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Capital controls και πολιτική αβεβαιότητα
καταβαράθρωσαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute
fo r M a n a g e m e n t
Development (IMD)
η ανταγωνιστική θέση
της Ελλάδας κατά το
2015 σημείωσε υποχώρηση κατά έξι (6)
θέσεις και εφέτος κατατάσσεται στην 56η
θέση μεταξύ 61 χωρών από την 50η την
οποία κατείχε κατά
την περσινή χρονιά.

Για την εξαγωγή της
συνολικής θέσης μιας χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνονται υπόψη τέσσερεις μεγάλες ομάδες παραγόντων: η
«Οικονομική Αποδοτικότητα», η «Κυβερνητική
Αποτελεσματικότητα», η «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και οι «Υποδομές». (συνολικά
αξιολογούνται περισσότεροι από 340 δείκτες).

• Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής
Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην
πεντηκοστή όγδοη θέση (58η) για το 2015, διατηρώντας την ίδια θέση όπως και την προηγούμενη
χρονιά,
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής
Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί
κατά δύο (2) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 59η
θέση, σημειώνοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση
μεταξύ των 61 χωρών που συμμετέχουν στην
έρευνα. (Η Ελλάδα «τρίτη» από το τέλος)
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται
σημαντική υποχώρηση. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα
κατατάσσεται 57η από την 43η θέση που κατείχε
το 2013, σημειώνοντας υποχώρηση κατά δεκατέσσερις (14) θέσεις, και, τέλος,
• Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται
επίσης επιδείνωση της κατάταξης της χώρας
μας κατά τρεις θέσεις: συγκεκριμένα από την
35η θέση του 2014, η χώρα μας για το 2015
κατατάσσεται στην 38η θέση, οπισθοδρομώντας
και επιστρέφοντας περίπου στη θέση που είχε
το 2013.
Υπογραμμίζουμε ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2016) και η συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους
ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της
χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2015.

Από τα αποτελέσματα και την απογοητευτική
θέση της Ελλάδας στην Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η ζημιά που έχει υποστεί η Ελληνική
οικονομία τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Και
επιπλέον, στα στοιχεία του IMD καταγράφεται
με τον πιο δραματικό τρόπο ποιος πραγματικά
έχει πληρώσει ακριβά την κρίση: ο ιδιωτικός
τομέας της οικονομίας.
Capital controls, πολιτική αβεβαιότητα, κυβερνητική αναβλητικότητα, αλλεπάλληλες εκλογικές
αναμετρήσεις και έλλειμα διεθνούς αξιοπιστίας,
είναι οι βασικοί παράγοντες που μας φέρνουν
– σε όρους ανταγωνιστικότητας – για το 2015
πάνω μόνον από: την ευρισκόμενη σε κοινωνική
αναταραχή Βραζιλία (57η θέση), την Ουκρανία
(59η θέση) που βιώνει εμπόλεμη κατάσταση
και τη Βενεζουέλα (61η θέση) η οποία πωλεί
τα αποθέματά της σε χρυσό για να εισάγει είδη
πρώτης ανάγκης.
Το μήνυμα από τα αποτελέσματα είναι σαφές: οι
θυσίες της τελευταίας επταετίας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών δεν
μπορούν και δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Γι’
αυτό, το κλείσιμο της αξιολόγησης θα πρέπει
να συνοδευτεί και με ταχεία επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας. Πως; Με παροχή ρευστότητας, με αλλαγή του επενδυτικού και φορολογικού περιβάλλοντος, με φιλική αντιμετώπιση
από το κράτος και τους δημόσιους λειτουργούς
των υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
που στηρίζουν τη χώρα διαχρονικά με επενδύσεις, πληρώνοντας υπέρογκους φόρους και
διατηρώντας θέσεις εργασίας, και, πάνω απ’
όλα, με την προσήλωση της Κυβέρνησης και
του πολιτικού προσωπικού στην εφαρμογή των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
Για τον ΣΒΒΕ η έξοδος από την κρίση έχει μια
βασική προϋπόθεση: την έμπρακτη υποστήριξη
της μεταποιητικής δραστηριότητας. Η βιομηχανία στην Ελλάδα είναι αυτή που μπορεί να
παράξει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και
να «εισάγει» πλούτο στη χώρα, για να βγούμε
από την κρίση. Η έμπρακτη υποστήριξη απαιτεί:
ύπαρξη συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής
και άρση των προσκομμάτων στην καθημερινή
λειτουργία των επιχειρήσεων, με αποκλειστικό
στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθούν έγκαιρα
και με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα όσα προτείνουμε, είμαστε βέβαιοι ότι η «ζημιά», που σας
ανέφερα στην αρχή, έναν χρόνο μετά θα είναι
πραγματικά ανεπανόρθωτη.

Διοικητικό Συμβούλιο

Capital controls and political
uncertainty has led to the collapse
of Greece's competitiveness
According to the data of the Institute for Management Development (IMD),
in 2015 the competitive position of Greece dropped by six (6) places and this
year the country is ranked at 56th among 61 countries, as compared to 50th
last year.
In order to extrapolate the overall position of a country in the international
competitiveness ranking, four major factor groups are taken into account:
‘Economic Performance’, ‘Government Efficiency’, ‘Business Efficiency’ and
‘Infrastructure’ (over 340 indicators are evaluated in total).
•

In the category of ‘Economic Performance’, our country is in fifty-eighth
place (58th) for 2015, the same position as last year;

•

In the category of ‘Government Efficiency’, Greece dropped by two (2)
places to 59th, making it the third worst performing country in this category among the 61 countries participating in the survey (Greece being
third from last);

•

In the category of ‘Business Efficiency’, there is a significant drop. More
specifically, Greece is ranked 57th as compared to 43rd in 2013, having
dropped by fourteen (14) places;

•

Finally, in the category of ‘Infrastructure’, our country’s ranking also
dropped by three positions: from 35th in 2014, our country is now ranked
38th in 2015, falling back roughly to the position it held in 2013.

It is underlined that the results presented today (2016), and the overall evaluation of the Greek economy in terms of competitiveness, concern our country’s
performance during the previous year, i.e. 2015.
The results and the disappointing position held by Greece in the IMD World
Competitiveness Yearbook clearly depict the damage suffered by the Greek
economy during the years of economic crisis. Moreover, the IMD data indicate,
in the most dramatic fashion, who has truly paid the most for the crisis: the
private sector of the economy.
Capital controls, political uncertainty, government procrastination, successive elections and a lack of international trust are the main factors that, for
2015, have brought us - in terms of competitiveness - to rank higher only
than Brazil, a country in social unrest, (57th place), Ukraine, a country at war
(59th place) and Venezuela, a country selling its gold reserves to import basic
commodities (61st place).
The message of the results is clear: the sacrifices made by private enterprises
and citizens over the last seven years cannot and must not be in vain. For this
reason, the closure of the evaluation process must be accompanied by a rapid
rebooting of the Greek economy. How? By providing liquidity, by changing the
investment and taxation environment, by the State and civil servants providing
sympathetic treatment to healthy private enterprises that have been supporting the country for years through investments, through paying enormous
taxes and through preserving jobs, and most importantly by the Government
and political staff adhering to the implementation of the necessary reforms.
For the Federation of Industries of Northern Greece, exiting the crisis has
one basic prerequisite: the proven support of manufacturing activities. Greek
industry can produce internationally marketable products and ‘import’ wealth
to the country to help us exit the crisis. Proven support requires: the existence
of a specific industrial policy and the removal of obstacles in the everyday
operation of enterprises, for the exclusive purpose of reducing operating costs.
If the measures we propose are not implemented in time and in a suitable
manner, we are certain that the ‘damage’ noted earlier will be truly irreparable one year down the line.
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01.03.16
• Εγκαίνια των γραφείων της τράπεζας EBRD στην Ελλάδα.
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
• 1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «POD quality and
review process improvement» του δικτύου Enterprise
Europe Network, που διοργάνωσε το EASME και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
02.03.16
• Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας - ΣΙΒΥΠΗΣ,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Palace
Acropolis, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
• Εγκαίνια της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης «Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη: Αρχαιότητες
σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς», η οποία έγινε με χορηγία του
Ομίλου Ευθυμιάδη - Ραιδεστός, με την ευκαιρία της
επετείου συμπλήρωσης 80 χρόνων λειτουργίας του. Από
το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Γ. Σταύρου.
02-03.03.16
• Συνάντηση στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του προγράμματος
SPRIDER STORES, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
03.03.16
• Εκδήλωση «Τα ευρήματα για τη Γυναικεία και Νεανική
Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια - Τάσεις και Ευκαιρίες», που διοργάνωσε το ΤΟΓΜΕ
Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε η κα
Αικ. Νένδου.
04.03.16
• Ημερίδα «Ψηφιακή Ευρώπη: η Έρευνα και Καινοτομία
ως κίνητρα για Επιχειρηματικότητα. Οι ΜΜΕ, ως προτεραιότητα της ΕΕ για ανάπτυξη», που διοργάνωσε η
Ευρωβουλευτής κα Εύα Καϊλή και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
• Επιστημονική συνάντηση «Η ΕΤΒΑ παρουσιάζει… τεκμήρια βιομηχανικής ιστορίας», που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό της Κέντρο.
07.03.16
• Στρογγυλό Τραπέζι «Οικονομικές Εξελίξεις της χώρας
και Πολιτική Στρατηγική» με επίσημο ομιλητή τον κ.

Χρήστο Σταϊκούρα, τ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Nikopolis.
09.03.16
•Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού έργου «EAGLE ONE» και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από τον Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος, συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου και παρουσίαση πραγματοποίησε η κα Μ. Νάζη.
• Ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B)
«ECOBUILD» του Enterprise Europe Network στον
κλάδο της αειφόρου δόμησης, που διοργάνωσε το EEN
του Λονδίνου και πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
10.03.16
• Συνάντηση με τον κ. Γ. Πιτσιλή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• 12ο Tax Forum, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Intercontinental, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
• Εκδήλωση «Virtual Dialogue on TTIP», που διοργάνωσε
το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Intercontinental, στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Sustainable
Construction» του Enterprise Europe Network, που
διοργάνωσε το EEN Greenwich της Αγγλίας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
13.03.16
• Συμμετοχή του Συνδέσμου στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης, όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του
ΣΒΒΕ για τα 100 χρόνια, που πραγματοποιήθηκε στο
Ολύμπιον. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ.
Γ. Σταύρου.
15.03.16
• Ραδιοφωνική δήλωση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ.
Γ. Σταύρου στο Ρ.Σ. FM 100, στην εκπομπή «Tης πόλης
τα καμώματα...» και στο δημοσιογράφο Νούλη Χατζηδημητρίου με θέμα: «100 χρόνια ΣΒΒΕ και ο ρόλος του
Συνδέσμου σήμερα».

17.03.16

30.03.16

• Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή πίτας του ΕΣΥΠ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ
στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
• Τελετή απονομής του Παρασήμου του Ανωτέρου
Σταυρού του Τάγματος Αριστείας από την Α.Ε. τον
Πρόεδρο της Ουγγαρίας στον Επίτιμο Γενικό Πρόξενο της Ουγγαρίας κ. Δημήτριο Τακά, που πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιή-

19.03.16
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

θηκε στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση «Παραχώρηση ΟΛΘ – Απόδοση του προβλήτα 1 του Λιμανιού στην πόλη», που διοργάνωσε
ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Γεύμα με το νέο Πρέσβη της Δημοκρατίας της
Σερβίας στην Ελλάδα, κ. Dusan Spasojevic, που
διοργάνωσε το Ελληνο-Σερβικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε

21.03.16

στο ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα. Από το

• Τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας
για το ανοικτό οικοσύστημα καινοτομίας με την
επωνυμία ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΟK!Thess», που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.
31.03.16
• 2η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας «POD quality
and review process improvement» του Δικτύου

23.03.16

Enterprise Europe Network, που διοργάνωσε το

•Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Ετήσια Γενική Συνέλευση του CSR Hellas, που
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκδήλωση «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ:
Φορολογικά Κίνητρα, Άρση Αντικινήτρων και Επενδύσεις», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά της ΕΤΕ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

EASME και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του στις Βρυξέλλες. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα. Κ. Τζιτζινού μέσω skype.
02.04.16
• Συνάντηση εργασίας με την συμμετοχή του Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα, σχετικά με το
Διαβαλκανικό Forum «Συνεργασία Βαλκανικών
Χωρών στους κλάδους τροφίμων και ποτών», που

24.03.16

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διοικητικού συμ-

• Συνάντηση εργασίας «Δημοσιονομική Πολιτική και
Οικονομική Ανάπτυξη» με επίσημο ομιλητή τον κ.
Γ. Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου.

βουλίου της ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.
04.04.16
• Επισκέψεις σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ στις

28.03.16

Σέρρες, με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Βι-

• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. FM
100, στην εκπομπή «Tης πόλης τα καμώματα...»
και στο δημοσιογράφο Νούλη Χατζηδημητρίου με
θέμα: «Αποτελέσματα συνάντησης της Διοίκησης
του ΣΒΒΕ με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή».

ομηχανίας, κας Θ. Τζάκρη. Από τον Σύνδεσμο

04-05.04.16

29.03.16

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «ICT»,

• Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του Συνδέσμου με τον κ. Philip Bennett, Α’ Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Ηλέκτρα Παλλάς.

συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χρ.
Γεωργίου

που διοργάνωσε το EEN Λιντς στην Αυστρία και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Χάσκος.

07.04.16
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
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«Φορολογικά»,
με συντονιστή τον κ. Χρ. Διαμαντόπουλο,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
08.04.16
• Εμπορική Μαθητική Έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», που διοργάνωσε το ΣΕΝ/
JΑ Greece και πραγματοποιήθηκε στο Mediterranean
Cosmos. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Πρόεδρος
και η κα Σ. Πολίτου.
11.04.16
• Διοικούσα Επιτροπή ΟΚ!Thess, που πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
13.04.16
• Ημερίδα «Εξαγωγές και Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική»,
που διοργάνωσε η Πρεσβεία Ν. Αφρικής και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση εργασίας για τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του Forum Βιομηχανίας, που διοργάνωσε
ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

στο ξενοδοχείο King George, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

21.04.16
• Ημερίδα «Από την επιστήμη τροφίμων, στη βιομηχανία τροφίμων: Παραδείγματα και εφαρμογές από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ομάδες φοιτητών», που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Porto Palace. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

22.04.16
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Χ. Ανδρέου, Οικονομικό Ακόλουθο της Πρεσβείας της Ισπανίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εργαστήριο Αστικής Ανθεκτικότητας - Resilient
Thessaloniki «Αξιολογώντας την ανθεκτικότητα της

14.04.16
• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Χρ. Λαμπρίδη, Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
σχετικά με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου
των μετοχών του ΟΛΘ και την ανάληψη της διαχείρισης
του Λιμένα από ιδιώτη επενδυτή, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece - ΣΕΝ/
JA Greece, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
ΣΕΝ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
15.04.16
• Ημερίδα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2014-2020, Δράσεις για τη στήριξη των
απολυμένων», που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε ομιλία ο κ. Χρ. Γεωργίου.
19.04.16
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκη, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΝΔ, στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.
• Παρουσίαση του βιβλίου «Από το μεγάλο πάρτι στη
χρεοκοπία», του δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδογιάννη,
που πραγματοποιήθηκε στο Public. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε και προλόγισε το βιβλίο ο κ. Γ. Σταύρου.

πόλης», που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από το σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

25-26.04.16
• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας
«Environment» του ΕΕΝ, που διοργάνωσε το EEN
Bilbao στην Ισπανία και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.
Τζιτζινού.

26.04.16
• Γεύμα εργασίας με τον κ. Ihsan Ugur Delikanli, Πρόεδρο BSTDB, που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο
7 Θάλασσες. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

27-29.04.16
• Agrofood Sector Group meeting, που διοργανώθηκε
από το ΕΕΝ και πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη,

20.04.16
• 3η Οικονομική Διάσκεψη «Προκλήσεις για την Ανάκαμψη», που διοργάνωσε η ΕΕΝΕ και πραγματοποιήθηκε

Ισπανία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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Προβολή ντοκιμαντέρ του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του 18ου
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
«Εικόνες του 21ου Αιώνα»
Με την προβολή του ντοκιμαντέρ «ΣΒΒΕ 1915-2015: ΤΑ
ΠΡΩΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ», στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα», ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ολοκλήρωσε
τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100
χρόνων από την ίδρυσή του.
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε σε ειδική προβολή του
18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 13 Μαρτίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, του
κινηματογράφου Ολύμπιον. Αποτελεί παραγωγή (έτος
2015) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε
σκηνοθεσία του κ. Δημήτρη Ζησόπουλου και σε σενάριο των κ.κ. Δημήτρη Ζησόπουλου και Γιάννη Σταύρου,
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ.
Στο διάρκειας 38 λεπτών ντοκιμαντέρ, οι θεατές είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν την πορεία του ΣΒΒΕ από τις
αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι και σήμερα.
Ο κ. Σταύρου, προλογίζοντας την προβολή του ντοκιμαντέρ υπογράμμισε:
«Η εκατοντάχρονη ιστορία μιας επαγγελματικής οργάνωσης, ενός εργοδοτικού σωματείου, όπως ο ΣΒΒΕ που
παρουσιάζει μια πολυσχιδή δραστηριότητα, που εκτείνεται χρονικά από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
μέχρι σήμερα, είναι ένα εξαιρετικά επίπονο έργο.
Η ιστορική διαδρομή του Συνδέσμου είναι συνυφασμένη
με όλα τα γεγονότα ορόσημα του 20ου αιώνα.
Άντεξε δυο παγκόσμιους πολέμους, ενώ βίωσε τη μικρα-

σιατική καταστροφή και τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου πολέμου. Συμμετείχε στη μεταπολεμική οικονομική
ανασυγκρότηση της χώρας με όλες τις παραγωγικές του
δυνάμεις, και, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν, έχει
καταφέρει σήμερα να συσπειρώσει όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από την Ήπειρο μέχρι τον Έβρο».
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Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, στο
πλαίσιο της συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΒΒΕ, συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατέθεσε υπόμνημα
προς το Γενικό 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.

7. Σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης»,
στη Θεσσαλονίκη.
8. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
9. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής φορολογικής
ενημερότητας στις επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.
10. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα
κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

2. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού
ΦΠΑ.

11. Νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

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

13. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

12. Φορολόγηση παροχών σε είδος.

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

14. Παραστατικά απεικόνισης επαναλαμβανόμενων
συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μεταποίησης γάλακτος και κτηνοτρόφων.

5. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.

15. Αγοροπωλησίες ακινήτων

6. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις στο 0,5% επί του κύκλου
εργασιών.

16. Τροποποίηση του Νόμου 4321/2015 (άρθρ.11εδ. ε)
για την εξόφληση του 25%.

[ δραστηριότητα ]

Γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή του τ. Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα
Με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 7
Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο Nikopolis Thessaloniki,
κλειστό γεύμα εργασίας, με τη συμμετοχή, του τ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
επέδωσε Υπόμνημα θέσεων ή Προτάσεων του ΣΒΒΕ
για την αναπτυξιακή εξισορρόπηση και την ανάταξη
της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Ο κ.
Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της δικής του παρέμβασης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τα ακόλουθα στοιχεία
οικονομικής πολιτικής, τα οποία απορρέουν από την
εμπειρία της εποχής της οικονομικής κρίσης και της
υπογραφής των μνημονίων:
1. Χωρίς δημοσιονομική εξισορρόπηση και πειθαρχία
δεν υπάρχει ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση.
2. H δημοσιονομική πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά
όχι ικανή συνθήκη για να βγούμε από την κρίση.
Πρέπει να συμβαδίζει με την υλοποίηση οικονομικών
μεταρρυθμίσεων.

3. Η δημοσιονομική πειθαρχία να συμβαδίζει με την
υλοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων συνοχή
και αλληλουχία.
4. Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής θα πρέπει
να ακολουθούν τους κύκλους της οικονομίας.
5. Δεν αρκεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Χρειάζεται το
κατάλληλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, ειδικά
στο σκέλος των εσόδων και των δαπανών.
6. Η προσήλωση σε αύξηση φόρων και εισφορών είναι
αντιαναπτυξιακή.
7. Να εξασφαλίζεται σε κάθε πρόγραμμα η βιωσιμότητα
του δημόσιου χρέους.
8. Η μείωση των δημοσιονομικών στόχων δεν συνεπάγεται λιγότερα μέτρα λιτότητας.
9. Η στήριξη των τραπεζών είναι απαραίτητη για τη
λειτουργία της οικονομίας.
10. Κανένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής δεν είναι
άκαμπτο.
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[ δραστηριότητα ]

Από την Επιστήμη Τροφίμων στη Βιομηχανία Τροφίμων:
Παραδείγματα & Εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και ομάδες Φοιτητών
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διοργάνωσαν την
Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο Porto Palace,
στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα: Από την Επιστήμη
Τροφίμων στη Βιομηχανία Τροφίμων: Παραδείγματα &
Εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ομάδες
Φοιτητών.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιου
είδους ενέργειες, αποδεικνύουν ότι είναι χρήσιμη η
συνεργασία Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, στο χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο της
συνεργασίας του με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικότερα με το Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου.
Μια συνεργασία, στην οποία ο Σύνδεσμος ευελπιστεί ότι
θα καταλήξει στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
μεταποιημένων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα,
καινοτόμων, άρα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Ακολούθησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
καθ. Στ. Γκρίτζαλης και ο Πρόεδρος του Φοιτητικού
Συλλόγου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) του Πανεπιστημίου Αιγίου, κ. Κ. Γκεζέπης,
οι οποίοι αναφέρθηκαν στις πρακτικές καινοτομίας και
εξωστρέφειας που αναπτύχθηκαν από το ΤΕΤΔ.

[ δραστηριότητα ]

Στη συνέχεια, ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα που παρήγαγαν με οικολογικά χαρακτηριστικά, «SPINBERRIES»,
«PRICKLE8» και «TARTIQUE». Η παραγωγή τους έγινε
σε συνεργασία με τις εταιρείες τροφίμων: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ,
APIVITA AE και ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ.
Στις ομιλίες τους οι κ.κ. Ν. Κουτσιανάς, Συνιδρυτής και
Αντιπρόεδρος της APIVITA SA, Ρ. Γαμβρός, Πρόεδρος
Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ και Μέλος του
Συμβουλίου Καθοδήγησης της Εθνικής Τεχνολογικής
Πλατφόρμας Food for Life, Δ. Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΤΔ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μ.
Χρυσάφης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. (παραδοσιακά προϊόντα Λήμνου), Α.
Παπαχριστοφόρου, Διδάκτωρ Μελισσοκομίας στο ΑΠΘ
και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μελισσοκόμων (EPBA), αναφέρθηκαν στην
εμπειρία της συνεργασίας τους με το ΤΕΤΔ, και τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας Πανεπιστημίων και
επιχειρήσεων.
Στο τέλος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα που παρήγαγαν οι
φοιτητές καθώς επίσης και τα νέα τοπικά παραδοσιακά
προϊόντα της Λήμνου.
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[ επιχειρηματική αποστολή ]

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah)
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAGLE ONE
(European Actions for GlobaL tradE 1) με κύριο στόχο
την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων προς τρίτες χώρες, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε ημερίδα την
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 με θέμα: «Επιχειρηματικές
Ευκαιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».
Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες που προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις για επιτυχή
παρουσία σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό
όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μιχάλη Βρεττάκη, και τον A’ Αντιπρόεδρο του Αραβο–
Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, κ.
Magdi El Halawani. Επίσης, παρουσιάστηκε η επιχειρηματική αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που
διοργανώνει ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία με το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου και που
θα πραγματοποιηθεί στις 3 – 9 Σεπτεμβρίου 2016. Στη
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση Στρογγυλής
Τραπέζης στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχε και
ο κ. Μπαντάλι Αντάρ, Διευθυντής Εξαγωγών, Olympia
Electronics A.E. και Mέλος Δ.Ε. και Δ.Σ. του Αραβο–
Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην έμπρακτη
υποστήριξη των Ελληνικών επιχειρήσεων, από το
Σύνδεσμο, για να κατακτήσουν νέες αγορές, εισφέροντας στην εθνική οικονομία όχι μόνον πλούτο, αλλά,
κυρίως, κοινωνική σταθερότητα με τη διατήρηση των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας στις παραγωγικές τους
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την οικονομία και το επιχειρηματικό
περιβάλλον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον
Σύμβουλο ΟΕΥ Α’ του Γραφείου ΟΕΥ στο Ντουμπάι, κ.

Συνάντηση εργασίας με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, κ. Philip Bennett
Με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων από την EBRD
και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, συνάντηση εργασίας με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, κ. Philip Bennett.

μεγαλύτερος επενδυτής στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, όπου έχει ισχυρή παρουσία. Πραγματοποιεί επενδύσεις μόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Ρωσία και στις χώρες
της Κεντρικής Ασίας.

Ο Πρόεδρος κ. Σαββάκης, στην ομιλία του αναφέρθηκε
στις δράσεις και τους σκοπούς του ΣΒΒΕ και έκανε
εκτενή αναφορά στις δυνατότητες επιχειρηματικών
συνεργασιών των επιχειρήσεων μελών του. Υπογράμμισε τον δυναμισμό των βορειοελλαδίτικων επιχειρήσεων, την εξωστρεφή τους δραστηριότητα και την
ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου. Τόνισε επίσης
ότι οι βιομηχανίες του Βόρειας Ελλάδας είναι διεθνώς
ανταγωνιστικές, και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
περιοχής τους αλλά και στο σύνολο της χώρας.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και
του κ. Bennett, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις και
άκουσε τις τοποθετήσεις των επιχειρήσεων – μελών
του ΣΒΒΕ.

Ο κ. Bennett στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι ο

[ επιχειρηματική αποστολή ]

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις του Νομού Σερρών, με τη
συμμετοχή της Υφυπουργού Βιομηχανίας, κας Θ. Τζάκρη

Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που έχει
αναλάβει τα τελευταία 3 χρόνια με στόχο την ενημέρωση
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας για τη βιομηχανία στη
Βόρεια Ελλάδα, διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Απριλίου
2016, επίσκεψη της Υφυπουργού Βιομηχανίας κας Θ.
Τζάκρη, σε σημαντικές βιομηχανίες του Νομού Σερρών.
Συγκεκριμένα, η κα Τζάκρη, συνοδευόμενη από τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) κ. Α. Σαββάκη, επισκέφθηκε κατά σειρά:
1. Τις εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος
στην Ηράκλεια Σερρών της εταιρείας «ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ»,
2. Το εργοστάσιο κατασκευής επίπλων γραφείου και
επίπλων οικιακής χρήσης «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΒΕΕΑ «ΔΡΟΜΕΑΣ», και,
3. Την εταιρεία παραγωγής γιαούρτης και παγωτού
«ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΒΕΕ».

Πρόκειται για τρεις δυναμικές, εξωστρεφείς και διεθνώς
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας
αφού:
• Η εταιρεία «ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ» εξάγει το 80% της παραγωγής της,
• Ο «ΔΡΟΜΕΑΣ» είναι ο προμηθευτής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε έπιπλα γραφείου, ενώ,
• Η εταιρεία ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΒΕΕ αποτελεί μια από τις
υγιέστερες οικονομικά επιχειρήσεις της χώρας, και
παράλληλα καινοτομεί διαρκώς, παράγοντας νέα
προϊόντα.
Στο γεύμα εργασίας που ακολούθησε τις επισκέψεις,
συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών
κ. Χρήστος Μέγκλας. Κατά τη διάρκεια του γεύματος
υπήρξε ανταλλαγή απόψεων της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με
την Υφυπουργό για τη θεσμοθέτηση της νέας βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα και για την επίλυση σημαντικών
προβλημάτων της μεθοριακής βιομηχανίας.
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[ δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής ]

Ψηφιακή Ευρώπη: η έρευνα και η καινοτομία ως κίνητρα
για επιχειρηματικότητα – οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως
προτεραιότητα της ΕΕ για ανάπτυξη
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, συμμετείχε
την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, σε ανοιχτή συζήτηση
που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη, η κα Ε. Καϊλή, Ευρωβουλευτής της ΕΛΙΑΣ - Δημοκρατικής Παράταξης,
επικεφαλής της Ελληνικής Εκπροσώπησης των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και μέλος της Επιτροπής του
Ευρωκοινοβουλίου για την Έρευνα, την Βιομηχανία και
την Ενέργεια.
Στην ημερίδα, στην οποία φιλοξενήθηκαν συνολικά 27
ομιλητές - εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων, Συνδέσμων της Βορείου
Ελλάδας, και υπεύθυνων για την διαχείριση ευρωπαϊκών
κονδυλίων, ο κ. Σαββάκης εκφώνησε ομιλία με τίτλο «Οι
προτάσεις του ΣΒΒΕ, για τη συνεργασία βιομηχανίας και
ερευνητικής κοινότητας»
Η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την οικονομική ανάπτυξη είναι προφανής, ειδικά την τελευταία
εικοσαετία, υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος, όπου κεντρικό
ζητούμενο για το σύνολο των ανεπτυγμένων οικονομιών
του κόσμου αποτελεί η μετάβαση στην οικονομία της
γνώσης. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα μας, και μάλιστα
η απαίτηση αυτή γίνεται περισσότερο επιτακτική κατά
την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Διαχρονικά υποστήριξε ο κ. Σαββάκης, για τη σύνδεση
της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας,
ο ΣΒΒΕ προτείνει:

1. να συμπεριληφθούν στα κριτήρια εξέλιξης των μελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ο αριθμός των
νέων επιχειρήσεων και των νέων θέσεων εργασίας
που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της ερευνητικής
τους εργασίας,
2. η ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων να γίνεται με βάση την παραγωγή αξιοποιήσιμου ερευνητικού αποτελέσματος από εθνικές
επιχειρήσεις, και,
3. να θεσμοθετηθεί η επιβράβευση, με υψηλά κίνητρα,
του επιχειρηματικού ρίσκου επενδύσεων τεχνολογικής καινοτομίας από επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια επιλογής χρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια
και από την προοπτική των θετικών επιπτώσεων στην
ανάπτυξη της χώρας.
Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σαββάκης τόνισε:
«Όλοι μας συνειδητοποιούμε, αλλά κυρίως διαπιστώνουμε, τα ελλείμματα στις πολιτικές που φέρνουν τις
επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα κοντά. Με
ειλικρινείς προθέσεις συνεργασίας πιστεύω ότι είμαστε
σε θέση να γκρεμίσουμε τα τείχη που μας χωρίζουν και
να προχωρήσουμε σε συνεργασίες για το καλό, τελικά,
της ίδιας μας της πατρίδας».

[ δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής ]

10η Μαθητική Εμπορική Έκθεση

Μαθητές «επιχειρηματίες» παρουσίασαν τα καινοτόμα
προϊόντα τους στην 10η Μαθητική Εμπορική Έκθεση που
διοργάνωσε, την Παρασκευή 8 Απριλίου, στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior
Achievement Greece, στη Θεσσαλονίκη.
Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) αποτελεί
έναν καινοτόμο φορέα που δημιούργησε η επιχειρηματική κοινότητα για να υποστηρίξει την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία των νέων ανθρώπων στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς
και από εθελοντές – στελέχη επιχειρήσεων.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος υποστηρίζει
τις δράσεις του ΣΕΝ και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ.
Α. Σαββάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΝ από τον Μάρτιο του 2016.
Στην φετινή 10η Μαθητική Εμπορική Εκθεση παρουσιάστηκαν 25 επιχειρηματικές ιδέες που ανέπτυξαν
ισάριθμα σχολεία με μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια
της Βόρειας Ελλάδας, με την υποστήριξη καθηγητών
και εθελοντών από την αγορά εργασίας που τους καθοδήγησαν με σκοπό να πετύχουν τους στόχους τους.
Στην έκθεση οι μαθητές παρουσίασαν, προώθησαν και
πούλησαν το προϊόν ή την υπηρεσία τους μέσα από περίπτερο που έστησαν. Οι μαθητικές ομάδες που έλαβαν

μέρος στην έκθεση αξιολογήθηκαν κυρίως για την καινοτομία της ιδέας τους, την προώθηση του περιπτέρου
και τη συνολική παρουσίαση.
Θα ακολουθήσει ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός, για την
ανάδειξη της «Καλύτερης Εικονικής Επιχείρησης 2016»,
η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Junior Achievement Europe
που θα διεξαχθεί στις 25-28 Ιουλίου στη Λουκέρνη της
Ελβετίας.
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3η Οικονομική Διάσκεψη: «Προκλήσεις για την Ανάκαμψη»
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση
Επιχειρηματιών σε συνεργασία με το Wharton Alumni
Club of Greece την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στην
Αθήνα, και συμμετείχαν επιχειρηματίες, κορυφαίοι
εκπρόσωποι της πολιτικής και της οικονομικής ηγεσίας, μέλη διπλωματικών αποστολών, διακεκριμένοι
ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, συμμετείχε
με ομιλία στη θεματική ενότητα «Εθνική Παραγωγή,
Εξωστρέφεια, Ξένες Επενδύσεις, Ανταγωνιστικότητα:
Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Πράξη».
Στην ομιλία του ο κ. Σαββάκης μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας διέρχεται από την
αυτονόητη προϋπόθεση της υλοποίησης επενδύσεων.
Στον ΣΒΒΕ πιστεύουμε ότι δίχως ισχυρή παραγωγική
βάση και διεθνώς ανταγωνιστικές μεταποιητικές επιχειρήσεις η χώρα είναι αδύνατον να εξέλθει από την
οικονομική κρίση».
Για να γίνει όμως πράξη, συνέχισε ο κ. Σαββάκης, η
αναγκαία τόνωση της επιχειρηματικότητας στη χώρα με
κάθε είδους επενδύσεις θα πρέπει να αρθούν πολλά και
ποικίλα εμπόδια στην καθημερινή δραστηριοποίηση των
Ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, που 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 σε όλο το φάσμα
της εγχώριας επιχειρηματικότητας,
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, και το οποίο αποτελεί
ίσως τη βασικότερη παράμετρο της αξιοπιστίας μιας
χώρας που επιθυμεί να προσελκύσει κεφάλαια από
ξένους επενδυτές,
7. στην εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία της εγχώριας
αγοράς και στην τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού,
8. στην – επιτέλους – συμφωνία για συγκεκριμένο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων που αποτελεί
μονίμως πρόβλημα τόσο για τις υφιστάμενες όσο και
για τις υποψήφιες νέες επενδύσεις,
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,
10. στη δημιουργία προϋποθέσεων δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, που θ΄ ανακόψουν το “brain
drain” των τελευταίων αυτών ετών.

[ θέσεις ]

Τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας για το ανοικτό
οικοσύστημα καινοτομίας "OK!Thess"
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία του «Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης – ΟΚ!THESS»
υπογράφηκε, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, στην Αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ανάμεσα
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επτά τοπικούς φορείς που
εμπλέκονται στην προσπάθεια για την προώθηση και τη
στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Το «Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία του
Δήμου Θεσσαλονίκης και το Μνημόνιο Συνεργασίας
συνυπέγραψαν οι κ.κ. Γ. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Π. Αγγελίδης, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας, Π. Τζιώνας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ν. Βαρσακέλης,
Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών του ΑΠΘ, Ν. Μου-

σιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου,
Α. Ζαπράνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Α. Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδας, Κ. Λουφάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
Το Μνημόνιο αποσκοπεί στη λειτουργία μιας προθερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, που θα συμπεριλάβει υπό σύσταση νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups)
και κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ).
Είναι ανοικτό σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς της πόλης, που δύνανται να συμβάλλουν στην
προώθηση ενός οικοσυστήματος, το οποίο θα έχει στόχο
την προσέλκυση επενδύσεων και τη μελλοντική δημιουργία θέσεων εργασίας.

Εξαγωγές & Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική
«Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να χαιρετίσω την προσπάθειά σας για τη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας και της Νοτίου Αφρικής.
Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην κατεύθυνση της διάθεσης σε απαιτητικές αγορές πραγματικά
διεθνώς εμπορεύσιμων ελληνικών προϊόντων και η
έναρξη διαλόγου μεταξύ Ελλήνων και Νοτιοαφρικανών
επιχειρηματιών για την υλοποίηση κοινών επενδύσεων»,
ανέφερε ο Πρόεδρος κ. Σαββάκης, στο χαιρετισμό του,
στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας που διοργανώθηκε, την Τετάρτη 13 Απριλίου, από την Πρεσβεία
της Νοτίου Αφρικής, και την υποστήριξη του ΕλληνοΑφρικανικού Επιμελητηρίου, του ΕΒΕΘ, του ΒΕΘ, του
ΣΒΒΕ και του ΣΕΒΕ.

Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης, απευθυνόμενος, σε υποψήφιους συνεργάτες επιχειρηματίες από τη Νότιο Αφρική
ανέλυσε τους παράγοντες που καθιστούν τις επιχειρήσεις
του Βορειοελλαδικού Τόξου, τον πλέον αξιόπιστο εταίρο
για επιχειρηματικά σχήματα αξιοποίησης των αγορών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της παρευξείνιας ζώνης,
και συνολικά της Λεκάνης της Μεσογείου.
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Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης ανέργων 18 – 24 ετών
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/
ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών
και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως
συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση δράσεων
κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών: (α) στον τομέα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, και, (β) στον τομέα
του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον
πρωτογενή τομέα της παραγωγής, οι οποίες εντάσσονται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ

2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Οι συγκεκριμένες πράξεις συγχρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη)
επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε
1300 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών και υλοποιείται στις
Περιφέρειες: Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του παρέχονται
στην ιστοσελίδα: www.sbbe-edu.gr

Δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην
Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. και
Άνεργων Νέων ηλικίας 15-29 ετών
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή Διαχείρισης για
την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του ΕΤΠ 20142020, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20863/5.15966/3107-2015 Β’ Ανοικτής Πρόσκλησης και με την υπ’ αριθ.
6.2332/5.2068/26-02-2016 Υπουργική Απόφαση εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση
ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας του ως Έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/
Sprider Stores «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν
τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε.
και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου
2014-2020» στην Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμμετέχοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).
Σκοπός της Ένωσης είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/
και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων ατόμων της
εταιρείας Sprider Stores A.E., η οποία έχει τερματίσει
τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και 550 νέων
κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας θα υλοποιηθούν στις
δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας.
Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του παρέχονται
στην ιστοσελίδα: www.sci-egf.eu
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Αντιαναπτυξιακό μέτρο αποτελεί για το ΣΒΒΕ η
σχεδιαζόμενη ρύθμιση για την προσωπική ευθύνη των
μετόχων μειοψηφίας
Ο Σύνδεσμος, με ανακοίνωσή του την Πέμπτη 21 Απριλίου
2016, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του στη διάταξη
του σχεδίου νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού
συστήματος» που προβλέπει την προσωπική ευθύνη
μετόχων για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία.

οι μέτοχοι μειοψηφίας που δεν συμμετέχουν ούτε στη
διοίκηση ούτε στην λειτουργία της επιχείρησης ευθύνονται απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία
για πράξεις τις οποίες αγνοούν.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 53 του παραπάνω σχεδίου
νόμου προβλέπεται η αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη εταίρων ή μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 10%,
για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο ΣΒΒΕ και ο επιχειρηματικός κόσμος διερωτάται πως
θα δημιουργηθούν επενδύσεις εάν δεν προστατευθεί η
επιχειρηματικότητα από τις υπερβολές και τις απλοποιήσεις που δημιουργούν αρνητική εικόνα του επιχειρείν
και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η ρύθμιση αυτή σε μια περίοδο έντονου αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε
περαιτέρω συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας με
σοβαρές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία.

Εάν το ζητούμενο σήμερα είναι η έξοδος από την κρίση
με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνεπακόλουθη
δημιουργία θέσεων εργασίας τέτοιου είδους διατάξεις
καταδικάζουν τη χώρα στη διαρκή ύφεση.

Είναι ανώφελο να περιμένουμε αύξηση επενδύσεων όταν

Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Με κοινή ανακοίνωσή τους, τη Δευτέρα 18 Απριλίου
2016, το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, το ΕΕΘ, ο ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ
και ο ΕΣΘ εξέφρασαν σύσσωμοι τη διαμαρτυρία της
επιχειρηματικής κοινότητας για τις συνεχιζόμενες
ήδη για τέταρτη εβδομάδα κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΟΛΘ ΑΕ με αποχή από υπερωριακή
εργασία τις καθημερινές και από εργασία καθ’ όλη
τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής.
Οι κινητοποιήσεις έχουν δημιουργήσει σημαντικές
καθυστερήσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, αλλά και περιορισμό των επιλογών των μέσων
μεταφοράς για τους εξαγωγείς. Αντίστοιχα προβλήματα είναι ορατά και στις εισαγωγές καθώς ναυτιλιακές γραμμές προς Θεσσαλονίκη ακυρώνονται και
οι παραδόσεις εμπορευμάτων καθυστερούν, ειδικά
σε αυτή την περίοδο των πασχαλινών εορτών με ό,τι
αυτές συνεπάγονται.
Κυρίως όμως έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και
αναστάτωση στους πελάτες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα
που επικρατεί, ξυπνώντας τραγικές μνήμες του 2008
και πλήττοντας για μία ακόμη φορά την αξιοπιστία
της χώρας και των επιχειρήσεών της και βεβαίως
του ίδιου του λιμανιού που ήδη αντιμετωπίζει τον

ανταγωνισμό σε φορτία βαλκανικών και όχι χωρών
από άλλα λιμάνια της ΝΑ Ευρώπης.
Οι φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της
Βόρειας Ελλάδας καλούν τόσο τους εργαζόμενους
όσο και τη διοίκηση του λιμανιού να λάβουν όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση αποκατάσταση
της ομαλής λειτουργίας του και την εξυπηρέτηση
του διεθνούς εμπορίου. Το μέλλον του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης είναι δρομολογημένο και κάθε άλλη
καθυστέρηση με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει να
αποτραπεί. Διαφορετικά θα χαθεί και η τελευταία
ευκαιρία για το λιμάνι Θεσσαλονίκης, το οποίο θα
απαξιωθεί πλήρως και θα παραμείνει, συνεχώς
αποδυναμωμένο, ένα περιφερειακό λιμάνι ήσσονος
σημασίας για τη Μεσόγειο.
Οποιαδήποτε περαιτέρω ολιγωρία θα είναι καταστροφική, μοιραία και πολύ φοβούμαστε ότι θα προκαλέσει οριστικά ανεπανόρθωτη ζημία σε όλους τους
εμπλεκόμενους. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες
του για το μέλλον του λιμανιού, των επιχειρήσεων,
της οικονομίας και της απασχόλησης που μόνο μέσα
από ένα παραγωγικό και διεθνώς ανταγωνιστικό
λιμάνι μπορεί να διασφαλισθεί.
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Η AEGEAN παρέλαβε ένα ακόμη αεροσκάφος Airbus A320ceo
Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους στην
Ευρώπη με 61 αεροσκάφη
αεροσκαφών, καθώς και με κινητήρες V2500. Πρόκειται για
ακροπτερύγια, ύψους 2,4 μέτρων που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων κατά μέσο όρο μεταξύ
2-3% ανάλογα με την διάρκεια της πτήσης.

Στο πλαίσιο ειδικής τελετής που έγινε στην έδρα της Airbus
στην Τουλούζη της Γαλλίας, παρουσία των Διοικήσεων της
Airbus και της AEGEAN και ελληνικών μέσων ενημέρωσης,
παραδόθηκε επίσημα το τελευταίο από τα συνολικά επτά αεροσκάφη Airbus A320ceo που παρήγγειλε το 2014 η AEGEAN
και ανεβάζει έτσι το στόλο της στα 61 αεροσκάφη. Τα A320
ceo, είναι εξοπλισμένα με τα νέα «Sharklets» στα φτερά των

«Είναι πολύ υπερήφανη στιγμή για όλους εμάς στην AEGEAN
που ολοκληρώνουμε έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2007 οπότε
παραλάβαμε το πρώτο αεροπλάνο από τα αρχικά οκτώ Airbus
που είχαμε παραγγείλει και τώρα φτάνουν τα 47. Τότε υπήρχαν
αμφιβολίες για το κατά πόσο η αρχική παραγγελία των 8 αεροσκαφών θα ολοκληρωθεί, λόγω του ύψους της επένδυσης.
Τελικά, ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ είναι το γεγονός
ότι γιορτάζουμε όχι μόνο εκείνη την αρχική παραγγελία, που
πολλαπλασιάστηκε αργότερα με άλλες παραγγελίες, αλλά
και διότι στην μέση της κρίσης, το 2014, είχαμε το θάρρος να
προχωρήσουμε σε μια νέα παραγγελία με άλλα επτά αεροπλάνα, το τελευταίο από τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα»
δήλωσε, ο αντιπρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης,
κατά την ειδική εκδήλωση για την παραλαβή του A320ceo.

Ο Ομίλος Αγροτεχνολογίας
Ευθυμιάδη χορηγός της
έκθεσης «Ραιδεστός –
Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες
σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς»

Ο Όμιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη είναι υπερήφανος
χορηγός της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας αλλά και επίκαιρης
έκθεσης αυτής, μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται
για τον εορτασμό συμπλήρωσης 80 χρόνων του Ομίλου.
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
κ. Γιάννη Μπουτάρη και του Πρόεδρου του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη - χορηγού της έκθεσης - κ. Νίκου
Ευθυμιάδη, του οποίου η καταγωγή είναι από τη Ραιδεστό
της Ανατολικής Θράκης.
«Η έκθεση για την αρχαιολογική ‘Συλλογή Ραιδεστού’ προγραμματίστηκε πριν από δύο χρόνια περίπου, προτού προκύψει το φαινόμενο της αθρόας άφιξης των προσφύγων από
τις εμπόλεμες χώρες στη Μέση Ανατολή προς την Ελλάδα.
Η θλιβερή αυτή σύμπτωση κάνει την έκθεση επίκαιρη όσο

ποτέ, θυμίζοντάς μας ότι η μοίρα των ανθρώπων είναι όμοια
και κοινή και ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, κι είναι καταδικασμένη να κάνει τα ίδια τραγικά λάθη, όταν αγνοούνται
δυστυχείς εμπειρίες του παρελθόντος. Η αντιπαραβολή των
ιστοριών της προσφυγιάς ήταν μοιραία αναπόφευκτη» σημείωσε η διευθύντρια του μουσείου Πολυξένη Βελένη.
«Ήταν μεγάλη χαρά αλλά και τιμή για μας στον Όμιλο η συνεργασία αυτή με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και
εύχομαι να υπάρξουν και άλλα τέτοια παραδείγματα συνεργασίας Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις σημερινές
συνθήκες οικονομική στενότητας για οργανισμούς όπως τα
Μουσεία» σημείωσε στην ομιλία του ο Νίκος Ευθυμιάδης,
σημείο στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα και ο Δήμαρχος Γιάννης
Μπουτάρης.
Σημειώνεται ότι η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

