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Φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας
Η έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης
της χώρας διέρχεται
σαφώς από τη θεσμοθέτηση σημαντικών
μεταρρυθμίσεων που
θα οδηγήσουν στην
ουσιαστική εξαφάνιση των φοροεπιδρομών του κράτους σε
επιχειρήσεις και πολίτες, που έχουν στόχο
την αέναη συντήρηση
Αθανάσιος Σαββάκης
ενός αναποτελεσματιΠρόεδρος
κού δημόσιου τομέα. Η
συντήρηση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου πλήττει σαφώς την
ανταγωνιστικότητα του συνόλου της οικονομίας,
και, βεβαίως, όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων.
Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει
φορολογικά. Ούτε είναι δυνατόν να μπλέκουμε στον
γραφειοκρατικό κυκεώνα για τη συλλογή, πολλών
απίθανων δικαιολογητικών για να υλοποιήσουμε
μια επένδυση.

Ο ΣΒΒΕ προτείνει το σύστημα φορολογίας να γίνει
εργαλείο που θα βοηθά την ανάπτυξη και θα δίνει
κίνητρα για επενδύσεις.
Διαφορετικά, θα συντηρείται ο φαύλος κύκλος της
ύφεσης με αύξηση της παραοικονομίας σε βάρος
της πραγματικής οικονομίας.
Είναι τελικά τόσο δύσκολο σ΄ αυτή τη χώρα να λάβουμε τις προφανείς αποφάσεις;
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι δεν είναι μόνον το
φορολογικό σύστημα ο μοναδικός κρίσιμος παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας πιστεύουμε ότι δεν
εξαρτάται μόνον από το ύψος της φορολογικής
επιβάρυνσης, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες. Συνεπώς πρέπει να εξετασθεί το θέμα
συνολικά, με προτεραιότητα όμως στην απλοποίηση
του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος.

Αν συνεχίσει η χώρα μας να μην είναι φορολογικά
ανταγωνιστική σε σχέση με τους γείτονές της, τότε
προβλέπω ότι η αποβιομηχάνιση και η αποεπένδυση
θα συνεχιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό θα επαναφέρω – για πολλοστή
δυστυχώς φορά – το θέμα της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων. Δίχως παραγωγικές επενδύσεις
η χώρα είναι αδύνατον να εξέλθει από την κρίση. Οι
ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις είναι η κύρια
διέξοδος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για το μετριασμό της μετανάστευσης των
καλύτερων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Πρέπει το κράτος, και ειδικά οι δημόσιοι λειτουργοί
του, επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγματική οικονομία δεν αντέχει άλλο. Αν θέλουμε
να είμαστε σοβαροί θα πρέπει το κράτος αντί ν΄
αποτελεί το καθημερινό και μόνιμο εμπόδιο των
επιχειρήσεων, να διευκολύνει την επιχειρηματική
δραστηριότητα, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας επενδύοντας
στα πολλά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Επιπλέον, το ευνοϊκό αλλά κυρίως σταθερό, φορολογικό σύστημα αποτελεί μία από τις βασικές
προϋποθέσεις για την προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων. Η χώρα μας έχει καταφέρει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην παγκόσμια
οικονομική ιστορία κι αυτή θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί μέσω της υλοποίησης ξένων άμεσων
επενδύσεων.

Επιτέλους, οι επιχειρήσεις μας πρέπει να δουλέψουν και να κερδίσουν, για το καλό της χώρας και
της κοινωνίας.
Άλλωστε μια αλλοπρόσαλη φορολογική πολιτική,
οδηγεί με βεβαιότητα σε αύξηση της ανεργίας, σε
δραματική μείωση των δημοσίων εσόδων τόσο από
τον ΦΠΑ όσο και από τον φόρο εισοδήματος. (και
το έχουμε δει να συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια
με τον πλέον εμφατικό τρόπο).

Προς τούτο θυμίζω ότι η τεχνογνωσία, η ευελιξία,
η προσαρμοστικότητα και η παραγωγικότητα της
εγχώριας παραγωγικής βάσης, αποτελούν όλα τα
εχέγγυα προς τους δυνητικούς ξένους επενδυτές
για την υλοποίηση των επενδύσεών τους, αφού οι
συνέργειες που είναι αναγκαίες ν΄ αναπτυχθούν με
την εγχώρια παραγωγική βάση, μπορούν ν΄ αναπτυχθούν άμεσα, σε πνεύμα αμοιβαίας ωφέλειας και
αμοιβαίας συνεργασίας.

Οι δημοσιονομικές δαπάνες θα πρέπει να πάψουν
να αποτελούν το άλλοθι για την αύξηση της φορολογίας νομικών προσώπων, που συμπαρασύρει και
τα φυσικά πρόσωπα.

Η υγιής παραγωγική βάση της χώρας είναι έτοιμη
και πρόθυμη να συνεργασθεί για την ανάπτυξη της
χώρας. Το κατάλληλο περιβάλλον γι΄ αυτό, το αναζητεί όμως εδώ και έξι χρόνια…

Διοικητικό Συμβούλιο

Tax reforms to create new jobs

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Γιάννης Σταύρου

Β’ Αντιπρόεδροι
		

Δημήτριος Αμπατζής
Ανδρέας Δημητρίου

The productive reorganisation of the country clearly can only come about
through the establishment of significant reforms which would essentially put
an end to the State savagely overtaxing businesses and citizens whose only
aim is to perpetuate a dysfunctional public sector. Continuing the present
taxation framework clearly damages the competitiveness of the economy as
a whole, and of course every business, without exception. It is not possible
not to know what is in store for us in terms of taxation. Nor is it possible to
get entangled in a bureaucratic bedlam in order to disentangle the unbelievably large number of justificatory documents needed to start an investment.
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Κωνσταντίνος Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Κυριάκος Λουφάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αθανάσιος Πατσατζής
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Ιάκωβος Φραντζής

If Greece continues to lag behind its neighbours in terms of fiscal competitiveness, then I can only forecast that further deindustrialisation and
divestment will result.

Οικονομικός Επόπτης

The State – and particularly the civil servants – must finally realise that the
real economy is dangerously close to breaking point. If we want to get serious
about this, the State, rather than being the daily and permanent impediment
to businesses, has to facilitate business activity, in order for companies to
create new jobs, by investing in the many advantages Greece possesses.
Our businesses must at last be enabled to operate and make profit for the
good of the country and society.
Besides, such an erratic fiscal policy will undoubtedly lead to an increase in
unemployment and a dramatic drop in public revenue, both from VAT and
from income tax (which we have seen taking place over the last seven years
in the most glaringly obvious way).
Public expenditure must cease to be used as an alibi for the increase in the
taxing of legal entities which only serves to drag down individuals with them too.
The F.I.N.G proposes that the tax system becomes a tool designed to help
growth and development and provide motivation for investments.
In the absence of this, the vicious cycle of recession, with the increase in the
shadow economy at the expense of the real economy, will continue unabated.
Is it really so difficult in this country to make the obvious decisions?
In any case, I consider that it is not only the taxation system that is the critical
factor when it comes to attracting investments. We believe that the competitiveness of our economy does not solely depend on the tax burden, but also
on many other factors. Thus, this issue needs to be examined as a whole,
though with priority placed on simplifying the present fiscal system.
In this context, I shall once again, for the umpteenth time unfortunately, refer
to the issue of the realisation of private investment. Without productive investments, Greece will remain in crisis. Private productive investments is the
main route to create new jobs and to stem the tide of the Greek ‘brain drain’.
Furthermore, a favourable but mainly stable tax system constitutes one of the
basic preconditions to attract direct foreign investment. Greece has achieved
the largest fiscal adjustment in global economic history, which now must be
capitalised on through direct foreign investments.
With a view to this, it should be mentioned that know-how, flexibility, adaptability and productivity of the domestic productive base are the guarantees for
potential foreign investors to realise their investments, since the synergies
needed to develop through the domestic productive base can be achieved
directly in a spirit of mutual benefit and mutual co-operation.
The healthy productive base of Greece is ready and willing to co-operate in
order for the country to develop. However, after six long years, the suitable
environment for that to happen is still being sought…
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Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Χρήστος Γιαννακάκης
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμιανίδης
Γιάννης Δούφος
Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος
Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Βασίλης Καφάτος
Αγις Ιωάννης Κοθάλης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Μαριλένα Μαραγκού
Αντώνης Μαυριδόγλου
Μιχαήλ Μπαρμπούτης
Ιωάννης Μπέλλας
Νικόλαος Μπρουζιώτης
Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αναστάσιος Πιστιόλας
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Μαρία Σπανού
Νικόλαος Τακάς
Νικόλαος Τζιμούρτος
Ιωάννης Τζίτζικας
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαϊτογλου
Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου
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Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς

Πρώην Πρόεδροι
		
		

Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Νικόλαος Πέντζος
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11.01.16
• Τεχνική συνάντηση με θέμα το επιχειρηματικό
περιβάλλον στο πλαίσιο του φόρουμ Βιομηχανίας,
που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

25.01.16
• Παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού νόμου από
το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών
Επενδύσεων κ. Λ. Λαμπριανίδη, που διοργάνωσε
το ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος και ο κ.
Χρ. Γεωργίου.

12.01.16
• Τεχνική συνάντηση με θέμα την προσέλκυση επενδύσεων στο πλαίσιο του «Φόρουμ Βιομηχανίας
και Μεταποίησης», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που αφορά τα κλαδικά προγράμματα
Logistics και Εξαγωγικό εμπόριο, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

26.01.16
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Εμπορικό Ακόλουθο
της Πρεσβείας του Καναδά κ. David Malett, που
πραγματοποιήθηκε στο Προξενείο του Καναδά.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
• Συνάντηση της ομάδας εργασίας B’ «Βιομηχανία &
Καινοτομία στο πλαίσιο του φόρουμ βιομηχανίας,
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

13.01.16
• Έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, με την τιμητική παρουσία του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη και τη συμμετοχή
των εταιριών ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»,
οι οποίες βραβεύθηκαν κατά την Τελετή Απονομής
των Βραβείων Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος.
Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και
η κα Σ. Πολίτου.
15.01.16
• Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή πίτας της ΔΕΘ Α.Ε.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
18-21.01.16
• EAGLE 1 Kick Off Meeting και EAGLE 2 2nd
Partners’ Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο
Λονδίνο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
21.01.16
• Ημερίδα εργασίας για την εξειδίκευση των δράσεων
του τομέα Αγροδιατροφής, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην ΠΚΜ, που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ.
Στυλιαράς.

27.01.16
• Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή της πίτας του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Porto Palace.
• Συνάντηση της ομάδας εργασίας ΣΤ’ «Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Προσέλκυση Επενδύσεων», στο
πλαίσιο του φόρουμ βιομηχανίας, που διοργάνωσε η
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χρ. Γεωργίου.
28.01.16
• Συνάντηση της ομάδας εργασίας ΣΤ’ «Επιχειρηματικό Περιβάλλον», στο πλαίσιο του φόρουμ βιομηχανίας, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Παρουσίαση του προγράμματος που αφορά την τοποθέτηση των απολυμένων της εταιρείας SPRIDER
STORES, που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας
και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο παρουσίαση του προγράμματος
πραγματοποίησε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
30.01.16
• Παρουσίαση της υποψηφιότητας της Σάμου ως
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021, που
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρος της
Τράπεζας Πειραιώς. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα
Πειραιώς, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών
του Προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από
τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

01.02.16
• Εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος
ACT4Greece, που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μελά. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο και Αρχαιρεσίες ΙΟΒΕ, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΟΒΕ, στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
03.02.16
• Διαβούλευση για την «Πρόταση καθορισμού νέου
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σύνδεσή του με την απαγόρευση της
διέλευσης φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στην ευρύτερη περιοχή του
κέντρου της πόλης», που πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
05.02.16
• 2η συνάντηση της ομάδας εργασίας ΣΤ΄ «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» στο πλαίσιο του φόρουμ
βιομηχανίας, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
08.02.16
• Κλειστό γεύμα με επίσημο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Στ. Πιτσιόρλα, που διοργάνωσε
το Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
10.02.16
• 2η συνάντηση της ομάδας εργασίας Ε΄ «Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Προσέλκυση Επενδύσεων» στο
πλαίσιο του φόρουμ βιομηχανίας, που διοργάνωσε η
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χρ. Γεωργίου.
11.02.16
• Συνάντηση της ομάδας εργασίας του ΟΚ! Thess, που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
12.02.16
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Πρακτορείου FM, στην εκπομπή «ΑΠΕριττα» και στους
δημοσιογράφους Α. Χατζηγεωργίου και Κ. Παπαδάκη με θέμα: «Τα πρόβλημα ανεφοδιασμού της
βιομηχανίας από τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των αγροτών».
16.02.16
• 9η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που
διοργάνωσε το Τμήμα Μακεδονίας της Ελληνικής
Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο THE MET. Τα
έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για το Δίκτυο

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Ν. Πέντζος πραγματοποίησε
παρουσίαση. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα
Σ. Πολίτου.
17.02.16
• Συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου
για την Ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης της πόλης,
που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
18.02.16
• 1ο Business Forum Ιταλίας – Ελλάδας «Οι δυνατότητες συνεργασίας Ιταλικών και Ελληνικών
Βιομηχανιών στον αγροδιατροφικό τομέα», που
διοργάνωσε το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο και
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Από τον Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
19.02.16
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εξαγωγέων
Σμύρνης και Στελεχών της Διεθνούς Εκθέσεως
Σμύρνης - IZFA για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΔΕΘ ΑΕ, παρουσία του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, που πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.
23.02.16
• Συνάντηση της ομάδας εργασίας Δ’ «Εξοικονόμηση
Ενέργειας» και της Β΄ «Βιομηχανία και Καινοτομία», στο πλαίσιο του φόρουμ βιομηχανίας, που
διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
24.02.16
• Παρουσίαση της Κινητής Διαδραστικής Έκθεσης
«Παίζω και Καταλαβαίνω», που διοργάνωσε η
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση της ομάδας εργασίας Ε’ «Χρηματοδοτικά
Εργαλεία» στο πλαίσιο του φόρουμ βιομηχανίας,
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
25.02.16
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε
στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
25-28.02.16
• The Delphi Economic Forum 2016 «Outlook for
Greece and the region: a vision 2020-2030», που
πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο Δελφών. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απεύθυνε
ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ
Στην πρώτη συνεδρίαση, για το 2016, του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για τα μέλη του Δ.Σ. και τα
στελέχη του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο PORTO
PALACE HOTEL, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε από τον Προέδρο

του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Ν.
Πέντζο, παρουσίαση των δράσεων του Δικτύου κατά την
προηγούμενη χρονιά.
Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τυχερό τον κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη,
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της REDESTOS – Efthymiadis
Agrotechnology Group.

[ δραστηριότητα ]

Κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης του ΧΑ
από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη και
εκδήλωση παρουσίασης επιχειρήσεων μελών

Με την τιμητική παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
κ. Γ. Μπουτάρη, και τη συμμετοχή τριών επιχειρήσεων
μελών του ΣΒΒΕ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Α. Σαββάκης, χτύπησε το
καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Σαββάκης ευχαρίστησε τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Αθηνών κ. Σ. Λαζαρίδη για την πρόσκληση που όπως
είπε αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού έργου που
επιτελεί ο επιχειρηματικός κόσμος της Βορείου Ελλάδος.
Κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Α. Σαββάκης, τόνισε την προσφορά των επιχειρήσεων - μελών
του Συνδέσμου, οι οποίες ξεχώρισαν για τις επιδόσεις
τους τη χρονιά που μας πέρασε και τιμήθηκαν με τα
Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ».
Ειδικότερα, στην τελετή παρευρέθηκαν και παρουσίασαν
τις επιχειρήσεις και τα επιχειρηματικά τους σχέδια, οι
εκπρόσωποι των εταιρειών κ.κ. Β. Τιριακίδης, B&T
COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ, Α. Δημητρίου, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ» και Ν. Χαΐτογλου, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ
ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ.
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The Delphi Economic Forum 2016 Outlook for Greece
and the region: A Vision 2020 – 2030

Το ετήσιο συνέδριο «The Delphi Economic Forum 2016
Outlook for Greece and the region: A Vision 2020 –
2030», πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο Δελφών, από τις 25 έως 28 Φεβρουαρίου 2016.

7. στην εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία της εγχώριας
αγοράς και στην τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού,

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, στην ομιλία του
τόνισε ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και η
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διέρχεται από την
αυτονόητη προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων.

9. στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, και στην κατά προτεραιότητα εξέταση θεμάτων που αφορούν
στην επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, το σύστημα
απονομής δικαιοσύνης θα πρέπει να ενισχυθεί με τη
θεσμοθέτηση εκθέσεων επιπτώσεων του κάθε νόμου
στην επιχειρηματικότητα γεγονός που αυτόματα θα
συνιστά ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της
καλής νομοθέτησης στην Ελλάδα, και,

Η αναγκαία τόνωση της επιχειρηματικότητας με κάθε
είδους επενδύσεις, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, θα γίνει
πράξη μόνο εάν αρθούν τα πολλά και ποικίλα εμπόδια
στην καθημερινή δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
τα οποία αφορούν:
1. στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των υποψήφιων
επενδυτών,
2. στην ικανότητα της οικονομίας να θέσει σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή,
3. στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
σε συνδυασμό με την υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων
μεταφοράς τεχνολογίας,
4. στην εναρμόνιση της χώρας μας με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά δεδομένα, στον τομέα της ενέργειας και
ειδικά στο πεδίο του κόστους ενέργειας,
5. στην έμπρακτη υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
6. στη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου που διέπει
την επιχειρηματικότητα,

8. στην – επιτέλους – συμφωνία για συγκεκριμένο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων,

10. στη δημιουργία προϋποθέσεων δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, που θ΄ ανακόψουν το “brain
drain” των τελευταίων αυτών ετών.
Ο δεκάλογος αυτός, για τον ΣΒΒΕ αποτελεί τον πυρήνα μιας ρεαλιστικής βιομηχανικής πολιτικής, που θα
δώσει πραγματική ώθηση στην επιχειρηματικότητα
στη χώρα μας.
Παράλληλα, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε: «Επιτέλους η κρίση, τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει, αλλά, πάνω απ’
όλα, το ζήτημα της επιβίωσης και της συνέχειας της
πατρίδας μας θα πρέπει να κινητοποιήσουν τον κρατικό
μηχανισμό προς την κατεύθυνση λήψης των προφανών
μεταρρυθμιστικών αποφάσεων για την απλοποίηση του
συνόλου των διαδικασιών που αφορούν τις επενδύσεις
στην πατρίδα μας. Γιατί τελικά, ενώ όλοι μας θέλουμε,
διαρκώς λέμε ότι δεν γίνεται. Για την πατρίδα μας και
τους ανθρώπους της, ας τελειώνουμε επιτέλους με
τα βαρίδια του παρελθόντος, για να προχωρήσουμε
μπροστά».

[ δραστηριότητα ]

1ο Business Forum Ιταλίας – Ελλάδας
Με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα
του Υπουργού Εξωτερικών και Διεθνών Σχέσεων της
Ιταλίας κ. Paolo Gentiloni, η Πρεσβεία της Ιταλίας στην
Ελλάδα, η Ένωση Βιομηχάνων της Ιταλίας, το Ινστιτούτο
Εξωτερικού Εμπορίου της Ιταλίας, το Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ, φόρουμ με σκοπό την
αναζήτηση και εύρεση πιθανώνν μελλοντικών τρόπων
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.
Α. Σαββάκης, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην
επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Ιταλικών και Ελληνικών Επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι πιθανότητες
δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών, είναι πραγματικά ευοίωνες αφού στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία
υπάρχει στροφή προς καινοτόμα προϊόντα, εισαγωγή
καινοτομίας στην παραγωγή και τη διάθεση τόσο των ίδιων
των αγροτικών προϊόντων, όσο και των μεταποιημένων.
Επιπλέον, τόνισε ότι για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος αποτελεί πεποίθηση, ότι υπάρχουν
πολλές και σημαντικές προοπτικές στρατηγικών συ-

νεργασιών με Ιταλικές επιχειρήσεις.
Για την επιδίωξη τέτοιους είδους συνεργασιών, τόνισε ο
κ. Σαββάκης, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να
εντάξουν τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα σε διεθνή δίκτυα διανομής και να
δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις
και την χώρα.
Τέλος, ο κ. Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή ότι το
φόρουμ αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να
ξεκινήσει η ανάπτυξη διμερών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα αποβούν σε αμοιβαίο όφελος.

Τρία χρόνια Συμβολαιακής Τραπεζικής
από την Τράπεζα Πειραιώς
Στην επετειακή εκδήλωση για τα τρία χρόνια υλοποίησης
του θεσμού της συμβολαιακής τραπεζικής από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διοργανώθηκε το Σάββατο 30
Ιανουαρίου 2016, ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης απηύθυνε
σχετικό χαιρετισμό.
Ο ΣΒΒΕ, ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Σαββάκης, υποστηρίζει διαρκώς τα τελευταία χρόνια ότι ο αγροδιατροφικός τομέας, με την υιοθέτηση προγραμμάτων όπως η
συμβολαιακή γεωργία την οποία υποστηρίζει η Τράπεζα
Πειραιώς, μπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό τόξο, και να αποτελέσει τομέα
προτεραιότητας και απόλυτης υποστήριξης στην προσπάθεια για περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Στη συνέχεια ο κ. Σαββάκης, δημοσιοποίησε τις προτάσεις του ΣΒΒΕ για μια πραγματικά ολοκληρωμένη
παρέμβαση ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα στη
χώρα και τόνισε ότι θα πρέπει ξεκινήσει με τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, με τη μεταποίηση, με τη
βελτίωση και την υποστήριξη «ηγετικών προϊόντων» με
σαφείς εξαγωγικές προοπτικές και πρότεινε ν΄ αναπτυχθούν οι ακόλουθες υποστηρικτικές ενέργειες.

1. Ανάπτυξη νέων προϊόντων για ειδικές ομάδες καταναλωτών και για μη «κλασσικές» χρήσεις,
2. Αναβάθμιση της ποιότητας των τοπικά παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων,
3. Διεθνής προβολή μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, και,
4. Ενίσχυση της αποδοτικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
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Αρθρο με τίτλο «Εντυπώσεις από τη Βιομηχανία
στη Βόρεια Ελλάδα» στο δημοφιλέστερο site της Κίνας

Στο τέλος του 2015, τρία μέλη του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ελλάδα,
συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ. Α. Σαββάκη, καθώς και από
την κα. Μουρλά στέλεχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
επισκέφτηκαν πέντε επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα. Η
δραστήρια ανάπτυξη των εταιριών αυτών, καθώς και το
τολμηρό πνεύμα των ικανών επιχειρηματιών άφησαν
έντονες εντυπώσεις.
Κατά τη διάρκεια της «γεμάτης» διήμερης επίσκεψης,
η ομάδα επιθεώρησης επισκέφτηκε εταιρίες επεξεργασίας ελαιολάδου, παραγωγής και κονσερβοποίησης
φρούτων, ένα οινοποιείο, εταιρίες επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος νεροβουβάλων.
Ίσως λόγω της απόστασης από την Αθήνα, ίσως λόγω
της αποκλειστικής ενασχόλησης με τα αγροτικά παράγωγα προϊόντα, οι εταιρίες αυτές δεν έχουν επηρεαστεί τόσο όσο άλλες [από την κρίση]. Ωστόσο, και οι
ίδιες έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα
όπως η συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς, η πτώση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών, το καθεστώς ελέγχου
στην κίνηση κεφαλαίων που επηρεάζει τις εισαγωγές

προϊόντων, καθώς και Έλληνες και ξένους επενδυτές
κ.α. Αντιμέτωπες με αυτές τις δυσκολίες, οι εν λόγω
πέντε επιχειρήσεις δεν διαμαρτύρονται για τις βίαιες
αλλαγές των πολιτικοοικονομικών καταστάσεων και τις
αρνητικές επιπτώσεις που τους έχουν προκαλέσει, ενώ
κάθε άλλο παρά τρομοκρατημένες είναι από αυτές· δεν
περιμένουν, με σταυρωμένα τα χέρια, η κατάσταση να αλλάξει προς το καλύτερο, ούτε στηρίζονται ολοκληρωτικά
στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση ευνοϊκών πολιτικών.
Αντιμετωπίζουν την αρνητική τάση των πραγμάτων επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην ανάπτυξη. Σιγά
σιγά καταφέρνουν να πρωτοπορούν στην αγορά και να
βρίσκουν τις ευκαιρίες μέσα στην κρίση.
Η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της Βαλκανικής
χερσονήσου. Εδώ βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, μία πόλη
που αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο, μία
καλή βάση απ’ όπου αναπτύσσονται ραγδαία οι εγχώριες εξαγωγικές εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας
αγροτικών προϊόντων. Η κρίση χρέους της Ελλάδας προκάλεσε πολλές δυσκολίες στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά,
έως ένα σημαντικό βαθμό, συνετέλεσε στην υποτίμηση
του ευρώ, το οποίο συμφέρει τις ντόπιες εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Η Κωνσταντόπουλος A.E., τα προϊόντα

[ δραστηριότητα ]
παραγωγής ελαιολάδου της οποίας πωλούνται σε όλες
τις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, με το 90%
της παραγωγής να εξάγεται, είναι μία επιχείρηση άκρως
επαγγελματική στην παραγωγή κι εξαγωγή ελαιολάδου.
Η εταιρία Venus Growers παράγει κονσερβοποιημένα
φρούτα, κυρίως ροδάκινα. Ξεκινώντας ως κοινοπραξία
φρουτοπαραγωγών που καλλιεργούσαν φρούτα τοπικά,
η παραγωγή τους κατάφερε να γίνει σε μεγάλη κλίμακα,
ενώ παράλληλα αύξησαν τον ανταγωνισμό των προϊόντων
τους. Παρόλη τη σχετικά άσχημη κατάσταση στην αγορά,
η εταιρία πραγματοποίησε αύξηση πάνω από 10%, κάτι
που θεωρείται αξιοσημείωτο. Η παραγωγική και εμπορική εταιρία Μπουτάρη ξεκίνησε από νωρίς τη συνεργασία
της με την κινέζικη COFCO Group και άλλες εταιρίες,
ενώ διατηρεί κατάστημα στη Σαγκάη, όπου πουλάει
κρασιά σε όλες τις τιμές, από φτηνά κρασιά έως ακριβά,
τα οποία έχουν «κερδίσει» πολλούς καταναλωτές στην
Κίνα. Η Φάρμα Κουκάκη A.E. επιμένει στην οργανική
παραγωγή χωρίς πρόσθετες ουσίες και ενώ η παραγωγή
είναι περιορισμένη, χάρη στην υψηλή ποιότητα εξασφαλίζεται η αναγνωρισιμότητά της στην αγορά.
Η εταιρία Μπόρας και τα μοναδικά προϊόντα
της από κρέας νεροβουβάλου προσελκύουν
πολλούς τουρίστες που καταφτάνουν για να
τα δοκιμάσουν και να τους δώσουν ο καθένας
με τη σειρά του «thumbs up».
Αυτές οι πέντε επιχειρήσεις έρχονται σε
έντονη αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις που
έχουν εξοπλισμό απαρχαιωμένο και είναι
ανεπαρκείς σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού. Επιπλέον, αυτές οι επιχειρήσεις
είναι ιδιωτικές, με τους ιδιοκτήτες τους να
κατέχουν ως επί το πλείστον μία τόλμη και
εκτελεστική δύναμη αξιοθαύμαστη. Στην
αντιμετώπιση της κρίσης, εκδηλώνουν ένα
άκρως επιχειρηματικό πνεύμα, ενεργούν
στοχευμένα και αξιοποιούν τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται, επιτυγχάνοντας έτσι
καλά αποτελέσματα, σε τέτοιο βαθμό
που το ποσοστό ανάπτυξής τους να κινείται σε διψήφια νούμερα.
Κάτι ακόμα που πρέπει να επισημανθεί
είναι ότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης βλέπουν και δρουν ρεαλιστικά κι έχουν καινοτόμο πνεύμα. Πολλοί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
κάνουν τα πάντα για να αναπτυχθεί
η οικονομία τους υποστηρίζοντας
την ανάπτυξη των τοπικών εταιριών. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης,
κ. Μπουτάρης, αν και μεγάλος σε
ηλικία, μας παρουσίασε με ενθουσιασμό τα σχέδια για την ανάπτυξη
της πόλης του. Ανέφερε επίσης ότι

θα στηρίξει την ανάπτυξη των εταιριών Κινέζων επιχειρηματιών τοπικά, θα ιδρύσει σχολείο για τα παιδιά της
Κινεζικής διασποράς, θα προωθήσει την ίδρυση μιας
China Town και τη σύσταση κινέζικων επιχειρήσεων
ποιοτικών προϊόντων. Αναμένουν, επίσης, μία επέκταση
του εμπορίου με την Κίνα. Δήλωσαν πως με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Κίνα, τα υψηλά σε
προδιαγραφές τρόφιμα από την Ελλάδα και τα αγροτικά
παράγωγα προϊόντα, αναπόφευκτα θα έχουν την ευκαιρία
να εισχωρήσουν περισσότερο στην κινέζικη αγορά. Ελπίζουν να διατηρηθεί μία στενή επαφή με την Κινέζικη
Πρεσβεία, ώστε να έχουν περισσότερες πληροφορίες,
καθώς και τουριστικούς και εμπορικούς πόρους.
Η επιθεώρηση αυτή μας έδωσε μια νέα αντίληψη σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Από αυτές τις πέντε
επιχειρήσεις, είδαμε ότι σε καιρό κρίσης ωριμάζει μία
νέα δυναμική. Η δυναμική αυτή είναι που θα βγάλει την
οικονομία της Ελλάδας σύντομα από την ομίχλη και που
θα κάνει την ανάπτυξη να επιστρέψει στο σωστό δρόμο.
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[ επιχειρηματική αποστολή ]

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα
Aραβικά Εμιράτα (Abu Dhabi, Dubai and Sharjah)
3 – 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 1 (European Actions
for GlobaL tradE 1), το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα COSME (2014 – 4020), συνδιοργανώνει με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου,
το Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το
Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών της Σικελίας την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Abu
Dhabi 4/9/2016, Dubai 5-6/9/2016, Sharjah 7/9/2016).
Η επιχειρηματική αποστολή θα υποστηριχθεί ενεργά
από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του
Abu Dhabi, του Dubai και του Sharjah. Οι φορείς αυτοί
θα αναλάβουν τη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που εδρεύουν
στα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή σας Αποστολή
• Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
• Στοχευμένες προκαθορισμένες συναντήσεις B2B εξειδικευμένες στο αντικείμενο της κάθε επιχείρησης,
οι οποίες θα διοργανωθούν από τα Επιμελητήρια του
Dubai και του Sharjah.
• Δικτύωση με τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου του AbuDhabi, του Επιχειρηματικού
Συμβουλίου Γυναικών του AbuDhabi και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Γυναικών του Dubai.
• Δικτύωση με επιχειρήσεις από την Αγγλία, το Βέλγιο,
την Ουγγαρία, την Ιταλία και τη Λιθουανία, οι οποίες
θα συμμετάσχουν επίσης στην επιχειρηματική αποστολή στα Η.Α.Ε.

Τα Η.Α.Ε. είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
καθώς έχουν υιοθετήσει ευνοϊκές επενδυτικές πολιτικές για τους ξένους επιχειρηματίες και ενθαρρύνουν
την ιδιοκτησία γης και άυλων περιουσιακών στοιχείων
όπως μετοχές.

• Διοργάνωση στοχευμένης ενημερωτικής ημερίδας,
πριν τη διεξαγωγή της αποστολής, στο πλαίσιο της
οποίας θα παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με την
αγορά στα Η.Α.Ε. καθώς και μεμονωμένες κατ’ ιδίαν
επιχειρηματικές συμβουλές.

Το Dubai αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς προορισμούς κυρίως
λόγω της χαμηλής φορολογίας και της πολιτικής ανοιχτού
εμπορίου που έχει υιοθετήσει. Έχει χαρακτηριστεί ως
περιφερειακός κόμβος (regional Hub) για την μέση Ανατολή και την Αφρική. Το Dubai είναι ο 7ος πιο δημοφιλής
τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, ενώ το αεροδρόμιο
του Dubai είναι 3ο παγκοσμίως σε επιβατικό κοινό

• Διαφημιστικό φυλλάδιο, το οποίο θα διανεμηθεί στις
επιχειρήσεις των Η.Α.Ε. και στο οποίο θα συμπεριληφθεί το προφίλ όλων των επιχειρήσεων που θα
συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή.

Επιπλέον, το Dubai έχει αναλάβει την διοργάνωση της
Expo 2020 και επομένως αναμένεται ότι θα διατεθεί
προϋπολογισμός της τάξης των $6.9 δις για την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών.

• Προνομιακές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων και διανυκτέρευσης για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.

[ επιχειρηματική αποστολή ]
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

- Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη
- Άφιξη AbuDhabi
- Μεταφορά στο ξενοδοχείο

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

- Ενημέρωση από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά
των Η.Α.Ε.
- Γεύμα εργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του AbuDhabi
- Συνάντηση εργασίας με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Γυναικών του AbuDhabi
- Αναχώρηση για το Dubai (άφιξη στο ξενοδοχείο)

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου

- Εκδήλωση με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Γυναικών του Dubai
- Συνάντηση με Επιχειρηματικούς φορείς των Η.Α.Ε.
- Δεξίωση δικτύωσης

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

- Συναντήσεις B2B που θα διοργανώσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
του Dubai

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

- Αναχώρηση για το Sharjah
- Συναντήσεις Β2Β που θα διοργανώσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
του Sharjah
- Αναχώρηση για το Dubai

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου

- Αναχώρηση από το Dubai
- Άφιξη στη Θεσσαλονίκη
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[ δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής ]

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής
Απολογισμός Δράσεων
Με μεγάλη επιτυχία το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής έκλεισε τη χρονιά του 2015. Μοναδικός
σκοπός του Δικτύου είναι η υποστήριξη των ιδρυμάτων,
ενδιάμεσων φορέων και συσσιτίων. Επίσης, αποσκοπεί
αφενός, στη προβολή των δράσεων των επιχειρήσεων
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αφετέρου στη κινητοποίηση περισσότερων μελών ώστε να

αναλάβουν τέτοιες δράσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
συμμετοχή των επιχειρήσεων στους σκοπούς του Δικτύου
ήταν συγκινητική. Πάνω από 400 επιχειρήσεις μέλη των
φορέων συνεισέφεραν στο Δίκτυο προσφέροντας αγαθά,
υπηρεσίες και χρήματα και ο αριθμός αυτός αυξάνεται
γεωμετρικά. Στο πλαίσιο αυτό σας παραθέτουμε το έργο
του Δικτύου για το Δεκέμβριο 2015 – Ιανουάριο 2016.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ

1 πλυντήριο ρούχων, 6 πλυντήρια πιάτων, 6 κλιματιστικά,
1 φουρνάκι, 6 αερόθερμα μπάνιου, 1 στεγνωτήριο,
3 ηλεκτρικές Σκούπες, 4 tablet, 1 τηλεόραση

9.000,00

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"

πετρέλαιο 2 τόνοι, συντήρηση λεωφορείου

3.460,00

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ

190 κουβέρτες

3.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

3 Η/Υ, 3 οθόνες Η/Υ, 2 εκτυπωτές, 1 φωτοτυπικό,
3 ηλεκτρικές σκούπες, 25 φορμάκια, 25 πιζαμάκια

2.300,00

ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

2 a/c 18.000btu, 1 a/c 12000btu, γραφική ύλη

2.370,00

ΑΧΤΙΔΑ

1 φωτοτυπικό,1 laptop, 11 κλιματιστικά,
1 πλυντήριο ρούχων,1 ηλεκτρική κουζίνα

6.190,00

ΕΛΕΠΑΠ

ορθοστάτης και πετρέλαιο 1 τόνος

3.212,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟ

pellet 47,5 τόνοι, πετρέλαιο 18 τόνοι

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑ

1 laptop, 1 ηλεκτρική κουζίνα, 1 ηλεκτρική σκούπα,
1 στεγνωτήριο, 1 πλυντήριο ρούχων

1.370,00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 κουζίνες, 2 κλιματιστικά

2.000,00

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ

1 γερανάκι

1.260,00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

2 γερανάκια, 2 ηλεκτρικά ξύλινα κρεβάτια,
1 πλυντήριο ρούχων, 2 πλυντήρια πιάτων

6.260,00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΙΟΡΗΣ

Καρέκλες ξύλινες - πλαστικές και καθίσματα

1.200,00

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ

1 dvd player, 4 H/Y, 4 οθόνες Η/Υ, 1 τηλεόραση 32’’,
1 projector

2.300,00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Αθλητικά παπούτσια

1.500,00

ΣΤΟΡΓΗ

3 Η/Υ, 3 οθόνες Η/Υ, 1 τηλεόραση 50’’,
1 τηλεόραση 43’’, 1 dvd player, 2 βάσεις τηλεόρασης,
1 πλυντήριο ρούχων, 2 στεγνωτήρια

3.000,00

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

4 σιδερώστρες, GPS (για άνοια), χρώματα, παπούτσια

300,00

*Δόθηκαν και 17.000€ σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης,
τα οποία διανεμήθηκαν σε ιδρύματα και συσσίτια.

ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00

≈100.000

[ δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής ]

Επίσκεψη του Δικτύου στο ίδρυμα «ΑΧΤΙΔΑ» Κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες

Επίσκεψη του Δικτύου στο Σύλλογο «ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ». Δωρεά
του Δικτύου, μεταξύ άλλων, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Φωτιάδης Γιώργος, Πρόεδρος του
Συλλόγου και ο κ. Πέντζος Νικόλαος, Πρόεδρος του Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Δωρεά, μεταξύ άλλων, πλυντήριου πιάτων στο Παιδικό Χωριό
SOS Θράκης

Ορθοστάτης Dalmatian,
ο οποίος χρησιμοποιείται
στο στάδιο της αποκατάστασης και συστήνεται
τόσο για παιδιά όσο και για
εφήβους. Δωρεά, μεταξύ
άλλων, από το Δίκτυο στην
ΕΛΕΠΑΠ

…Ως Πρόεδρος του Δικτύου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύτιμη αρωγή και την εμπιστοσύνη
που μας δείχνετε καθώς και την πολύτιμη συμβολή σας
στο εγχείρημα μας. Η μαζική σας συμμετοχή, μας δίνει
κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο που επιτελούμε. Ευχή
μας είναι να αγκαλιάσουν ολοένα και περισσότεροι τη
προσπάθεια αυτή. Ευελπιστούμε στην αρωγή σας και
στη μεταξύ μας συνεργασία …
Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Γερανάκι ανύψωσης, το οποίο βοηθά στη μετακίνηση ατόμων
με κινητικά προβλήματα. Δωρεά, μεταξύ άλλων, του Δικτύου
στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το παράρτημα «Άγιος Δημήτριος»

Επίσκεψη του Δικτύου
στο Ορφανοτροφείο
Θηλέων Μέλισσα.
Δωρεά του Δικτύου,
μεταξύ άλλων,
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η ηλεκτρική
σκούπα και το στεγνωτήριο
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[ δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής ]
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ (σε κιβώτια)

Η Αντηρίδα
Σύλλογος Φίλων - Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ρύζι (5), ελιές γεμιστές με κόκκινη πιπεριά (10), ζάχαρη (1)

Άρτος και Δράση Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό
Σωματείο

ελιές γεμιστές (12), μαρμελάδες (1), υγρό πιάτων (6), οδοντόκρεμα (5),
σαμπουάν (5)

Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης

ελιές γεμιστές (20), ελαιόλαδο (5), χαρτί υγείας (5), χαρτί κουζίνας (5),
υγρό πιάτων (6)

Ι.Ν Αγίου Γεώργιου Νεαπόλεως

ελιές γεμιστές (20), αλάτι επιτραπέζιο (10), ρύζι (5), διάφορα χαρτικά
(10), απορρυπαντικά (7), ψωμάκια (17)

Ι.Ν Αγίου Λουκά Σταυρουπόλεως

ελιές γεμιστές (20), αλάτι επιτραπέζιο (10), ρύζι (15), χαρτί υγείας (5),
χαρτοπετσέτες (5), ψωμάκια (112)

Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός

καροτσάκια παιδικά (5), μωρομάντηλα (8), γάντια μιας χρήσης (10),
βρεφικές κρέμες (13), παιδικά σαμπουάν (5)

Άσυλο Του Παιδιού

κριθαράκι (5), διάφορα ζυμαρικά (10), υγρό πιάτων (5), χαρτί κουζίνας (5),
χαρτί υγείας (5), υγρό τζαμιών (12), ελαιόλαδο (5), κρεμοσάπουνο (10),
γάντια μιας χρήσης (5), μαλακτικό ρούχων (7), σακούλες απορριμμάτων
(5), ταμπλέτες πλυντηρίου (12), χλωρίνες (10), αποσκληρυντικό (1),
τραπεζομάντηλο (1), σπόγγος παιδικός (3), αποξηραμένα δαμάσκηνα (1)

Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσά

ελαιόλαδο (2), διάφορα χαρτικά (10), ελιές (8), ρύζι γλασέ (20), υγρό
γενικού καθαρισμού (5), σαμπουάν (10), πίτα ελληνική (72), σχολικά
διάφορα (25)

Σωματείο Μονογονεϊκών Οικογενειών

ψωμί του τοστ (10), χυμοί (3), χαρτί υγείας (9), βρεφικές κρέμες (15),
χαρτί κουζίνας (8), πατατάκια (2)

Ι.Ν Αγίων Πέτρου και Παύλου Περαίας

ψωμάκια (38), γάλα (1), πατατάκια (2), κουραμπιέδες (3)

Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου
Χρυσοστόμου

Ψωμάκια (6), αλάτι επιτραπέζιο (10), ρύζι νυχάκι (6), σπαγγέτι (5)

Συσσίτιο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνης

αλάτι επιτραπέζιο (20), ψωμάκια (30), ελαιόλαδο (3), ελιές γεμιστές
(5), διάφορα χαρτικά (3)

Συσσίτιο Ι.Ν. Ευαγγελισμού της ΘεοτόκουΚαλαμαριά

73 κιβώτια ψωμάκια, 20 κιβώτια αλάτι επιτραπέζιο, 4 κιβώτια ριζότο
πιλάφι, 5 κιβώτια σπαγγέτι

Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας & Ισότητας
«Πνοή Ελπίδας»

ελαιόλαδο (2), διάφορα σαμπουάν (4), υγρό πιάτων (5), υγρό πλυντηρίου
ρούχων (6), ελιές γεμιστές (7)

Σύζωη Σύλλογος Γονέων Ατόμων Με Διαταραχές
Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

χαρτί κουζίνας (5), χαρτί υγείας (5), χαρτοπετσέτες (2), gel χεριών (6),
γάντια μιας χρήσης (7), χαρτί Α4 (3), σακούλες απορριμμάτων (8)

Μαζί Κοινωνικό Παντοπωλείο

υγρό πιάτων (5), χαρτί κουζίνας (5), χαρτί υγείας (10), υγρό τζαμιών
(10), χυμοί φρούτων (10)

Το Χαμόγελο Του Παιδιού

αλάτι αποσκλήρυνσης (40), ρύζι (10), μακεδονικό ταχίνι (1), χαρτί κουζίνας (5), χαρτί υγείας (3), χαρτοπετσέτες (2), υγρό γενικού καθαρισμού
(5), γάντια μιας χρήσης (5), Μαλακτικό ρούχων (7), Ελαιόλαδο (3), παιδικά σαμπουάν (5), αφρός ξυρίσματος (1), μαλακτικό μαλλιών (1), gel
μαλλιών (2), απιονισμένο νερό (8), σακούλες τροφίμων (2), στοματικό
διάλυμα (6), σκόνη πλυντηρίου (4), λαμπριτικό πιάτων (1), cleaner κατά
των αλάτων (2), λιποκαθαριστικό (2), σχολικά είδη (23), είδη μπάνιου (7),
εργαλεία περιποίησης (1), Αλουμινόχαρτο (1), διαφανή μεμβράνη (1),
χρωμοπαγίδες (1), μπατονέτες (1), αντικολλητικό χαρτί (3), σφουγγάρι
κουζίνας (3), Σερβιέτες (3)

Συσσίτιο Αγίας Παρασκευής Ξηροκρήνης

ψωμί τοστ (1), ελιές (20), πίτα (72), διάφορα ζυμαρικά (5), χυλοπίτες (10)

[ θέσεις ]

Καθυστερήσεις στις διαδικασίες και τις πληρωμές
του αναπτυξιακού νόμου
Ο ΣΒΒΕ με επιστολές του, προς τον Γενικό Γραμματέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λ. Λαμπριανίδη αλλά και στην Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κα Μ.
Κόλλια – Τσαρουχά, επανήλθε εκ νέου μεταφέροντας
την έντονη δυσαρέσκεια και τη μεγάλη ανησυχία πολλών
μεταποιητικών επιχειρήσεων μελών του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες και τις
πληρωμές του αναπτυξιακού νόμου. Συγκεκριμένα στην
αδυναμία πληρωμής ολοκληρωμένων και ελεγμένων
επενδυτικών σχεδίων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
καθώς επίσης, για την αδυναμία σύστασης επιτροπών
ελέγχου επενδύσεων, κυρίως για τα επενδυτικά σχέδια
που έχουν, ήδη προ καιρού, ολοκληρωθεί.
Στις επιστολές του, ο Σύνδεσμος, τόνισε ότι η μακρόχρονη αδρανοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του
αναπτυξιακού νόμου ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να
προχωρήσουν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους
σχεδίων χωρίς την καταβολή των ενίσχυσεων αυξά-

νοντας με τον τρόπο αυτό τα προβλήματα ρευστότητας
που αντιμετωπίζουν στο ήδη αρνητικό επιχειρηματικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν.
Ο Σύνδεσμος αντιλαμβανόμενος τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας επανέλαβε την πρότασή
του για τη δημιουργία ειδικής πιστωτικής γραμμής συμψηφισμού των συγκεκριμένων οφειλών του δημοσίου
για επενδύσεις με τις φορολογικές και ασφαλιστικές
οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος.
Τέλος, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία που ακολουθείται μέσω μητρώου ελεγκτών έχει αποβεί κατ’ επανάληψη άκυρη, πρότεινε τη συγκρότηση επιτροπών εκτός
συστήματος – εξωσυστημικές κληρώσεις ελεγκτών, για
την ομαλοποίηση του αδιεξόδου. Η πρακτική αυτή, υποστήριξε είναι απολύτως σύννομη και έχουν προσφύγει σε
αυτήν πολλές Περιφερειακές Αρχές που διαχειρίζονται
κονδύλια του Αναπτυξιακού Νόμου.

Άμεσος συμψηφισμός οφειλών του επιδόματος εργασίας
12% με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος
Στο φλέγον ζήτημα της αδυναμίας καταβολής του επιδόματος εργασίας (12%) μέσω του ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις
της Θράκης, που ως αποτέλεσμα έχει οι επιχειρήσεις
της περιοχής να αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά
προβλήματα, επανήλθε ο ΣΒΒΕ με επιστολή του, την
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή, το επίδομα του 12%
στις παραμεθόριες επιχειρήσεις αποτέλεσε κίνητρο
αποκέντρωσης και βασικό σημείο αναφοράς για τις
επιχειρήσεις και τον προγραμματισμό των δράσεών τους,
καθώς αν και λειτούργησε αρκετές φορές με καθυστερήσεις, ωστόσο, οι οφειλές ποτέ δεν παραγράφηκαν.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι συνολικές αξιώσεις των
επιχειρήσεων από το 2010 και μετά ανέρχονται σήμερα

σε σημαντικά ποσά, μέρος των οποίων έχει ήδη φορολογηθεί χωρίς να εκταμιευθεί.
Παράλληλα ο ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι το σοβαρότατο
πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία των παραμεθορίων
επιχειρήσεων και ουσιαστικά τη δυνατότητά τους να
ανταποκριθούν και οι ίδιες στις πάγιες υποχρεώσεις τους
ακόμη και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ασφαλιστικά
ταμεία, φόρος εισοδήματος, κλπ.
Προκειμένου να μην οξυνθεί το πρόβλημα περαιτέρω, ο
Σύνδεσμος πρότεινε να εξετασθεί ταχύτατα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος συμψηφισμού οφειλών
του Δημοσίου για το 12% του επιδόματος εργασίας με
οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος.
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[ θέσεις ]

Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων
για επισφαλείς απαιτήσεις
Σε συνέχεια επανειλημμένων οχλήσεων βιομηχανιών
μελών του ο ΣΒΒΕ, απέστειλε, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή, ζητώντας να εξετασθεί το
ενδεχόμενο αλλαγής του πλαισίου για την αναγνώριση
των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι όπως αναφέρουν οι
επιχειρήσεις, η προσπάθεια που έγινε με το άρθρο 26
του Ν. 4172/2013 αντί να τις βοηθήσει δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο το έργο τους καθώς απαιτείται πλέον
η εξάντληση των ένδικων μέσων για να θεωρηθεί μια
απαίτηση ως επισφαλής, πρακτική που στην πράξη
αποδεικνύεται χρονοβόρα έως ανεφάρμοστη.

του Ν. 3296/2004 σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται
φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων ποσοστό επί του κύκλου εργασιών,
ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις.
Επίσης, σε σχέση με το ποσοστό πρόβλεψης προτάθηκε
το 0,5% να ισχύει για πωλήσεις εσωτερικού, ενώ για τις
πωλήσεις εξωτερικού να είναι 1% ως κίνητρο για τις
επιχειρήσεις που σε τόσο αντίξοες συνθήκες συνεχίζουν
ακόμη να δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Εξάλλου, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η προσφυγή
στα ένδικα μέσα στερείται ουσίας όταν το οικονομικό
αποτέλεσμα της κατάθεσης αγωγής συμπίπτει με το
φορολογικό όφελος, ενώ, επιπλέον, προκαλείται αναίτια συμφόρηση στα Δικαστήρια, όπως για παράδειγμα
συμβαίνει για επισφαλείς απαιτήσεις υπολοίπων για
ποσά έως και 1500 ευρώ.
Για τους παραπάνω λόγους, ο ΣΒΒΕ, πρότεινε την επαναφορά των διατάξεων των παρ. 3 και 4, του άρθρου 9,

Αρνητικό μήνυμα για την προσέλκυση επενδύσεων
η αναστολή της επένδυσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ
Έκκληση στην κυβέρνηση να στηρίξει την επένδυση
της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική απεύθυνε ο
Σύνδεσμος, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, με αφορμή
την απόφαση άμεσης αναστολής της, σημειώνοντας:
«Η ανακοίνωση της άμεσης αναστολής των επενδύσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, της μεγαλύτερης
ξένης άμεσης επένδυσης στη χώρα, όταν η ανάγκη
υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων είναι επιτα-

κτική, δίνει το πλέον ισχυρό αρνητικό μήνυμα στους
σοβαρούς ξένους επενδυτές.
Η προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας
προϋποθέτει τη δημιουργία θετικού κλίματος για την
προσέλκυση άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία
επενδυτικών πρωτοβουλιών, που τόσο ανάγκη έχει
η χώρα και ειδικά η ελληνική περιφέρεια.

[ θέσεις ]

ΣΒΒΕ προς τον Πρωθυπουργό: προβλήματα στον
εφοδιασμό της βιομηχανίας και αδυναμία εξαγωγών
από το κλείσιμο των δρόμων
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας
κ. Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, διατύπωσε την ανησυχία του για το συνεχιζόμενο κλείσιμο
των εθνικών οδών, έκανε έκκληση προς την Κυβέρνηση
να κατανοήσει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει
η βιομηχανία και ζήτησε να δημιουργηθούν άμεσα οι
προϋποθέσεις διαλόγου με τους αγρότες.

ειδικά για όσες επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

«…..Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών έχουν
δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα ανεφοδιασμού της
εγχώριας βιομηχανίας με πρώτες ύλες, ενώ οι εξαγωγές
δυσχεραίνονται σημαντικά τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
καλεί την Κυβέρνηση να επιδείξει σύνεση, να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων
και της οικονομικής ζωής του τόπου και γενικότερα να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη
ουσιαστικού διαλόγου με τους αγρότες, για την άρση
του αδιεξόδου για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Στο
πλαίσιο αυτό ας αναλογισθεί τις μεγάλες οικονομικές
και κοινωνικές συνέπειες (π.χ. απολύσεις εργαζομένων
λόγω κλεισίματος επιχειρήσεων) που θα έχει η συνέχιση
- ως έχουν - των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Αν συνεχισθεί το κλείσιμο των συνόρων, των εθνικών
οδών και η συνεπακόλουθη Οδύσσεια της μεταφοράς
των προϊόντων εξαιτίας των μπλόκων, είναι προφανές
ότι απειλείται ευθέως η βιωσιμότητα πολλών εγχώριων
βιομηχανιών και η απώλεια ξένων αγορών και πελατών,

Τέλος, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί λειτουργοί ας εξασφαλίσουν από τους αγρότες τουλάχιστον τη δημοσιοποίηση
του προγραμματισμού κλεισίματος των εθνικών οδών, για
να μπορέσουμε, έστω και στοιχειωδώς, να εφοδιάσουμε
με προϊόντα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας...»

Τα βασικά σημεία της επιστολής του ΣΒΒΕ προς τον
Πρωθυπουργό, έχουν ως εξής:

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ αδυνατεί στην παρούσα φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια στη Χαλκιδική
εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων κυρίως του
Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και των
αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών σχετικά με την
έγκαιρη έκδοση αδειών και εγκρίσεων ρουτίνας.
Απευθύνουμε έκκληση στην Πολιτεία να αντιληφθεί
την κρισιμότητα του θέματος και να αναλογισθεί αν
με καθυστερήσεις και εμπόδια μπορεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για να επενδυθούν στην
αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών στη χώρας

μας και αν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία και διατήρηση
θέσεων εργασίας κυρίως στις τοπικές κοινωνίες
μπορούν να αντιμετωπίζονται με συνεχή άρνηση.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει
έκκληση και καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και να υποστηρίξει την υλοποίηση της
επενδυτικής πρωτοβουλίας της ΕΛΛΗΝΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ώστε να δημιουργηθεί στο μέλλον θετικό
κλίμα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων
που δημιουργούν θέσεις εργασίας και αποτελούν
το μοναδικό αντίδοτο στην ύφεση και την λιτότητα».
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Η ISOMAT συμβάλλει στην
αναβάθμιση της περιοχής
του Αγίου Αθανασίου
H ISOMAT, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ευρύτερης περιοχής πλησίον των εγκαταστάσεών
της ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκηδόνος,
την ανάπλαση τριών νησίδων, στο 17ο χλμ. ΘεσσαλονίκηςΑγίου Αθανασίου, στη στροφή του Αγ. Αθανασίου, κάθετα της
εθνικής οδού Έδεσσας-Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για μια ενέργεια που υλοποιήθηκε ύστερα από
πρωτοβουλία και αποκλειστικά με δαπάνες της ISOMAT και
περιλαμβάνει τη φύτευση δέντρων, τη διαμόρφωση κρασπέδων και την τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου.»

Κινητή Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών
του Μουσείου Ηρακλειδών «Παίζω και Καταλαβαίνω»
και το πέρασμα από το μύθο στο λόγο, συνεχίζοντας με τους
Πυθαγόρειους, τους Ελεάτες φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον
Αριστοτέλη και την Ελληνιστική εποχή, μέχρι την Αναγέννηση,
αλλά και την μοντέρνα τέχνη του 20ού αιώνα, τη σύγχρονη επιστήμη του χάους, των δυναμικών συστημάτων και των fractals.
Για τη δημιουργία ολόκληρης της Έκθεσης, αναζητήθηκε και
αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία στο χώρο της διαδραστικής
μάθησης. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε το προτεινόμενο από την
UNESCO σχετικό πρόγραμμα http://bit.ly/UNESCO_Science_
Education, ενώ παράλληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν
ποικίλες πρωτότυπες κατασκευές.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι από την αίσθηση στη νόηση, κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους, πραγματοποιείται στο
εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
Παίζοντας κι αλληλεπιδρώντας με ειδικές κατασκευές, ο επισκέπτης βιώνει τη διασύνδεση επιστήμης, τέχνης, μαθηματικών
και φιλοσοφίας και συνειδητοποιεί την παράλληλη ανάγκη του
ανθρώπινου πνεύματος να εκφραστεί –μέσω της τέχνης– και να
κατανοήσει τον κόσμο –μέσω της λογικής και των μαθηματικών.
Στο χώρο της έκθεσης, τραπέζια με διαδραστικές κατασκευές και έργα τέχνης εισάγουν τον επισκέπτη στην έννοια της
συμμετρίας στη φύση και την τέχνη, στον κόσμο των αριθμών
και των σχημάτων, στις στοιχειώδεις αλγοριθμικές διαδικασίες, καθώς και σε θέματα καλλιτεχνικών παραμορφώσεων
και αναμορφώσεων, με αφετηρία την προσωκρατική εποχή

Σχεδιασμός & Επιστημονική Επιμέλεια της Έκθεσης:
Άρης Μαυρομμάτης και Αποστόλης Παπανικολάου, Ερευνητές
της Διδακτικής των Μαθηματικών.
Συνεργάτης στην ενότητα «Παραμορφώσεις και Αναμορφώσεις»: Δρ. Νίκος Κουρνιάτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουνίου 2016 και θα υπάρχει
η δυνατότητα ξενάγησης για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως με το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 398642
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 16:00 – 18:00 και Σάββατο
10:00 – 18:00, εκτός επίσημων αργιών
Διεύθυνση: Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης,
6,5 χλμ οδού Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

