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 [ περιεχόμενα  ] 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Απονομή Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος

 Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας

 Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση

 Ικανοποίηση ΣΒΒΕ, για την αποδοχή της πρότασής του για τη σύσταση «Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης», στη Θεσσαλονίκη

 Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάννη 
και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Αικ. Σαβαϊδου

 Ικανοποίηση ΣΒΒΕ, για τη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου Συνεπών 
Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ»

 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης από τον ΣΒΒΕ σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη 

 Διεθνές συνέδριο Green Your Mind! Aqua & Terra

ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ



Έχουν περάσει ήδη 
κοντά στα οκτώ χρό-
νια από την έναρξη της 
διεθνούς χρηματοπι-
στωτικής κρίσης του 
2007, που ουσιαστικά 
αποσυντόνισε την πα-
γκόσμια οικονομία και 
την παρέσυρε αρχικά 
σε στασιμότητα και 
ακολούθως σε ύφεση. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχα-
νιών Βορείου Ελλάδος 
πολύ πριν ξεσπάσει η 

κρίση μιλούσε έντονα, μάλιστα από το 2005, για 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένης 
βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα. 

Γι΄ αυτό, τόσο λόγω της νέας χρονιάς όσο και με την 
ευκαιρία της προκήρυξης των εκλογών, θα ήθελα 
να υπενθυμίσω συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΒΒΕ 
της τελευταίας δεκαετίας, τονίζοντας το γεγονός 
ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
ανέλυσε και τεκμηρίωσε αυτά τα θέματα ακόμη και 
στον Πρωθυπουργό της χώρας, ήταν αυτός που τα 
ανέδειξε, αλλά, κυρίως, τα υποστήριξε με τόλμη, 
με θάρρος και με προσήλωση στο στόχο. 

Ξεκινώ σταχυολογώντας δέκα (10) από αυτά, τα οποία 
υλοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται και μερικά τα οποία έχουν δρομολογηθεί 
για υλοποίηση το τελευταίο χρονικό διάστημα:

1. Ευελιξία στην αγορά εργασίας.

2. Νέο σύστημα αδειοδότησης μεταποιητικών επι-
χειρήσεων.

3. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις 
επιχειρήσεις.

4. Επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων.

5. Προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης.

6. Αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης επενδύσεων 
που υλοποιούνται μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

7. Απλοποίηση εξαγωγικών διαδικασιών με άρση 
των προσκομμάτων και αντικινήτρων.

8. Επιδότηση επιτοκίου κεφαλαίων κίνησης στις 
επιχειρήσεις της Θράκης.

9. Επιδότηση του κόστους εργασίας επιχειρήσεων 
με έδρα τις παραμεθόριες περιοχές.

10. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στο Υπουρ-
γείο Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση 
επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Συνεχίζω με προτάσεις μας που θα έπρεπε να έχουν 
υλοποιηθεί, και δυστυχώς μέχρι σήμερα ενώ η 
πολιτεία έχει αναγνωρίσει την αξία τους και την 
εφικτότητα της υλοποίησής τους, εντούτοις δεν 
έχει λάβει ακόμη τις απαραίτητες αποφάσεις για 
να τις κάνει πραγματικότητα:

1. Δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας». 

2. Πρόταση εναλλακτικής στήριξης της ρευστότητας 
κατά το πρότυπο της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών.

3. Εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας.

4. Κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών και επι-
βαρύνσεων.

5. Συμψηφισμός των οφειλών των επιχειρήσεων 
προς το κράτος, με τις οφειλές του κράτους προς 
τις επιχειρήσεις.

6. Έλεγχος αγοράς και προστασία ελληνικών προϊό-
ντων από απομιμήσεις που παράγονται σε τρίτες 
χώρες.

7. Παροχή εγγυήσεων και προεξόφληση απαιτήσεων 
για εξαγωγές.

8. Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών και μετα-
χρονολογημένες επιταγές. 

9. Σχέσεις της βιομηχανίας με τις αλυσίδες λιανικού 
εμπορίου.

10. Αποτελεσματική άσκηση οικονομικής διπλω-
ματίας κατά το πρότυπο άλλων χωρών.

Όμως, επειδή στον ΣΒΒΕ γνωρίζουμε ότι το νέο 
επιχειρηματικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί 
μετά την κρίση θα είναι πραγματικά και ουσιαστικά 
διαφορετικό απ΄ όσα γνωρίζαμε και βιώναμε τα 
προηγούμενα χρόνια, θα επιμείνουμε και τη νέα 
χρονιά, με τη νέα κυβέρνηση στην επίλυση των 
παραπάνω προβλημάτων. Άλλωστε, η συνέχιση των 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών για τη δημιουργία 
ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
που θα διευκολύνει την υλοποίηση επενδύσεων 
και θα εισφέρει θετικά στην πορεία για την ανάταξη 
της οικονομίας της χώρας μας, είναι μονόδρομος.

Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, εύχομαι σε όλα τα 
μέλη του ΣΒΒΕ «Καλή Χρονιά», σαφώς καλύτερη από 
την περυσινή, με υγεία και δύναμη για τις δυσκολίες που 
σίγουρα θ’ αντιμετωπίσουμε.

2015: συνέχιση μεταρρυθμιστικών προσπαθειών

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



2015: continuation of reform efforts

 Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι Χαρίλαος Αλεξόπουλος
  Δημήτριος Αμπατζής

 Γ’ Αντιπρόεδροι Κωνσταντίνος  Αποστόλου
  Χρήστος Γιορδαμλής
  Κυριάκος Λουφάκης
  Λιβέριος Μητακάκης
  Μάρκος Μπόλαρης 
  Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
  Αθανάσιος Πατσατζής
  Αθανάσιος Τζεβελέκης
  Ιάκωβος Φραντζής

 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 Αλέξανδρος Μπακατσέλος 
  Βασίλειος Πανούτσος 
  Νίκος Ευθυμιάδης 
  Βασίλης Τακάς 
  Γεώργιος Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

It is almost eight years since the international financial crisis started in 2007, 
which basically threw the global economy off centre, initially driving it to stag-
nation, and then to recession. 

Long before this crisis broke out, and in particular since 2005, the Federation 
of Industries of Northern Greece has been continuously stressing the need for 
planning and implementing a specific industrial policy in the country. 

Therefore, at the start of this new year, and on the occasion of the upcoming 
elections, I would like to revisit certain proposals made by FING over the last 
ten years and highlight the fact that the Federation has even gone so far as to 
provide analysis and documentation of these issues to the Prime Minister of the 
country. It is the Federation that put forward these proposals and, above all, sup-
ported them with great boldness and courage, never taking its eye off the target.

I will begin by singling out ten (10) of these proposals, which have been im-
plemented in the past and include some that have been recently scheduled 
to be implemented:
1. Flexibility in the labour market
2. A new licensing system for manufacturing enterprises
3. Reduction of non-wage costs for businesses
4. Refunding of VAT to export businesses
5. Programmes for maintaining employment
6. Increase in the percentage of investment aid for investments implemented 

through the Development Law
7. Simplification of export procedures and lifting of barriers and disincentives
8. Subsidization of working capital interest rates of enterprises in Thrace
9. Subsidization of labour costs of enterprises established in border regions
10. Establishment of a Development Task Force in the Ministry of Macedonia 

and Thrace for the implementation of investments in Northern Greece.

I will now continue with some of our proposals, which should have been imple-
mented, but unfortunately, to date, the State has not yet issued the necessary 
decisions in order to realize them, even though it has recognized their value 
and the feasibility of their implementation: 
1. Creation of a “National Industrial Council” 
2. Proposal on alternative liquidity support based on the bank recapitalization 

model
3. Rationalization of energy costs
4. Abolition of fixed / standard duties and charges
5. Offsetting of debts owed by enterprises to the State, against debts owed by 

the State to enterprises
6. Market surveillance and protection of Greek products against imitations 

produced in third countries
7. Provision of guarantees and discounting of export claims
8. Rationalization of the payment system and post-dated cheques
9. Links between industry and retail chains
10. Effective exercise of economic diplomacy based on the models of other 

countries.

However, since all of us at the Federation of Industries of Northern Greece 
are well aware that the new business environment that is to be formed after 
the crisis will truly and substantially differ from the reality we knew and ex-
perienced in previous years, we will insist for yet another year on solving the 
above problems together with the new government. Besides, the continuation 
of reform efforts in order to create a contemporary business environment 
that will facilitate the implementation of investments and make a positive 
contribution to the uplifting of the country’s economy, is the only way forward.

At the start of the new year, I would like to wish all members of the Federation a 
Happy New Year, one far better than the previous year, filled with good health and 
the strength we need to deal with the difficulties that will certainly come our way. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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03.11.14

• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στη δημοσι-
ογράφο Ε. Γεωργιλέα, στο SBC TV Channel με θέμα: 
«Ενεργειακό Κόστος στη βιομηχανία».

• Γεύμα με τη συμμετοχή της κας Αικ. Σαββαίδου, Γενική 
Γραμματέα Εσόδων, που παρέθεσε το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 6ου Φορολογικού 
Συνεδρίου και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The 
MET.  Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος. 

• 6ο Φορολογικό Συνέδριο, που διοργάνωσε το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιή-
θηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από τον Σύνδεσμο ομιλία 
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου. 

04.11.14

• Γεύμα γνωριμίας με τους νέους Πρυτάνεις του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, κ.κ. Μήτκα και Ζαπράνη.  Από τον 
Σύνδεσμο παρευρέθηκαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου. 

05.11.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον ΟΕΥ της Πρεσβείας του 
Καναδά, κ. Emmanuel Skoulas, που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Πρόεδρος.

• Εκδήλωση Ημέρες Καριέρας «Open Coffee Business 
Meeting», που συνδιοργάνωσαν η Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
ΠΡΩ.ΤΑ., η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, το ΤΕΕ/ΚΜ και το Κολέγιο 
Perrotis και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/
ΚΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

 
07.11.14

• Εκδήλωση «Ελληνικό Αλουμίνιο: Ένας κλάδος στρατηγικής 
σημασίας για την ανάπτυξη της Ελλάδας», που διοργάνωσε 
η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Nikopolis. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι 
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

10.11.14
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολή κ. Πάνο Καννέλη, που πραγματοποιή-
θηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΓΣΘ.  Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Εκδήλωση «Grow 2 Market», που διοργάνωσε η Αλεξάν-
δρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και πραγματοποιήθηκε στο 
Νoesis. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

11.11.14

• Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μπάμπη Φιλαδαρλή, 
«Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων», που πραγματοποιήθη-
κε στο ξενοδοχείο The MET.  Από το Σύνδεσμο ομιλία 
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος. 

12.11.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση «Καταπολεμώντας τη διαφθορά», που δι-
οργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάδα Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

14.11.14

• Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. 
Βρούτση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The 
MET.

• Τελετή Απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου 
Ελλάδος 2014», που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος και η εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.

18.11.14

• Τελική συνάντηση του έργου «ECHOES» για τον οικολο-
γικό σχεδιασμό, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Institute for Business Competitiveness, Valencia, στην 
Ισπανία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.

• 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, που διοργάνωσε η 
Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος και πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MΕΤ. Από το Σύνδεσμο 
χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Ε. Κοψαχείλης.  

19.11.14

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από τον 
Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΔΕ. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

20-21.11.14

• Επισκέψεις της Διοίκησης του Συνδέσμου με τη συμμετοχή 
του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή και Βιομηχανίας, κ. 
Γ. Στεργίου, που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρίες-μέλη 
του Συνδέσμου στη Δυτική Μακεδονία.

24.11.14

• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe 
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του ΕΚΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. 
Κ. Τζιτζινού.

• Συνάντηση της Ομάδας Βέλτιστων Πρακτικών «Εξαγωγές 
– Αύξηση Πωλήσεων» του Συνδέσμου που πραγματο-
ποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ. Από το Σύνδεσμο ως 
συντονιστής της Ομάδας συμμετείχε ο κ. Κ. Κουκούντζος.

26-27.11.14

• Διήμερο διεθνές συνέδριο «Green Your Mind! Aqua & 
Terra», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος GuardEn, 
και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος, 
ομιλία o κ. Κ. Στυλιαράς και συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.



27.11.14

• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα 
9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους δημο-
σιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη και Σ. Ζαχαρό με 
θέμα τις επιπτώσεις στη βιομηχανία από τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΔΕΗ.

• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Χρ. Γεωργίου, στους δη-
μοσιογράφους Μ. Αναγνωστίδου και Κ. Λουτζιούδη, στην 
εκπομπή «Άκου να δεις» της TV 100 με θέμα: Το Διήμερο 
Διεθνές συνέδριο «Green Your Mind!», στο πλαίσιο του 
προγράμματος GuardΕn, που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. 

28.11.14

• 12ο Συνέδριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «Το Μάνατζμεντ της Ανά-
πτυξης και της Επιτυχίας στις Επιχειρήσεις της Νέας 
Εποχής», που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο 
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι 
κ.κ. Γ. Σταύρου και Κ. Στυλιαράς και η κα Σ. Πολίτου.

29.11.14

• Συνάντηση με Ρωσική Αντιπροσωπεία των ROST ΒΑΝΚ 
και KEDR ΒΑΝΚ και του “Ιδρύματος Φίλων της Ελλάδας 
«Φιλική Εταιρεία» στην Ελλάδα”, που διοργάνωσε η ΔΕΘ-
HELEXPO Α.Ε. και πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

01.12.14

• Πρόγευμα εργασίας, με την παρουσία της κας Deborah 
Wince-Smith, President & CEO, US Council on 
Competitiveness, που παράθεσε το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 25ου Συνεδρίου 
της Ελληνικής Οικονομίας και πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental.  Από τον Σύν-
δεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

• 25ο Συνέδριο «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας - The 
Greek Economy at a Turning Point», που διοργάνωσε το 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, και πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental. 
Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ ως 
εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία 
«Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο των 
ΤΟΠΣΑ, και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από το 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

03.12.14

• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον ΟΕΥ της Πρεσβείας της 
Ισπανίας, κ. Jorge Andreu, που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου.  Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Πρόεδρος.

04.12.14

• Γεύμα εργασίας με τους κ.κ. Στ. Θεοδωρόπουλο - Πρό-
εδρο, Μ. Μαυρόπουλο - Αντιπρόεδρο και Μ. Gerdjikov 
- Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συμβουλίου Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Βουλγαρίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν 
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.

05.12.14 

• Ημερίδα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός Η σημασία 
του και τρόποι ενίσχυσής του», που συνδιοργάνωσαν η 

Θεσσαλονίκη–Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο ομιλία 
απηύθυνε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

• Εκδήλωση «Ανθρώπινα δικαιώματα και καταπολέμηση 
διαφθοράς», που διοργάνωσε το Global Compact Network 
Hellas και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στην Αμερικα-
νική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

08.12.14

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χρ. Γεωργίου.

12.12.14

• Συνέδριο: «Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας 
– Σύγχρονες πόλεις & Ανταγωνιστικότητα», που συνδιορ-
γάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας, η 
εταιρία Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και η εταιρία Boussias 
Communications και πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό 
χώρο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Από το Σύνδεσμο 
ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου.

15.12.14

• Εκδήλωση «Θεσσαλονίκη: το χθες, το σήμερα και το αύ-
ριο», που διοργάνωσε η ΠΕΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε 
στο Βασιλικό Θέατρο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα 
Σ. Πολίτου.

16.12.14

• Συνάντηση με τον κ. Κ. Αγραπιδά, Διευθυντή Αμοιβών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συν-
δέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

17.12.14

• 145η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή αρ.7 Ν. 
3299/2004, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας.  
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

18.12.14

• Ημερίδα διαβούλευσης «Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχε-
διασμού: Θεμέλιο για την ανάπτυξη», που διοργάνωσε 
ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Σπ. Ευσταθόπουλο, Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

21.12.14

• Διοικητική Επιτροπή, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. 
Πλακιωτάκη.

23.12.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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Απονομή Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος

Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία περισσότερων 
από 400 ατόμων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 
Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο “The Met Hotel”, η 
τελετή απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου 
Ελλάδος».

Πρόκειται για πρωτοβουλία - θεσμό του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ο οποίος συ-
νεργάστηκε εφέτος με την οικονομική εφημερίδα «Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και 
τελικά τη βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν 
ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, ο Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γ. 
Βρούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. 
Σταϊκούρας, και η κα Μ. Δερτιλή, Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Στην τελετή απένειμαν βραβεία και επαίνους ο Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γ. 
Βρούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. 
Χρ. Σταϊκούρας, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων 
κ. Σ. Σιμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Π. Κοκκόρης, ο Γενικός Γραμματέας 
Προβολής και Επικοινωνίας κ. Γ. Καραγιάννης, ο Ανα-
πληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς 
κ. Χρ. Αντωνιάδης, και ο Πρύτανης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Π. Μήτκας, και η κα 
Μ. Δερτιλή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Η παρουσίαση και ο συντονισμός της τελετής των βρα-
βείων, πραγματοποιήθηκε από τη δημοσιογράφο, κα 
Άννα Μπουσδούκου.

Κύριος χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ-

ΡΑΙΩΣ, και χορηγός η εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΥΝΙΟΥ ΑΕ.

Για την εφετινή βράβευση των επιχειρήσεων, ακολουθή-
θηκε η ίδια διαδικασία όπως και πέρυσι. Συγκροτήθηκε 
Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από άτομα υψηλού 
κύρους η οποία συνεδρίασε ούτως ώστε να αξιολογήσει 
τις υποψηφιότητες των μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
διεκδικούσαν τα βραβεία σε καθεμιά από τις επιμέρους 
κατηγορίες. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πραγ-
ματικά αφιέρωσαν μέρος από τον πολύτιμο χρόνο τους 
για να συμβάλλουν κι αυτά στην ανάδειξη επιτυχημένων 
προσπαθειών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβι-
ώσουν την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ήταν:
1. ο καθηγητής κ. Κ. Γραμμένος, Πρόεδρος του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου Ελλάδος, 
2. ο καθηγητής κ. Α. Ζαπράνης, Πρύτανης του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας, 
3. ο κ. Ν. Πέντζος, πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
4. ο κ. Α. Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομη-

χανιών Βορείου Ελλάδος, 
5. ο κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συν-

δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, και, 
6. ο κ. Α. Τσουκαλάς, Προϊστάμενος του Περιφερειακού 

Γραφείου Θεσσαλονίκης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η επιτροπή αξιολόγησης ευχαριστεί όλες τις επιχει-
ρήσεις που υπέβαλλαν υποψηφιότητα, αλλά, δυστυ-
χώς, γιατί αυτό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, 
δεν βραβεύθηκαν εφέτος. Η συμμετοχή τους ήταν πολύ 
σημαντική και γι΄ αυτό θέλησε να τους συγχαρεί.

Ακολουθούν οι εταιρείες που βραβεύθηκαν ανά κατη-
γορία βραβείου.
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Βραβείο «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση»

Στην κατηγορία «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση» απο-
νεμήθηκε βραβείο στην KLEEMANN HELLAS ABEE, 
ενώ η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 
αποφάσισε και την απονομή επαίνου στις εταιρίες SP-
CARTONPACK HELLAS AE και Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ AE.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας KLEEMANN HELLAS ABEE, 
κ. Νικόλαος Κουκούντζος, παρέλαβε το βραβείο.

Η KLEEMANN HELLAS ABEE, με έδρα το Κιλκίς:

• Πραγματοποιεί εξαγωγές ανελκυστήρων σε περισσό-
τερες από 90 χώρες του κόσμου 

• διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις, θυγατρικές και 
γραφεία πωλήσεων σε 11 χώρες 

• απασχολεί περισσότερους από 841 εργαζόμενους στην 
μητρική της εταιρία και πάνω από 1020 εργαζόμενους 
στον όμιλο...

• η μονάδα στο Κιλκίς είναι πλήρως καθετοποιημένη, 
ενώ διαθέτει εργοστάσιο στην Σερβία και την Κίνα

• στο Κιλκίς υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους πύρ-
γους δοκιμών στην Ευρώπη, ύψους 61 μέτρων για την 
ανάπτυξη νέων, υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρων

• ενώ, πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο φέρνοντας 
το design στον ανελκυστήρα με τη συνεργασία της με 
τον παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα..

• και έχει εισάγει και καθιερώσει νέες τεχνολογίες όπως 
αυτή του αντισεισμικού ανελκυστήρα

Ο έπαινος «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» στην κατηγορία βραβείων 
«Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση», απονεμήθηκε στις 
εταιρείες SP-CARTONPACK HELLAS AE και Α. ΧΑ-
ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ AE.

Ο κ. Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας SP-CARTONPACK HELLAS AΕ, παρέλαβε 
τον έπαινο. 

Η SP-CARTONPACK HELLAS AE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

• Πρωτοπόρα βιομηχανία στον κλάδο του χαρτιού και 
των προϊόντων από χαρτί από το 1969 μέχρι σήμερα

• με προσωπικό πάνω από 300 εργαζόμενους

• με κύκλο εργασιών πάνω από 65 εκατ. ευρώ και κέρδη 
περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ 

• με πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 
18001, BRC/IoP 

• και με οργάνωση προμηθειών πρώτων υλών ώστε να ικα-
νοποιούνται απαιτήσεις πελατών κατά το πρότυπο FSC

Ο κ. Ελευθέριος Χατζόπουλος, Πρόεδρος, παρέλαβε 
για λογαριασμό της εταιρείας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. AE, 
τον έπαινο. 

 Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ AE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

• Αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της παραγωγής 
εύκαμπτων υλικών συσκευασίας 

• απασχολώντας περί τους 250 εργαζόμενους

• εξάγοντας το 70% της παραγωγής της

• πραγματοποιώντας κύκλο εργασιών περισσότερο από 
52 εκατ. ευρώ

• έχοντας διαρκώς κερδοφόρες χρήσεις τη δύσκολη 
εποχή της οικονομικής κρίσης

• ενώ είναι τοποθετημένη στην πρώτη γραμμή της τεχνο-
λογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, γι’ αυτό έχει τιμηθεί ήδη 
τρεις φορές με το διεθνές ετήσιο βραβείο ERA award

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γιάννης Βρούτσης, Νικόλαος Κουκούντζος, Βασίλειος Ανδρικόπουλος, η κα Αννα Μπουσδούκου 
και ο κ. Ελευθέριος Χατζόπουλος.
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Βραβείο «Αριστεία Μεσαία επιχείρηση» 

Στην κατηγορία «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση» απο-
νεμήθηκε βραβείο στις εταιρείες PALAPLAST AE και 
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, ενώ η Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει 
έπαινο στις εταιρίες EPSILON NET AE και ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ.

Οι κ.κ. Παρασκευάς Παλατιανάς, Διευθύνων Σύμβουλος 
και Οικονομικός Διευθυντής και Νικόλαος Παλατια-
νάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
PALAPLAST AE, παρέλαβαν το βραβείο.

Η PALAPLAST AE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
• Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πλαστικών εξαρ-

τημάτων, συστημάτων άρδευσης καθώς και U-PVC σω-
λήνων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς πάνω από 60%

• περισσότερο από το 53% του κύκλου εργασιών της 
προέρχεται από εξαγωγές 

• οι διεθνείς της δραστηριότητες εξυπηρετούνται από 
ιδιόκτητη παραγωγική μονάδα στην γειτονική Τουρκία, 
στη Συρία και από εμπορική εταιρεία στη Ρουμανία

• απασχολεί περισσότερους από 240 εργαζόμενους
• διαθέτει τα προϊόντα της σε πάνω από 100 χώρες
• και υιοθετεί τεχνολογία σχεδίασης και κατασκευής 

προϊόντων με σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση 
και σωστή διαχείριση του νερού

Ο κ. Νίκος Χήτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, παρέλαβε το βραβείο.

Η ΧΗΤΟΣ ABEE, με έδρα τα Ιωάννινα:
• Παράγει το γνωστό σε όλους μας «φυσικό μεταλλικό 

νερό ΖΑΓΟΡΙ» 
• είναι αμιγώς Ελληνική οικογενειακή πρωτοπόρα επι-

χείρηση με 57 χρόνια ιστορίας
• απασχολεί 235 εργαζόμενους
• με εξαγωγές σε πάνω από είκοσι (20) χώρες του κόσμου
• με διαχρονική κερδοφορία και μηδενικό δανεισμό
• και στόχο «το προϊόν ΖΑΓΟΡΙ να γίνει «άξιος πρεσβευ-

τής» της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων «Αριστεία Μεσαία 
Επιχείρηση» παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας EPSILON NET AE.

Η EPSILON NET AE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
• Αποτελεί Όμιλο Εταιρειών που δραστηριοποιείται από 

το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, της δημι-
ουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και 
της εκπαίδευσης

• κατέχοντας: πάνω από 55% της αγοράς προϊόντων λο-
γισμικού για λογιστές, πάνω από το 35% της αγοράς σε 
προϊόντα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για λογιστικά γρα-
φεία και επιχειρήσεις, και, περίπου το 40% της αγοράς 
για λύσεις Payroll / HR / Ωρομέτρησης / Self Service 

• με περίπου 200 άτομα προσωπικό, αριθμός που αυξήθη-
κε την εποχή της οικονομικής κρίσης (2013) κατά 35%

• γι΄ αυτό ήταν μία από τις πέντε Ελληνικές εταιρείες 
που συμπεριελήφθησαν στη λίστα με τις 1.000 καλύ-
τερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα Έρευνα 
& Ανάπτυξη για το 2010 και το 2011

Επίσης τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων «Αριστεία 
Μεσαία Επιχείρηση» παρέλαβε ο κ. Στάθης Γιαχανατζής 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
ΦΑΙΔΩΝ AE.

Η ΦΑΙΔΩΝ AE, με έδρα το Κιλκίς, 
• Με συνεχόμενη κερδοφορία την εποχή της οικονο-

μικής κρίσης
• με αριθμό απασχολούμενων που ξεπερνά τους 130
• παράγοντας ειδικά βιολειτουργικά προϊόντα ως απο-

τέλεσμα συνεργασίας με το ΑΠΘ
• εξάγοντας πάνω απ΄ το 10% της παραγωγής της
• με διαρκή προσπάθεια για την ενσωμάτωση των σύγ-

χρονων τάσεων στη βιομηχανία τροφίμων για την πα-
ραγωγή παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων

Διακρίνονται οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Στάθης Γιαχανατζής, Παρασκευάς Παλατιανάς, Νικόλαος Παλατιανάς, Νίκος Χήτος και Ιωάννης Μίχος.
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Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας» 

Το βραβείο για το 2014 απονεμήθηκε στην κα Ελένη Θε-
οχάρη, General Manager και Deputy CEO της εταιρείας 
«Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ ΑΕ». 

Η κα Θεοχάρη: 

• Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στο 
Imperial College του Λονδίνου

• Το 1990 ίδρυσε μαζί με το σύζυγό της Πέτρο 
Σεπετά την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφια-
λώσεων ΑΕ την οποία διοικεί από το 1992 
μέχρι σήμερα

• Με την καθοδήγησή της η εταιρεία:

– Αναδείχθηκε σε ηγέτιδα στον κλάδο των 
εμφιαλωμένων νερών

– Διαγράφει εικοσιτέσσερα (24) χρόνια συ-
νεχούς ανάπτυξης

– Διαθέτει τρία (3) υπερσύγχρονα εργοστά-
σια με καθετοποιημένη παραγωγή

– Απασχολεί περισσότερους από 270 ερ-
γαζόμενους 

– Βρίσκεται σε διαρκή κερδοφορία από το 2002 μέ-
χρι σήμερα έχοντας, πολλαπλασιάσει τα κέρδη της 
εταιρείας από τότε κατά 30 φορές  

Διακρίνονται από αριστερά η κα Μάρθα Δερτιλή και η κα Ελένη Θεοχάρη

Βραβείο «Αριστεία Μικρή Επιχείρηση» 

Στην κατηγορία «Αριστεία Μικρή Επιχείρηση» απονεμήθη-
κε βραβείο στην εταιρεία ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ. 

Το βραβείο για την εταιρεία ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΒΕΤΕ, με έδρα την Φλώρινα παρέλαβαν η κα Θωμαή 
Τιριακίδη και ο κ. Κοσμάς Τιριακίδης.

Η ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ:

• Παράγει προϊόντα από 
σύνθετα υλικά στην 
ακριτική Φλώρινα

• με εφαρμογή στην αυ-
τοκίνηση, την ναυτιλία, 
τη βιομηχανία και την 
ενέργεια 

• με υψηλής τεχνολογί-
ας μηχανήματα και με 
τις πλέον αυστηρές 
προδιαγραφές (ASTM, 
AWWA, ISO, EN, BS)

• εξάγοντας το 90% των 
προϊόντων της σε δεκα-
τρείς (13) χώρες

• κι όλα αυτά μέσα σε λιγό-
τερα από οκτώ (8) χρό-
νια από την ίδρυσή της.

Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, η κα Θωμαή Τιριακίδη και ο κ. Κοσμάς 
Τιριακίδης.
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Βραβείο «Καινοτομίας» 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε το βραβείο να απο-
νεμηθεί στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, και να 
απονείμει έπαινο για την κατηγορία βραβείων Καινοτομίας 
στις εταιρείες PELOPAC ABEE και ΑNATOMIC HELP AE.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Ζάννας, Επιχειρη-
σιακός Διευθυντής της εταιρίας MLS Πληροφορική ΑΕ.

Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, βραβεύθηκε γιατί: 
• αναπτύσσει καινοτόμο hardware και software για τη 

δημιουργία της μεγαλύτερης δυνατής αξίας για τους 
πελάτες της

• γι’ αυτό κέρδισε την 1η θέση στην Ελληνική αγορά
• και το Χρυσό Πανευρωπαϊκό βραβείο Τεχνολογίας 

(1999)
• ενώ το 2003 ανέπτυξε το πρώτο σύστημα αυτόματης 

πλοήγησης της Ελληνικής αγοράς
• και συνεχίζει παράγοντας smart phones, tablets, και 

λογισμικό εφαρμογών εκπαιδευτικής και γλωσσικής 
τεχνολογίας 

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων για την Καινο-
τομία παρέλαβε, ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PELOPAC ABEE.

Η PELOPAC ABEE, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης, 
• Πρωτοπορεί παγκοσμίως στην τυποποίηση ελιών με 

τη χρήση του καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης κου-
κουτσιών στις εκπυρηνωμένες ελιές με X-rayImaging

• δραστηριοποιούμενη με συγκεκριμένη στρατηγική και-
νοτομίας που προβλέπει: α) συνεργασία στη διαδικασία 
ανάπτυξης νέων προϊόντων με τους πελάτες και τους 
προμηθευτές, β) αξιοποίηση πλατφορμών καινοτομίας 

και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των πελατών, και, γ) 
πρωτοπορία στην χρήση νέας τεχνολογίας παραγωγής 
και υλικών υψηλής τεχνολογίας

•  γι’ αυτό πραγματοποιεί το 98,3% των πωλήσεων της σε 
απαιτητικές αγορές του εξωτερικού (ΗΠΑ 42%, Μεγ. 
Βρετανία 35%) και συνολικά σε 13 χώρες

•  ενώ έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες 
με παγκόσμιες εταιρείες κολοσσούς, όπως: Hormel 
Foods, J. Sainsbury, TESCO, ASDA, Rapuznel, Bell 
- Carter, Target, κλπ

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων για την Καινο-
τομία παρέλαβε ο κ. Παναγιώτης Γιαννούλης, Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑNATOMIC 
HELP AE.

 Η ANATOMIC HELP AE, με έδρα τη Νέα Σάντα, Κιλκίς: 
• Η καινοτομική δραστηριότητα της εταιρείας αποδει-

κνύεται από τα τρία Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που 
έχει κατοχυρώσει τα τελευταία χρόνια: 
– Ανατομικό στρώμα με memory foam και βάση αφρού 

πολυουρεθάνης
– Ανατομικό μαξιλάρι με επίθεμα σιλικόνης
– Αντιμικροβιακό καλτσάκι διαβαθμισμένης συμπίεσης

• η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 
Ε3/833/99 και τα προϊόντα που παράγει φέρουν πι-
στοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα και πιστο-
ποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς 

• διαθέτει εξοπλισμό παραγωγής που είναι ιδιοκα-
τασκευή, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα για 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και για αυξημένη 
παραγωγική δυναμικότητα 

• γι’ αυτό και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες 
από 25 χώρες

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Παναγιώτης Γιαννούλης, Ιωάννης Ζάννας και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.
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Βραβείο «Εξωστρέφειας» 

Το βραβείο απονεμήθηκε στην επιχείρηση OLYMPIA 
ELECTRONICS AE, ενώ η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφά-
σισε να απονείμει έπαινο για την εξωστρεφή τους δρα-
στηριότητα και στις εταιρείες ΕΚΜΕ ΑΕ και ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Δημήτριος Λακασάς, Πρόε-
δρος της εταιρείας OLYMPIA ELECTRONICS AE. 

Η OLYMPIA ELECTRONICS AE, με έδρα τον Κολινδρό, 
Πιερίας:
• Παράγει καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας 

χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής
• με 165 εργαζόμενους εκ των οποίων το 10% στελε-

χώνει το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας
• με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες
• με διαρκώς αυξανόμενη κερδοφορία την εποχή της 

οικονομικής κρίσης
• και φιλοσοφία  «προσφέρουμε περισσότερα για λι-

γότερα»
• γι’ αυτό ένας από τους πελάτες στρατηγικής σημα-

σίας της εταιρείας είναι η Honeywell, Αμερικανική 
πολυεθνική που παράγει συστήματα στον τομέα της 
αεροναυπηγικής, των αυτοματισμών και των μεταφο-
ρών, έχοντας 132.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο 

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων Εξωστρέφεια, 
παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Καρυώτης, Πρόεδρος της εται-
ρείας ΕΚΜΕ AE.

Η ΕΚΜΕ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με έδρα την 
Ιωνία Θεσσαλονίκης, 
• Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία περισ-

σότερη των 40 ετών στον χώρο των Διυλιστηριακών / 
Βιομηχανικών κατασκευών και έργων

• με εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών της την πεντα-
ετία 2010 – 2014: από 10% το 2010 σε 46% το 2014

• με εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες
• με συμμετοχή σε πλήθος διαγωνισμούς προμηθειών για 

έργα στην Κορέα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την 
Ινδία, και στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Δυτικής 
και Ανατολικής Ευρώπης

• και με την παραγωγή εξοπλισμού για χρήση από εται-
ρείες όπως: TOTAL, GAZPROM, LUKOIL, TAKREER, 
TAIF NK, SONATRACH

Για λογαριασμό της ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ τον έπαινο παρέλαβε η κα 
Ασημίνα Τζίκα, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας.

Η ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ, με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς, 
• Περισσότερο από το 45% του κύκλου εργασιών της 

εξάγεται σε 17 χώρες, ενώ διαθέτει και 2 θυγατρικές
• η εξωστρέφειά της και η υψηλή ποιότητα των προϊό-

ντων της την οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων της την τελευταία τριετία

• έχει σταθερά αυξανόμενο κύκλο εργασιών και κέρδη 
την τελευταία τριετία της οικονομικής κρίσης, εξαιτίας 
ακριβώς της εξωστρεφούς της δραστηριότητας

• από το 2005 λειτουργεί πρότυπη μονάδα παραγωγής 
και ρομποτικής διαχείρισης των προφίλ αλουμινίου

• κατέχει Ευρωπαϊκή πατέντα με ισχύ σε 27 Ευρωπα-
ϊκές χώρες

• ενώ τα προϊόντα “Elvial Multilock Systems” είναι πι-
στοποιημένα από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο 
Ift Rosenheim Γερμανίας

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Περικλής Μήτκας, Δημήτριος Λακασάς, Ιωάννης Καρυώτης και η κα Ασημίνα Τζίκα.
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Βραβείο «Περιβάλλον» 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονεμηθεί 
το βραβείο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ, και έπαινο στην εταιρεία ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Δημήτριος Τσακωνίτης, Γε-
νικός Διευθυντής των Μεταλλείων Γερακινής, της εται-
ρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ. 

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, με εγκαταστάσεις στη 
Χαλκιδική:

• Έχει αντικείμενο δραστηριότητας την εξόρυξη, τον 
εμπλουτισμό και την καμίνευση μαγνησίτη, με σκοπό 
την παραγωγή και εμπορία καυστικής και διπύρου 
μαγνησίας, καθώς και ωμού Λευκολίθου

• εφαρμόζει εκτενές πρόγραμμα αποκατάστασης τοπίου 
που τα τελευταία έντεκα (11) έτη έχει κοστίσει 2,5 
εκατ. ευρώ 

• χρησιμοποιεί πληθώρα συστημάτων απορρύπανσης 
με διαρκείς επενδύσεις κάθε χρόνο, που μόνο για τα 
εγκατεστημένα ηλεκτροστατικά φίλτρα και σακκώ-
φιλτρα αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ 

• υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης 
νερού, πρόγραμμα αξιοποίησης της απορριπτόμενης 
με τα καυσαέρια κλιβάνων θερμότητας και εφαρμό-
ζει πιστά συγκεκριμένη πολιτική περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

• ενώ εξάγει το 93% της παραγωγής της, σε 5 Ηπείρους 
και 35 χώρες, με 7 διαφορετικά εμπορικά σήματα

• και βρίσκεται στην 1η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή 
και διάθεση καυστικής μαγνησίας. 

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων περιβάλλον, 
παρέλαβε ο κ. Στέφανος Κανίδης Διευθυντής Παραγωγής 
της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE. 

Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, με έδρα στην Ξάνθη:

• Διαθέτει πολυετή και επιτυχημένη διεθνή παρουσία 
στους τομείς αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας: 
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές 
προηγμένες και καταναλωτικές εφαρμογές, ενεργει-
ακές λύσεις και υπηρεσίες

•  με επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 
της πλέον σύγχρονης μονάδας ανακύκλωσης συσσω-
ρευτών μολύβδου της Ευρώπης, στην Κομοτηνή

•  η οποία μονάδα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 
άνω των 15 χιλ. τόνων κραμμάτων μολύβδου, που θα 
αποτρέψει εκροή συναλλάγματος για τη χώρα ύψους 
40 εκατ. ευρώ

•  απασχολεί 600 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό

•  έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες σε 9 χώρες

•  πραγματοποιεί πωλήσεις σε 100 χώρες και,

•  εξάγει το 98% της παραγωγής της. 

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτριος Τσακωνίτης και Στέφανος Κανίδης.
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Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» 

Η απονομή των θεματικών βραβείων ολοκληρώθηκε με 
τη βράβευση δυο εταιρειών στην κατηγορία βραβείων 
που αφορούν στην υλοποίηση επιτυχημένων δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ανέλαβαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 
Το βραβείο «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ», απο-
νέμεται στην ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, και ο έπαινος 
απονέμεται στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ.

Ο κ. Μιχάλης Μπαρμπούτης, Διευθυντής Εργοστασίου 
Θεσσαλονίκης της ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, παρέλαβε το 
βραβείο.

Η ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ: 

• Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί βασικό 
συστατικό της επιχειρηματικής κουλτούρας του ΤΙΤΑΝΑ 
πολύ πριν αποτελέσει αντικείμενο γενικότερης ενα-
σχόλησης των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

• Η ΕΚΕ διαχρονικά για τον ΤΙΤΑΝΑ αποτελεί:
− Μέριμνα για τους εργαζόμενους 
− Σεβασμός και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων
− Λειτουργία ως ενεργό μέλος της κοινωνίας
− Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη

• Ενδεικτικές δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας, με εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς αποδέκτες:
− Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
− Περιβάλλον

− Κοινωνική προσφορά 
− Εργασία 

Ο έπαινος στην κατηγορία βραβείων Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης απονεμήθηκε στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, με έδρα τη Χαλκιδική. 

Ο κ. Εντουάρντο Μούρα, Country Manager της Eldorado 
Greece και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, παρέλαβε τον έπαινο.

H ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, με έδρα τη Χαλκιδική:

• Δημοσιοποιεί κάθε χρόνο «Έκθεση Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας» για την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητές της

• Οι βασικές αρχές και η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης που εφαρμόζει απαρέγκλιτα η εταιρεία, 
είναι: 
− Ασφαλής λειτουργία των έργων
− Τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών, κανόνων 

και πρακτικών προστασίας περιβάλλοντος
− Επένδυση σε πρωτοποριακή τεχνολογία και εφαρ-

μογή περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατών μεθόδων 
εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων,

− Ενώ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για την εταιρεία 
η ασφαλής λειτουργία των έργων της σε σχέση με το 
περιβάλλον, τους εργαζομένους της και την τοπική 
κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Μιχάλης Μπαρμπούτης, Παναγιώτης Κοκκόρης και Εντουάρντο Μούρα.
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Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ πραγματοποίησε την Πέμπτη 20 και τη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, επισκέψεις και 
ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις των παρακάτω επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου που εδρεύουν στη Δυτική 
Μακεδονία, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου:

ERTON GROUP

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Α. Σαββάκης, Πρό-
εδρος ΣΒΒΕ, Μ. Αντωνίου, Βουλευτής Καστοριάς, Π. 
Κωστόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της ERTON GROUP και Γ. Στεργίου, Γ.Γ. Βιομηχανίας

EXPOPEL HELLAS Α.Ε

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Εκτελε-
στικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, Γ. Στεργίου, Γ.Γ. Βιομηχα-
νίας, Κ. Βλαχάκης, Πρόεδρος της EXPOPEL HELLAS 
Α.Ε και Α. Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ

EXPOTAN INTERNATIONAL Α.Ε.

GEOHELLAS Α.Ε.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Συντουκάς, Διευ-
θυντής Εργοστασίου της GEOHELLAS Α.Ε., Γ. Στεργίου, 
Γ.Γ. Βιομηχανίας, Α. Σαββάκης, Πρόεδρος ΣΒΒΕ και 
Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, σε επιχειρήσεις 
της Δυτικής Μακεδονίας
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ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Γ. Στεργίου, Γ.Γ. 
Βιομηχανίας και Γ. Γκλιάγιας, Πρόεδρος της ΑΦΟΙ 
Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΑΕ

ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. 

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Α. Σαββάκης, Πρόε-
δρος ΣΒΒΕ, Μ. Παπαγεωργίου,  Αντιπρόεδρος ΜΑ.ΒΙ.Ζ. 
Α.Ε. και Γ. Στεργίου, Γ.Γ. Βιομηχανίας

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ  

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Α. Σαββάκης, Πρό-
εδρος ΣΒΒΕ, Α. Μπαγκατζούνης, Πρόεδρος της ΜΠΑ-
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ και Γ. Στεργίου, 
Γ.Γ. Βιομηχανίας 

ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.  
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ,
 με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση 

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ 
με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γ. Βρούτση, στο ξενοδοχείο 
“The Met Hotel”, στη Θεσσαλονίκη.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατέθεσε υπόμνημα προς τον 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
κ. Γ. Βρούτση με θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος των 
επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ. 

Συγκεκριμένα τα θέματα που έθεσε ο Πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ κ. Σαββάκης ήταν:

1. Δημιουργία Λευκού Μητρώου για τις συνεπείς επι-
χειρήσεις

2. Επαναφορά του προγράμματος 100% επιδότησης των 
εργοδοτικών εισφορών με διατήρηση των θέσεων 
εργασίας 

3. Άμεση εκταμίευση της καταβολής των επιδοτήσεων 
(12%) του κόστους εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ στις 
επιχειρήσεις της Θράκης. Οφείλονται τα ποσά από 
το Β’ εξάμηνο του 2010

4. Εργασία έκτης ημέρας σε επιχειρήσεις πενθήμερης 
απασχόλησης και αύξηση της ετήσιας βάσης υπερω-
ριακής απασχόλησης στη βιομηχανία σε 120 ώρες  

5. Εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου 

6. Εξορθολογισμός του μέτρου πληρωμής 20€ υπέρ 
παιδικών κατασκηνώσεων στις εποχικές επιχειρήσεις 

7. Δυνατότητα αναγγελίας πρόσληψης εργαζομένων 
εποχικής απασχόλησης εντός 3 ημερών από την ημε-
ρομηνία πρόσληψης

8. Διατήρηση του «δικαιώματος» ανεργίας για επο-
χικούς απασχολούμενους με πρόσληψη μικρότερη 
των δύο μηνών

9. Θέματα Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης

10. Ηλεκτρονικά έντυπα του ΣΕΠΕ

Με ικανοποίηση, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ενημε-
ρώθηκε για την αποδοχή της πρότασης της, από 
την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Αικ. 
Σαββαΐδου, για τη σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερι-
κής Επανεξέτασης», στη Θεσσαλονίκη.
Η κα Αικ. Σαββαΐδου, σε ανακοίνωσή της, στις 24 

Νοεμβρίου 2014, υπογράμμισε ότι, εκτός από τη 

σύσταση νέας Εποπτείας, επεκτάθηκε η ελεγκτική 

ικανότητα των ελεγκτικών κέντρων ΚΕΜΕΠ και 

ΚΕΦΟΜΕΠ με τη δημιουργία αποκεντρωμένων 

τμημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ικανοποίηση ΣΒΒΕ, για την αποδοχή της πρότασής του 
για τη σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης», 

στη Θεσσαλονίκη 
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τον Υφυπουργό 
Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάννη και τη Γενική Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων, κα Αικ. Σαβαϊδου

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, στο 
πλαίσιο του 6ου Thessaloniki Tax Forum, συνάντηση της 
Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Γ. Μαυραγάννη και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαβαϊδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατέθεσε υπόμνημα προς τη Γε-
νική Γραμματέα με το οποίο τεκμηριώνονται οι παρακάτω 
θέσεις του Συνδέσμου για την βελτίωση της φορολογίας 
των επιχειρήσεων και την υλοποίηση επενδύσεων:

1. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης. 

2. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού 
ΦΠΑ. 

3. Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόματο 
συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο.

4. Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις. 
Αναστολή του «πόθεν έσχες» για 5 έτη.

5. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκ-
δηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας. 

6. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων για επι-
σφαλείς απαιτήσεις στο 0,5% επί του κύκλου εργα-
σιών. 

7. Σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης», 
στη Θεσσαλονίκη. 

8. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την 
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

9. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής φορολογικής ενη-
μερότητας στις επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες 
αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

10. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βι-
ομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα 
κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

11. Νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και, 

12. Φορολόγηση παροχών

Με ικανοποίηση η Διοίκηση του ΣΒΒΕ ενημερώ-
θηκε για τη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου 
Συνεπών Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ».

Για τον ΣΒΒΕ, η επιβράβευση των συνεπών και 
υγιών επιχειρήσεων αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο 
για την ανάπτυξη και περαιτέρω απρόσκοπτη 
λειτουργία τους, ενώ συντελεί αποφασιστικά 
στην αποδέσμευση του ελεγκτικού μηχανισμού 
δίνοντάς του τη δυνατότητα να ασχοληθεί με ου-
σιαστικές περιπτώσεις παραβατικότητας. 

Εξάλλου, ο επιχειρηματικός κόσμος επισημαίνει 

πως η σύνδεση της καταχώρησης των επιχειρήσε-
ων στο «Λευκό Μητρώο» θα πρέπει να συνδεθεί 
με τη συστηματική συμμόρφωση στην εργατική 
και ασφαλιστική νομοθεσία χωρίς τη δημιουρ-
γία πολύπλοκων και αποτρεπτικών κανόνων και 
διαδικασιών. 

Ο ΣΒΒΕ είναι στη διάθεση της πολιτείας για τον 
περαιτέρω σχεδιασμό του «Λευκού Μητρώου», 
ώστε η εφαρμογή του να καταστεί εργαλείο για 
την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις και να εκ-
πληρωθούν οι στόχοι της δημιουργίας του. 

Ικανοποίηση ΣΒΒΕ, για τη θεσμοθέτηση του «Λευκού 
Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – ΠΕΡΣΕΑΣ»
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Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης από τον ΣΒΒΕ 
σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε, στα 
γραφεία του Συνδέσμου συνάντηση εργασίας της Διοικη-
τικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ με τον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Πλακιωτάκη. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ανακοινώθηκε η ανάληψη 
από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του 
έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και 
πιστοποίησης προσόντων, ανέργων νέων ηλικίας 18-24 
ετών στους τομείς του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις τέσσερις περιφέ-
ρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου (Ήπειρος, Δυτική, 
Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Υφυπουργός Ερ-
γασίας κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε τη δυνατότητα 
επιτυχημένης υλοποίησης του έργου από τον ΣΒΒΕ, η 
οποία αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την ανάθεση του 
συγκεκριμένου έργου από το Υπουργείο στον Σύνδεσμο. 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης ευχα-
ρίστησε τον κ. Πλακιωτάκη για την ανάθεση του έργου, 
τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημαντική προσωπική του συμ-
βολή στο σχεδιασμό ανάλογων δράσεων και πολιτικών, 
που έχουν χειροπιαστό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις 
και την οικονομία. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σπου-
δαιότητα του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω του 
οποίου δημιουργείται η δυνατότητα απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος των ανέργων νέων 
που θα καταρτισθούν μέσω του προγράμματος, σε μια 
εποχή κατά την οποία η νεανική ανεργία έχει ανέλθει σε 
δυσθεώρητα ποσοστά και η μόνη εργασιακή διέξοδος 
για τους νέους είναι η μετανάστευση.

Η κοινή πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ και του Υπουργείου 
Εργασίας στόχο έχει τη δημιουργία νέων στελεχών, 
με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλ-
λουν καταλυτικά τα επόμενα χρόνια στην περιφερειακή 
ανάπτυξη, μέσω της επιτυχημένης διασύνδεσης των 
εξωστρεφών μεταποιητικών επιχειρήσεων του Βορει-
οελλαδικού Τόξου, με τον κλάδο της παροχής υπηρε-
σιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ΣΒΒΕ, ως κατεξοχήν 
φορέας υποστήριξης της εξωστρεφούς μεταποιητικής 
δραστηριότητας σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό Τόξο, 
θα δημιουργήσει μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος 
1.400 μεσαία και ανώτερα στελέχη, ικανά να ανταποκρι-
θούν στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, εισφέροντας θετικά στη διεθνοποίηση 
και στην περαιτέρω ενίσχυση των εξωστρεφών επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων στο Βορειοελλαδικό Τόξο. 

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης του ΣΒΒΕ με 
την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥ-
ΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας.
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Διεθνές συνέδριο  Green Your Mind!  Aqua & Terra

Το Συνέδριο Green Your Mind! Aqua & Terra που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
GuardEn, διοργάνωσαν τη Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 
Νοεμβρίου 2014, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, η 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, και φορέας υποδοχής του 
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Συνέδριο υποστηρίζει 
η Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου χαιρέτισαν οι 
κ.κ. Α. Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, ο Α. Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο Α. Παρασκευόπου-
λος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ο καθ. Α. Ζαπράνης, 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, την οποία συ-
ντόνισε ο Δρ. Χ. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και 
Μελετών ΣΒΒΕ, παρουσιάστηκε η προσέγγιση του έργου 
Guarden από τον κ. Κ. Στυλιαρά, Αναλυτή του ΣΒΒΕ και 
το ολοκληρωμένο πλαίσιο της προσαρμογής του παρα-
γωγικού συστήματος από τον καθ. Ε. Σαρτζετάκη, του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Ο κ. Κ. Αποστόλου, Πρόεδρος της Ένωσης 
Κονσερβοποιών Ελλάδος, τόνισε ότι το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης κρίνεται ανεπαρκές και δημιουργεί 
σημαντικά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα.  

Ανοίγοντας την δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου, ο Δρ. Ε. 
Βέργος, Αναπληρωτής Διευθυντής Συνεχιζόμενης Εκπαί-
δευσης και Συμβουλευτικής της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής-Perrotis College, τόνισε  ότι για να αξιοποιή-
σουμε τα σύγχρονα μέσα καλλιεργητικών μεθόδων και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρέπει οι επιχειρήσεις του 
αγροαδιατροφικού τομέα  να καταστούν «Φροντιστές της 
γης». Ο Δρ. Χ. Καρυδάς και Δρ. Α. Μαυρίδης παρουσίασαν 
καινοτόμες εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο κ. 

Χ. Μουρτζιόπουλος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας 
στη Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε.,  παρουσίασε τις πρακτικές 
διαχείρισης για την προστασία εδάφους και υδάτων που 
εφαρμόζει η εταιρία και ο κ. Χ. Δημτσούδης, Μηχανικός 
Ζυθοποίησης και Τεχνολογίας Ποτών T.U.M., παρουσίασε 
την εφαρμογή συστημάτων γεωργικής παραγωγής φιλικών 
προς το περιβάλλον στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, πραγματο-
ποιήθηκε συζήτηση-διαβούλευση στρογγυλής τράπεζας 
με συμμετέχοντες τον κ. Θ. Παπά, Αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, τον κ. Α. Δημητριάδη του Δικτύου 
ΠΡΑΞΙΣ HELP-FORWARD και την κα. Κ. Ρουμελιώτη, 
Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

*Το έργο GuardEn - Guardians of Environment Framework: 
An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil 
Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% 
από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμ-
ματος «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
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Η ανταγωνιστικότητα πέρα από το κόστος παραγωγής 
και λειτουργίας
Η ποιότητα και η καινοτομία τα «κλειδιά» για το νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Στο δρόμο για μια βιώσιμη ανάπτυξη η Ελλάδα οφείλει  να 
αξιοποιήσει εκείνα τα  πλεονεκτήματα, που απελευθερώνουν 
την επιχειρηματικότητα από την στενή έννοια του κόστους 
και ενισχύουν την παραγωγή, την εξωστρέφεια, αλλα  και την 
υποκατάσταση των εισαγωγών. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης της 
οικονομίας θα πρέπει να προσανατολισθεί  στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας με βάση την ποιότητα, ως αποτέλεσμα 
καινοτομίας και νέων ιδεών. Να γίνει, δηλαδή, η ποιότητα 
το μέσο για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ανταγωνιστικό-
τητας,  που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το κόστος 
παραγωγής και λειτουργίας.

Ποιότητα και καινοτομία: Λέξεις χιλιοειπωμένες και ταυτόχρο-
να παρεξηγημένες. Πολλοί πιστεύουν ότι  καινοτομούμε μόνο 
όταν επινοούμε νέα προϊόντα, νέα υλικά  –συνήθως υψηλής 
τεχνολογίας-, νέες τεχνικές, νέες  υπηρεσίες, πρωτότυπες 
συσκευασίες κ.λπ. Στην πραγματικότητα, όμως, καινοτομία 
είναι και η εφαρμογή υψηλών προτύπων στην παραγωγή κλα-
σικών προϊόντων και στην παροχή παραδοσιακών υπηρεσιών, 
που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας. 

Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

• Στον τουρισμό, καινοτομία νοείται η θέσπιση και η εφαρμογή 
με αυστηρότητα και συνέπεια υψηλών προδιαγραφών σε 
όλες τις δραστηριότητες. Από τα καταλύματα, την εστίαση, 
την αναψυχή και την αγορά, μέχρι την ανάδειξη του πολιτι-
στικού πλούτου και των αγροτικών προϊόντων της χώρας. Με 
αυτό τον τρόπο θα στοχεύσουμε στην αύξηση του αριθμού 
των οικονομικά αναβαθμισμένων ξένων επισκεπτών της 
χώρας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν.  

• Στη μεταποίηση, καινοτομία είναι η ενθάρρυνση δυναμικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων, να συνεργασθούν με παραγω-
γικές μονάδες, που λόγω μικρού μεγέθους αδυνατούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. 

• Στον αγροτικό τομέα, καινοτομία είναι η εφαρμογή σε ευρεία 
κλίμακα πιστοποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών 
μας προϊόντων, που αναβαθμίζουν και σταθεροποιούν την 
ποιότητα, ενώ ταυτόχρονα  αναδεικνύουν χαρακτηριστικά 
στη μορφή και τη γεύση, που στη βάση της μοναδικότητας 
δικαιολογούν την υψηλότερη τιμή στις διεθνείς αγορές. 

• Στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία είναι η αλλαγή επεν-
δυτικών προτύπων, από ντουβάρια –τα «κουφάρια» ερ-

γοστασίων στη χώρα μας είναι πολλά- σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, διαδικασίες marketing και 
management, design, καθώς και έρευνας και ανάπτυξης. 

• Στην τραπεζική, καινοτομία είναι η ανάπτυξη και διεύρυν-
ση της συμβολαιακής τραπεζικής. Ήδη τα πάνω από 100 
προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας 
που χρηματοδοτεί η Τράπεζα Πειραιώς με πάνω από 500 
εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή 14.000 παραγωγών, έχουν 
θετικά αποτελέσματα, αφού βελτιώνουν το κόστος και την 
αξιοπιστία και συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών. Γι’ 
αυτό η εφαρμογή συνδυαστικών μορφών δανειοδότησης με 
τη σύναψη συμβολαίων τριγωνικής χρηματοδότησης που 
διασφαλίζουν σταθερή ρευστότητα στο σύστημα σχεδιά-
ζεται να επεκταθεί και σε άλλους τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

Για την ελληνική οικονομία ο μόνος δρόμος που υπάρχει 
είναι η υπέρβαση. Η ποιότητα και η καινοτομία σε τομείς 
και κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι το κλειδί 
για την ανταγωνιστική ανάπτυξη μιας χώρας όπως η Ελλάδα, 
που είναι «καταδικασμένη» να βρίσκει μπροστά   της χώρες 
- συχνά εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση – με χαμηλότερο 
κόστος εργασίας, μικρότερο κόστος δανεισμού, λιγότερη 
φορολόγηση, περιορισμένη  γραφειοκρατία.


