερο την υφιστάμενη υποδομή του
εργοδότη.
4. Η αμοιβή του εργολάβου θα πρέπει να ορίζεται κατά
αποκοπή ή σε συνάρτηση με τα παραδοτέα τμήματα
του έργου και όχι σε μικρές χρονικές μονάδες, που
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι οι
επιμέρους καταβολές αφορούν στην εξόφληση των
μηνιαίων μισθών του προσωπικού του εργολάβου.
5. Το απασχολούμενο από τον εργολάβο προσωπικό θα
πρέπει να έχει επιλεχθεί από τον ίδιο τον εργολάβο
και όχι από τον εργοδότη, εκτός εάν αφορά πρόσωπα

ειδικών προσόντων. Για το προσωπικό ειδικών προσόντων, ο εργοδότης μπορεί να καθορίζει τα προσόντα
των εργαζομένων και να συμμετέχει στη διαδικασία
επιλογής τους.
6. Θα πρέπει να αποφεύγεται η «κοινή» παροχή εργασίας
από το προσωπικό του εργολάβου και το προσωπικό
του εργοδότη, εκτός εάν η δημιουργία μιας κοινής
ομάδας εργασίας είναι απολύτως απαραίτητη για την
εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον εργολάβο
(π.χ. εργασίες, που δεν μπορούν να παρασχεθούν παρά
μόνο στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις του εργοδότη).
7. Το προσωπικό του εργολάβου δεν θα πρέπει να εντάσσεται στην εκμετάλλευση του εργοδότη, αλλά να δρα
ανεξάρτητα και υπό τις υποδείξεις του εργολάβου.
8. Ο εργολάβος θα πρέπει να ασκεί το διευθυντικό δικαίωμά του όσον αφορά στους εργαζόμενους που
απασχολεί, καθορίζοντας τον τόπο και το χρόνο της
εργασίας και, κυρίως, παρέχοντας τις απαραί-τητες
οδηγίες και υποδείξεις. Ο εργολάβος θα πρέπει να
φέρει τον κίνδυνο του προσωπικού του (διαχείριση
του εργατικού δυναμικού). Η παροχή οδηγιών από
τον εργοδότη προς τον εργολάβο, που εξασφαλίζουν
την ορθή υλοποίηση του έργου δεν επηρεάζουν την
άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργολάβου.
9. Εφόσον ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την τήρηση
των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, μπορεί να εποπτεύει την εργασία του προσωπικού του εργολάβου.
10. Όλες οι παραπάνω ενδείξεις κρίνονται κατά περίπτωση, με βάση τον τρόπο λειτουργίας της σύμβασης
έργου στην πράξη.
Συμπερασματικά, η τήρηση των παραπάνω κριτηρίων
προστατεύει τον επιχειρηματία από τους κινδύνους που
ελλοχεύουν σε περίπτωση αμφισβήτησης του κύρους
των συμβάσεων έργου που συνάπτει.  
Κωστούλα Μαζαράκη
Δικηγόρος – Συνεργάτης “NOMOS” Δικηγορική Εταιρία
Κάτοχος ΜΔΕ στο Εργατικό Δίκαιο
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Πρόταση εναλλακτικής στήριξης της ρευστότητας
των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας νέων
χρηματιστηριακών προϊόντων
Σε Συνέντευξη Τύπου η οποία πραγματοποιήθηκε, την
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, στα γραφεία του ΣΒΒΕ,
και με τη συμμετοχή του Προέδρου του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, και, του Αντιπρόεδρου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Ξενοφώντα Αυλωνίτη,
ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ανέλυσε
την πρόταση του ΣΒΒΕ για την εναλλακτική στήριξη της
ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
νέων χρηματιστηριακών προϊόντων.
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τόνισε
ο κ. Σαββάκης, είναι ξεκάθαρο ότι από τώρα και στο εξής
η παροχή ρευστότητας στην αγορά είναι η απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιβίωση και την ενίσχυση  των
υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Οι τράπεζες θα πρέπει άμεσα να κατανοήσουν ότι οι
συνθήκες που ρύθμιζαν τις χρηματοδοτήσεις κατά το παρελθόν έχουν ανατραπεί πλήρως, η χώρα στην κυριολεξία
έχει φτάσει στο χείλος της χρεοκοπίας και η πραγματική
οικονομία έχει, χωρίς αμφιβολία, καταστραφεί. Υπό αυτές
τις συνθήκες, δεν είναι δυνατόν οι όποιες απαιτήσεις και
προτάσεις του εγχώριου τραπεζικού συστήματος προς τις
επιχειρήσεις να διέπονται από νοοτροπίες και πρακτικές
που ίσχυαν πέντε ή και περισσότερα χρόνια πριν.
Το γεγονός για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, είναι ένα: δεν είναι δυνατόν, με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, η πραγματική οικονομία να υφίσταται
τις συνέπειες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
και την ίδια στιγμή οι ίδιες οι τράπεζες να τηρούν στάση
πρακτικά αδιάλλακτη και παθητική, ως προς τις συνέπειες της μη παροχής ρευστότητας προς την αγορά.

Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης πρότεινε οι τράπεζες  να
εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για τη χρηματοδότηση
των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας με ευνοϊκά
επιτόκια, αυξημένα όρια δανεισμού και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τους,
υπογραμμίζοντας: «Είναι πλέον η κατάλληλη χρονική
στιγμή να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της εγχώριας
επιχειρηματικότητας, και ειδικότερα των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κατά τα
τελευταία χρόνια.
Υπογραμμίζουμε, ότι για την υλοποίηση της πρότασής
μας υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αφού η
Ελληνική πολιτεία, έχει προηγηθεί σε σχέση με άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, με την ψήφιση του νόμου ν. 4141/13,
ενώ «εν δυνάμει εγγύηση» επιτυχίας της πρότασης,
αποτελεί το επιτυχημένο παράδειγμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στη χώρα μας.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε τον κρίσιμο – ρυθμιστικό ρόλο της πολιτείας για την επιτυχημένη υλοποίηση
της πρότασής μας: η μοναδική δυσκολία του εγχειρήματος είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων
φορέων, δηλαδή των τραπεζών, των επιχειρήσεων,
των εταιρειών asset management, του Χρηματιστηρίου κλπ.»
Στο πλαίσιο αυτό, και συμπληρωματικά με τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων από
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο ΣΒΒΕ προτείνει έναν
εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
και παροχής ρευστότητας στην αγορά.  
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
H πηγή του προβλήματος
Στο σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον παρατηρείται πανευρωπαϊκά μια τάση για απομόχλευση του
τραπεζικού τομέα. Αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της
κρίσης του 2008 η οποία αντιμετωπίζεται κανονιστικά
από μια σειρά Οδηγιών όπως η Βασιλεία 3, η CRD 4 και
η ΕΜΙR με σκοπό να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος
καθώς και ο κίνδυνος αγοράς. Με ενεργητικό περίπου
ίσο με 33 τρις €, ή 3,5 φορές το πανευρωπαϊκό ΑΕΠ,
έναντι 1Χ στις ΗΠΑ και 2Χ σε Ιαπωνία, Καναδά και Αυστραλία υπάρχει πίεση για να φθάσει ο λόγος στο 3Χ,
σύμφωνα και με δηλώσεις της ΕΚΤ. Αυτό βέβαια οδηγεί
τις ευρωπαϊκές Τράπεζες σε σημαντικό περιορισμό του
χαρτοφυλακίου των δανείων τους και αποφυγή νέων
δανείων σε ΜμΕ. Οι συνθήκες αυτές είναι επαχθέστερες
στην ελληνική τραπεζική αγορά λόγω της μετοχικής
εμπλοκής του ΤΧΣ και του ελέγχου της DGCOMP με
πρόσθετο έμμεσο αποτέλεσμα τη μηδενική ευελιξία
των στελεχών των τραπεζών στην ουσιαστική ρύθμιση
των χρεών των εταιρειών.
Στο περιβάλλον αυτό, ο περιορισμός της χρήσης του
τραπεζικού δανεισμού που μέχρι σήμερα ήταν το βασικό
μέσο χρηματοδότησης των ΜμΕ είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις,
γεγονός που υπονομεύει την βιωσιμότητά τους, αλλά
κυρίως την προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών και
της εξωστρέφειας τους. Ως αποτέλεσμα, καθυστερεί η
ανάσχεση της υφεσιακής τάσης της ελληνικής οικονομίας, το βασικό ζητούμενο μετά την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας
να αναδειχθούν οι εναλλακτικοί τρόποι κεφαλαιακής
ενίσχυσης των εταιρειών για την υποκατάσταση του
τραπεζικού δανεισμού. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι
επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, αλλά η
κατάσταση όπως αναλύθηκε ανωτέρω κάθε άλλο παρά
αισιοδοξία αποπνέει.
Με δεδομένες και σαφείς ενδείξεις για το ενδιαφέρον
των ξένων επενδυτών για επενδύσεις στην Ελλάδα,
είναι προφανές ότι υπάρχει περιθώριο προσέλκυσης
κεφαλαίων για το στόχο της κεφαλαιακής ενίσχυσης
των ελληνικών επιχειρήσεων. Το βασικό πρόβλημα στην
προσέγγιση των επενδυτικών αυτών κεφαλαίων είναι η
περιορισμένη προσβασιμότητα στα κεφάλαια αυτά, λόγω
του μικρού μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το σύνολο του παραγωγικού ιστού της Ευρώπης, όπως άλλωστε έχει
διαγνωστεί από τον αρμόδιο επίτροπο Μισέλ Μπαρνιέ,
ο οποίος διερευνά πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εν-

διάμεσων επενδυτικών σχημάτων που θα έχουν μεγέθη
αναγνωρίσιμα από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και θα
διοχετεύουν τα κεφάλαια σε ΜμΕ. Η ελληνική πολιτεία
έχει προς τιμήν της προηγηθεί στην κατεύθυνση αυτή
με το ν. 4141/13, που δυστυχώς δεν έχει ακόμη την
απαραίτητη δημοσιότητα, ίσως γιατί η ψήφισή του συνέπεσε με την έναρξη της κρίσης στο Κυπριακό τραπεζικό
σύστημα, αλλά κυρίως γιατί ο κλάδος του ανεξάρτητου
asset management στην Ελλάδα είναι περιορισμένος
ενώ ο ελεγχόμενος από το τραπεζικό σύστημα που είναι
και πιο ισχυρός ασχολείται τώρα με την αναγκαστική
απεξάρτηση που έχει επιβάλει η τρόικα.  
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα έχει το επιτυχέστατο παράδειγμα
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπου συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 4 δις ευρώ από 700.000
επενδυτές για επενδυτικές προτάσεις που χαρακτηρίζονταν από μικρή ελκυστικότητα ως προς την σχέση
κινδύνου-απόδοσης, όταν εξασφαλίστηκε θεσμικά η
βραχυπρόθεσμη διαμεσολάβηση του ΤΧΣ για την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών απαιτήσεων των
Ελληνικών συστημικών τραπεζών που έφταναν τα 26
δις. Το παράδειγμα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί-μεταφερθεί και στην περίπτωση της πραγματικής
οικονομίας, όπου ειδικά για τους εξωστρεφείς κλάδους
η επενδυτική κοινότητα δείχνει να αναγνωρίζει ιδιαίτερα
την ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης.

Η Πρόταση
Είναι λοιπόν απαραίτητο για να βρεθεί διέξοδος στην
ασφυξία ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί για τους
παραπάνω λόγους στην πραγματική οικονομία, να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες και η ευρηματικότητα της επενδυτικής τραπεζικής καθώς και οι δυνατότητες και οι
πρακτικές του asset management  για να σχεδιαστεί
μια λύση που να καλύπτει ταυτόχρονα:
- Την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων
- Την αποφόρτιση των δανειακών χαρτοφυλακίων των
τραπεζών
- Την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την ελληνική αγορά.
Η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των
χρηματοοικονομικών εργαλείων που απευθύνονται στην
επενδυτική κοινότητα με:
- ΑΜΚ
- μετατρέψιμα εταιρικά ομόλογα
- εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης
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Τα χρεόγραφα αυτά θα πρέπει -εκτός της ελκυστικότητας των όρων για τους επενδυτές- να συνδυάζουν την
άντληση κεφαλαίων από τους υφιστάμενους μετόχους,
την αποσυμφόρηση των δανείων της εταιρείας μέσω
μετοχοποίησης και την εισροή φρέσκου χρήματος στην
εταιρεία. Επιπρόσθετα, το σχήμα είναι κρίσιμο να εξασφαλίζει, μέσω warrants, τη δυνατότητα στους μετόχους που θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ να αποκτήσουν στο
μέλλον μέρος των μετοχών με επιβάρυνση επιτοκίου.
Για να έχει το παραπάνω βήμα νόημα για τις τράπεζες
θα πρέπει να συνδυαστεί μια διάθεση των μετοχών που
θα αποκτήσουν από την μετοχοποίηση των δανείων
στους επενδυτές.
Για να εξασφαλιστεί όμως το ενδιαφέρον των επενδυτών θα ήταν σκόπιμο να διατεθούν καλάθια που θα
περιέχουν μετοχές από μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών
εξασφαλίζοντας έτσι τόσο τη διασπορά κινδύνων όσο
και τα μεγέθη που θα κάνουν την επενδυτική πρόταση
ελκυστική. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι
οι προς διάθεση τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι στην
δευτερογενή χρηματιστηριακή αγορά. Σήμερα τέτοια
σχήματα διαπραγματεύσιμων συλλογικών επενδύσεων
προβλέπονται θεσμικά και έχουν την απαραίτητη διεθνή
αναγνωρισιμότητα με την μορφή των ETF και των AEEX.
Χρειάζεται όμως μια εταιρεία asset management για
να αναλάβει την διαχείριση και την διάθεση αυτών των
προϊόντων.

ώνουν το bottom line τους ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν
την ταμειακή τους ροή.
• Με δεδομένο ότι πολλές εταιρείες έχουν μεγάλο κόστος
εξυπηρέτησης των δανείων τους, στην ουσία μπορεί
να γυρίσουν θετικά τα Κέρδη μετά από Φόρους, αν δεν
έχουν φυσικά σημαντικές απομειώσεις.
• Οι εταιρείες αποφεύγουν κινδύνους εξαιτίας ενδεχόμενης μεταβίβασης δανείων τους από τις Τράπεζες
σε τρίτους (πχ distress funds).
Πλεονεκτήματα για τους Παλαιούς Μετόχους
• Οι Παλαιοί Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στις εταιρείες και να συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσοστό σημαντικό [x%]
λαμβάνοντας ως sweetener τα covered warrants.
• Μπορούν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες άσκησης των warrants να ασκήσουν μερικώς ή ολικώς τα
warrants καθώς και να πωλήσουν μέρος αυτών στην
αγορά, αγοράζοντας άμεσα μετοχές ή εξασφαλίζοντας
τα χρήματα για να ασκήσουν τα υπόλοιπα warrants.
Πλεονεκτήματα για τις Τράπεζες
• Μειώνουν το ενεργητικό τους και πετυχαίνουν το στόχο
απομόχλευσης.
• Ρευστοποιούν με λιγότερο επαχθή τρόπο το χαρτοφυλάκιο δανείων τους.

Με αυτό τον τρόπο τα δάνεια βγαίνουν από τα βιβλία των
Τραπεζών και υπάρχει απομόχλευση του ενεργητικού
τους. Το haircut προσδιορίζεται με όρους αγοράς και
δεν είναι αποτέλεσμα απόφασης των στελεχών των
τραπεζών.

• Αναπτύσσουν τα τμήματα investment banking και
αναδοχών σε περίοδο κατά την οποία χρειάζονται
ανάπτυξη εργασιών τους.

Η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει το μείγμα των
εταιρειών που θα απαρτίζουν τα επενδυτικά καλάθια
να έχει ταυτότητα στη σχέση κινδύνου-απόδοσης για
να προκαλεί το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον π.χ.
εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό που χρειάζονται
άμεσα κεφάλαια.

• Δημιουργούν προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην αγορά
είτε με τη μορφή ETF είτε με την μορφή ΑΕΕΧ.

Πλεονεκτήματα Πρότασης
Η Πρόταση αυτή παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα
για όλους τους συναλλασσόμενους:
Πλεονεκτήματα για τις Εταιρείες
• Μπορούν να συνδυάσουν αύξηση με μετρητά με μετοχοποίηση των δανείων τους.
• Αναβαθμίζουν τη κεφαλαιακή τους διάρθρωση εξασφαλίζοντας έτσι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους.
• Μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης δανείων και βελτι-

Πλεονεκτήματα για τους Asset Managers

• Αντλούν κεφάλαια από την διεθνή επενδυτική κοινότητα
και μεγεθύνουν την δραστηριότητά τους
Η ελληνική οικονομία
• Αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο η αυξημένη κινητικότητα ξένων funds στην Ελλάδα, μεταφέροντας
πόρους στην πραγματική οικονομία χωρίς να πιέζεται
η ρευστότητα των τραπεζών.
• Δημιουργούνται προϋποθέσεις αξιοποίησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια περίοδο που η τάση
προβλέπει την μείωση του διαμεσολαβητικού ρόλου
των τραπεζών.
• Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της διαχείρισης κεφαλαίων, επιτυγχάνεται η
δέσμευση επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας.
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Πρόταση για τη δημιουργία
«Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας»
Την ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» το
οποίο θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό
της χώρας και θα λειτουργεί σύμφωνα με το Γαλλικό
πρότυπο, πρότεινε, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου  2013, ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή
του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Βασική αποστολή του Συμβουλίου θα είναι η υποβοήθηση της εγχώριας παραγωγικής βάσης για την παραγωγή
νέων προϊόντων και το άνοιγμα διεθνών αγορών.
Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας» θα πρέπει να λειτουργεί ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για μέτρα και πολιτικές
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων της χώρας μας.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«…Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, θεωρεί
ότι η έξοδος της χώρας απ΄ την κρίση ταυτίζεται με
την έμπρακτη υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας
και οφείλει να έχει ως κύριο άξονα ανάκαμψης την
παραγωγή νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων.
Στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης για την υποστήριξη της μεταποίησης, ο ΣΒΒΕ προτείνει τη δημιουργία

«Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» υπό την Προεδρεία
του Υπουργού Ανάπτυξης, που θα αναφέρεται απευθείας
στον Πρωθυπουργό της χώρας. Το «Εθνικό Συμβούλιο
Βιομηχανίας» προτείνουμε να είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για κάθε θέμα σχετικό με
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων της χώρας μας.
Πιστεύουμε απόλυτα ότι το «Συμβούλιο» μπορεί να
λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πλαίσιο συστηματικής
παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών για τη βιομηχανία, για τη χάραξη βιομηχανικής
πολιτικής, με εργαλείο την ανάλυση ποσοτικών και
ποιοτικών δεδομένων της βιομηχανίας, και τελικό στόχο
την ανάδειξη ρεαλιστικών μέτρων και στρατηγικών για
τη θετική προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της
μεταποιητικής δραστηριότητας στις διεθνείς εξελίξεις.
Στο έντονα αβέβαιο, αλλά άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, δεν υπάρχουν
περιθώρια για ολιγωρίες στην προσπάθεια ανάπτυξης
αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου, με αντικείμενο
την έξοδο της βιομηχανίας απ΄ την κρίση. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει άμεσα το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας», υιοθετώντας ως πρότυπό του, προσαρμοσμένο βεβαίως στα
ελληνικά δεδομένα, το αντίστοιχο Γαλλικό μοντέλο...»
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Φόρος υπέρ του
«Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων»
Με έκπληξη η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ενημερώθηκε για
ακόμη έναν «φόρο», τον οποίο καλούνται να πληρώσουν
εκατοντάδες χιλιάδες εργοδότες, αφού, με ηλεκτρονικό
μήνυμα, το ΙΚΑ ειδοποιεί τους εργοδότες πως πρέπει
να καταβάλλουν, το αργότερο έως τις 29 Νοεμβρίου,
20 ευρώ για κάθε έναν εργαζόμενο που απασχολούσαν
κατά τον μήνα Αύγουστο του 2013, υπέρ του «Ειδικού
Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων».
Η νέα αυτή πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία θα πρέπει
να καταβληθεί εφάπαξ και  μαζί με τις εισφορές του
Οκτωβρίου, για τον ΣΒΒΕ δυσχεραίνει περαιτέρω την
ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση των περισσότε-

ρων επιχειρήσεων, ενώ το θέμα καθίσταται ιδιαίτερα
σοβαρό για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο
αριθμό εποχικού προσωπικού, για τις οποίες θα πρέπει
να υπάρξει ειδική ρύθμιση.
Στις 8 & 20 Νοεμβρίου 2013, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με
επιστολές της προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση και στον  
Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλο, ζήτησε τις άμεσες
ενέργειες της Πολιτείας ώστε, τα 20 ευρώ, στη χειρότερη
περίπτωση, να αφορούν μόνο το μόνιμο προσωπικό των
επιχειρήσεων και όχι το εποχιακό, το οποίο προσλαμβάνεται ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Άμεση εξίσωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ και ΕΦΚ για τους βιομηχανικούς
καταναλωτές ρεύματος Μέσης και Υψηλής Τάσης
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ακριβή
για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές Μέσης Τάσης (ΜΤ) και αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος
του κόστους παραγωγής. Για τον ΣΒΒΕ είναι εύλογη η
προσμονή για την υλοποίηση των εξαγγελιών της Κυβέρνησης, που αφορά στην εξίσωση των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων στους βιομηχανικούς καταναλωτές Μέσης
και Υψηλής Τάσης (ΥΤ) ρεύματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας,
ζητώντας την προώθηση της πρότασης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) τόσο στη μείωση του τέλους χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΕΤΜΕΑΡ)
έτους 2014, όσο και στη νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση

των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ)
και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ηλεκτρισμού (ΕΦΚ).
Στην επιστολή αναφέρεται ότι η εξίσωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ και ΕΦΚ των μεγάλων
βιομηχανικών καταναλωτών ΜΤ με τους βιομηχανικούς
καταναλωτές ΥΤ έχει επανειλημμένα συζητηθεί και
κριθεί ως άκρως επείγουσα στην προσπάθεια μείωσης
του συνολικού κόστους ενέργειας στη βιομηχανία.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η όποια μείωση των τιμολογίων
της ΔΕΗ στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων τον
Αύγουστο του 2013 κινδυνεύει να ακυρωθεί από την αναμενόμενη αύξηση της χρέωσης των ρύπων σε συνέχεια της
έγκρισης του backloading από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Παράταση πληρωμής του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αδιάθετων
ακινήτων οικοδομικών επιχειρήσεων
Στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ο ΣΒΒΕ με επιστολή του προς
τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Στουρνάρα και στον
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, ζήτησε την
επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αδιάθετων ακινήτων οικοδομικών επιχειρήσεων,
τροποποιώντας τις σχετικές διατάξεις, ώστε, ως πρώτη
εγκατάσταση να θεωρείται η συμπλήρωση εξαετίας από
την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής. Για όσες
δε οικοδομές αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως
χρόνος έναρξης της εξαετίας να θεωρείται η 01.01.2011.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι στη δύσκολη αυτή περίοδο συμπληρώνεται η τριετία που σύμφωνα με το
ν. 3943/2011 και την ΠΟΛ 1150/2011 θεωρείται ως
χρόνος αποπεράτωσης της οικοδομής, για οικοδομές
που αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, με αποτέλεσμα

οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις να υποχρεούνται να
καταβάλουν άμεσα το ΦΠΑ αυτοπαράδοσης.
Έτσι, οι οικοδομικές επιχειρήσεις για τα παραπάνω
ακίνητα θα πρέπει να καταβάλουν ΦΠΑ αυτοπαράδοσης 23%, εφόσον αυτά παραμένουν αδιάθετα, καθώς,
πλασματικά ο νόμος θεωρεί ότι έγινε πρώτη χρήση του
ακινήτου, εξαιτίας παρέλευσης τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής.
Η αδυναμία εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης
των οικοδομικών επιχειρήσεων έχει οδηγήσει τόσο
σε ασύμφορες πωλήσεις, όσο και σε περαιτέρω επιδείνωση της αντιαναπτυξιακής πορείας στην οποία ο
κατασκευαστικός τομέας της οικονομίας βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια.

Επαναλειτουργία Περιφερειακού Ραδιοτηλεοπτικού
Σταθμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή του προς τον  Υφυπουργό Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης κ. Π. Καψή, στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών,  κ. Ε. Βενιζέλο
και στον  Υπουργό Επικρατείας κ. Δ. Σταμάτη, εξέφρασε
την έντονη δυσαρέσκεια του επιχειρηματικού κόσμου
ολόκληρου του ΒορειοΕλλαδικού Τόξου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης) διότι στους νέους σχεδιασμούς του
Υπουργείου για τη νέα εθνική ραδιοτηλεόραση, απουσιάζει παντελώς η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα.
Η διεθνής πρακτική, τονίζεται στην επιστολή, υποδεικνύει ότι η αποκέντρωση και η ανάδειξη των κάθε
είδους θεμάτων της περιφέρειας, γίνεται μέσω ενός
δεύτερου ραδιοτηλεοπτικού μέσου, που έχει έδρα τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο λόγος είναι
ένας και μοναδικός: η συγκεκριμένη πρακτική υπηρετεί την αποκεντρωτική διαδικασία και αναδεικνύει τη
διαφορετική οπτική των πραγμάτων σε σχέση με την
περιφέρεια, συμβάλλοντας έτσι στον δημόσιο διάλογο
και στην ωρίμανση της δημοκρατίας.
Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΒΒΕ, πρότεινε το δεύτερο
κανάλι της νέας εθνικής ραδιοτηλεόρασης να έχει έδρα
τη Θεσσαλονίκη, να εκπέμπει σήμα από τη Θεσσαλονίκη
και να διαθέτει ροή προγράμματος σε 24ωρη βάση.
Το «δεύτερο», αποκεντρωμένο, κανάλι της νέας εθνικής
ραδιοτηλεόρασης επιβάλλεται να λειτουργήσει με πνεύμα
ανάδειξης των αναπτυξιακών και επιχειρηματικών θεμάτων της Ελληνικής περιφέρειας, με άξονα την προβολή

των ζητημάτων της παιδείας και του πολιτισμού και,
πάντοτε, με τη λογική του πλουραλισμού που πρέπει
να επικρατεί σε μια δημοκρατική πολιτεία.
Βεβαίως, για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας
Ελλάδας απαιτείται η αναβάθμιση της διοικητικής
του λειτουργίας και η επαρκής στελέχωσή του, ούτως
ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του
και να εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
το ρόλο του
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EURIMAC AE - ΕΓΚΑΙΝΙΑ Λέβητα Βιομάζας
Την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 στην ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου
Κιλκίς πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πρόσφατης επένδυσης της EURIMAC AE, τα οποία τίμησε με την παρουσία του
ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, κ. Θ. Καράογλου, καθώς
και εξέχουσες προωπικότητες της τοπικής και ευρύτερης
κοινωνίας της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας.
H επένδυση αυτή αφορά, την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου
λέβητα υπέρθερμου ύδατος, ο οποίος αντί της παραδοσιακής
καύσης μαζούτ ή φυσικού αερίου, καίει ορυζοφλοιό που
παράγεται σαν υποπροϊόν στο συγγενικό εργοστάσιο της
EURICOMHellas, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
Η νέα αυτή επένδυση συνολικού κόστους άνω των 3.000.000
ευρώ έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.
3908/2011. Η επένδυση πέραν του οικολογικού της χαρακτήρα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο κόστος ανά
μονάδα παραγόμενου προϊόντος της εταιρίας.
Η μονάδα αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο
τμήμα είναι συγκεντρωμένη και  προωθείται η βιομάζα στο
τμήμα της καύσης. Στο δεύτερο τμήμα καίγεται και παράγεται η θερμική ενέργεια για τη λειτουργία του εργοστασίου.
Στο τρίτο τμήμα γίνεται η επεξεργασία και ο καθαρισμός
των καυσαερίων πριν απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα
και στο τέταρτο τμήμα συγκεντρώνεται και συσκευάζεται η
στάχτη που αποτελεί το 18% - 20% της βιομάζας και η οποία
στη συνέχεια εξάγεται στο εξωτερικό σε τιμή τριπλάσια του
κόστους του ορυζοφλοιού.
Από περιβαλλοντολογική άποψη, το βασικότερο πλεονέκτημα

αυτής της μονάδας είναι
ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην
αποφυγή του
φαινομένου
του θερμοκηπίου. γιατί το
ισοζύγιο του
διοξειδίου
του άνθρακα
(CO2) παραμένει σταθερό και δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με οξείδια
του θείου (SO2), καθότι δεν περιέχει θείο (φωτοσύνθεση).
Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία βοηθάει στη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος στο περιβάλλον.
Τέλος, η επένδυση αυτή συμβάλλει θετικά στο συναλλαγματικό
ισοζύγιο της εθνικής οικονομίας διότι αφενός δεν χρησιμοποιούνται πλέον εισαγόμενα καύσιμα (μαζούτ – φυσικό αέριο) και
αφετέρου η με την καύση του ορυζοφλοιού παραγόμενη τέφρα
εξάγεται στην Γερμανία και Αυστρία, σε εταιρίες παραγωγής
οικοδομικών υλικών, καθώς ο εμπλουτισμός του τσιμέντου με
τέφρα που παράγεται από την καύση ορυζοφλοιού, αποδίδει
σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Οι εξαγόμενες ποσότητες τέφρας
ορυζοφλοιού ήδη εξοικονομούν σημαντικό συνάλλαγμα προς
όφελος της εθνικής οικονομίας.

Επιτυχής υλοποίηση διαμόρφωσης Ζαππείου Μεγάρου
για την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ από την Interform AE
Η INTERFORM A.E., μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ανέλαβε
και υλοποίησε επιτυχημένα τη διαμόρφωση του Ζαππείου
Μεγάρου για τις ανάγκες της Ελληνικής προεδρίας της ΕΕ
για το Α’ εξάμηνο του 2014.
Η INTERFORM κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής εκθεσιακών περιπτέρων και  προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες της στους
τομείς της αρχιτεκτονικής επικοινωνίας, προώθησης, εκδηλώσεων και συνεδρίων. Ως μέλος του  OCTANORM Service
Partner International, ένα δίκτυο διαπιστευμένων εταιρειών
με μέλη σε 55 χώρες, η Interform έχει συνεχή και άμεση
πρόσβαση στις πιο καινοτόμες τεχνολογίες, στα τελευταίας
τεχνολογίας υλικά και στις πιο αποτελεσματικές λύσεις, οι
οποίες περιλαμβάνουν από εξειδικευμένα (custom) περίπτερα
μέχρι και τυποποιημένα προϊόντα, ούτως ώστε να μπορούμε
να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις όλων των πελατών μας.
Η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή εμπειρία σε εκθεσιακά και
συνεδριακά γεγονότα, καθώς το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμ-

βάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή σε διεθνείς εκθέσεις
(Anuga, Marmomacc, Sial, ISM, Posidonia κτλ), εγχώριες
εκθέσεις (ΔΕΘ, Agrotica, Horeca κτλ) και συνέδρια-εκδηλώσεις (Συνδιάσκεψη ΟΑΣΕ 2009, Ελληνική Προεδρία ΕΕ
2003 & 2014, Eurovision 2006, Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης κτλ)
Περισσότερες πληροφορίες και δείγματα της δουλειάς μας
μπορείτε να βρείτε στο website μας, στη διεύθυνση www.
interform.gr .

