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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΣΒΒΕ και
Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο της
διεθνούς και εθνικής
του δικτύωσης, υπέγραψε τη Δευτέρα 13
Ιουνίου 2016 μνημόνιο
συνεργασίας με την
Τράπεζα Εμπορίου και
Ανάπτυξης Ευξείνου
Πόντου.
Πρόκειται για σημαντικό βήμα διευκόλυνσης
της πρόσβασης των
επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ στη χρηματοδότηση, αφού τα επόμενα πέντε χρόνια η Τράπεζα θα
διοχετεύσει στην αγορά κεφάλαια ύψους 150εκ.€
με ελκυστικά επιτόκια και χωρίς τη διαμεσολάβηση
των Εμπορικών Τραπεζών.

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Δοθέντος ότι η Ελλάδα με 16,5% αποτελεί βασικό
μέτοχο της Τράπεζας και αξιοποιώντας την πρόθεση
της Διοίκησής της για αύξηση των χορηγήσεων
δανείων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΒΕ συνήψε τη
συγκεκριμένη συνεργασία, που, είμαστε βέβαιοι, θα
εισφέρει θετικά στο μέλλον και στην αναπτυξιακή
πορεία της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα.
Ως εκ τούτου, ο ΣΒΒΕ συμβάλλει σημαντικά στην
πρόσβαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων του
Βορειοελλαδικού Τόξου, αφενός σε μακροπρόθεσμα
δάνεια και αφετέρου σε κεφάλαια κίνησης. Πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, με τη σημαντική
συμβολή και βοήθεια του σημαντικού «εργαλείου»
που λέγεται «Παρευξείνια Τράπεζα».
Βασικά στοιχεία του Μνημονίου που υπογράφηκε
είναι:
1. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου στα όρια των μέσων που διαθέτουν,
θα ανταλλάζουν πληροφορίες μη εμπιστευτικής
φύσης για την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
2. Θα συνεργάζονται για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες επιχειρηματικές

πρωτοβουλίες, προγράμματα, συνέδρια, κι άλλες
εκδηλώσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες σε
αμφότερες τις πλευρές.
3. Θα πραγματοποιούν συναντήσεις για τη συζήτηση
συγκεκριμένων μορφών συνεργασίας αμοιβαίου
συμφέροντος.
4. Με στόχο την ανάπτυξη εμπορίου και επενδύσεων
μεταξύ των κρατών μελών, ο ΣΒΒΕ και η Τράπεζα
θα εντοπίζουν και θα προωθούν έργα, ιδιαίτερα
για διασυνοριακά έργα logistics και για έργα σε
οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες κλπ.
5. Ο ΣΒΒΕ, σύμφωνα με το μνημόνιο, θα συμβάλλει στην προώθηση των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας στην Ελλάδα, ώστε να ενημερώνει
τις Ελληνικές εταιρείες για τις πιστώσεις της
Τράπεζας. Εντός αυτού του πλαισίου, ο ΣΒΒΕ
θα χρησιμοποιεί όλη τη χρηματοδότηση και το
δίκτυο διεθνοποίησης που παρέχει το Enterprise
Europe Network (ΕΕΝ), και,
6. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, επιμελητήρια
κι άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη της Τράπεζας, θα κληθούν
να συμμετάσχουν σε αυτήν την συνεργασία.
Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος πιστεύουμε ότι αυτό το μνημόνιο θα αποτελέσει το
μοχλό ανάπτυξης για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
σε όλη την περιοχή της Μαύρης θάλασσας κι ότι
αυτή η πρωτοβουλία θα προωθήσει κοινοπραξίες
κι επενδύσεις στην ανωτέρω περιοχή.
Ετσι, ενισχύουμε την ελκυστικότητα του τοπικού
παραγωγικού συστήματος για την υλοποίηση επενδύσεων, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της
οικονομικής κρίσης βιώνει, όπως όλες άλλωστε
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας, τα προβλήματα της βιομηχανίας στην Ελλάδα: γραφειοκρατία, διαφθορά, πολύπλοκο, γεμάτο εκπλήξεις
φορολογικό περιβάλλον, πολυνομία που επιτρέπει
αστάθμητους παράγοντες να μπλοκάρουν την υγιή
επιχειρηματική δράση, χαμηλό επίπεδο παροχής
υπηρεσιών από το Δημόσιο, ελλιπείς υποδομές,
πρακτικά ανύπαρκτη διασύνδεση του ερευνητικού
ιστού με τη βιομηχανία, εξωστρέφεια χωρίς ουσιαστικό προσανατολισμό, μικρή συμπαράσταση στη
διεθνή οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
και πολλά άλλα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Memorandum of Co-operation
between FING and the Black Sea
Trade and Development Bank
In the context of its national and international networking activities, the
Federation of Industries of Northern Greece (FING) signed a memorandum
of co-operation with the Black Sea Trade and Development Bank on Monday,
13 June 2016.
This is an important step for facilitating access to financing for FING company
members, as the Bank will be channelling €150 million in capital into the
market over the next five years at attractive interest rates and without the
intervention of commercial banks.
Given the fact that Greece is a key shareholder in the Bank, holding a percentage of 16.5%, and utilising the management’s intention to increase the
issuing of loans to Greek enterprises in the immediate future, FING signed
this co-operation agreement, which we are confident will make a positive
contribution for the future and for the growth of the manufacturing sector
in Northern Greece.
As such, FING is making a decisive contribution to the access of Northern
Greek manufacturing enterprises to long-term loans and working capital.
This is a substantial step towards improving industrial growth in Northern
Greece, with the major contribution and assistance of an important ‘tool’
known as the ‘Black Sea Bank’.
The key points of the Memorandum signed are:1. The Federation of Industries of Northern Greece and the Black Sea Trade
and Development Bank, to the extent of the means available to them, will exchange non-confidential information for the development of their co-operation.
2. They will co-operate for the dissemination of information concerning specific
business initiatives, programmes, conferences and other events that could
be useful to both parties.
3. They will hold meetings to discuss specific forms of co-operation of mutual
interest.
4. In order to increase the growth of trade and investments between member
states, FING and the Bank will identify and promote projects, particularly
concerning cross-border logistics projects and projects in organised industrial zones, etc.
5. According to the memorandum, FING will contribute to the promotion of the
Bank’s activities in Greece, informing Greek companies of the credit offered by
the Bank. In this context, FING will use all the funding and internationalisation
network tools and services provided by the Enterprise Europe Network (ΕΕΝ).
6. In the context of this agreement, Chambers and other private organisations from the member states of the Bank will be invited to participate in
this co-operation.
We at the Federation of Industries of Northern Greece believe that this memorandum will serve as a driving force for the growth of Greek enterprises in
the entire Black Sea region, and that this initiative will promote joint ventures
and investments in the abovementioned area.
Therefore, we are enhancing the attractiveness of the local production system to bring about investments, which (like all manufacturing enterprises
throughout the country), has sadly been dealing with the problems facing
industry in Greece during the recent years of economic crisis: bureaucracy,
corruption, a complex and ever-shifting taxation environment, overregulation
that allows uncertain factors to hinder healthy entrepreneurial activity, a low
level of services provided by the State, inadequate infrastructure, essentially
non-existent interconnection between research and industry, internationalisation without actual orientation, minimal support in the international economic
activity of enterprises, to name but a few.
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04.05.16
• Συνάντηση εργασίας για το Δίκτυο Ανάπτυξης Καινοτομίας, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
05.05.16
• Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επιχειρηματικότητας
Νέων. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση εργασίας με τον καλεσμένο ομιλητή τον κ.
A. Hasson, C. Scientist του Ισραήλ, που διοργάνωσε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κ.
Φωτάκης και η Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, κα
I. Ben-Abba, σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Φορολογικά», με συντονιστή τον κ. Χρ. Διαμαντόπουλο,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
09.05.16
• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ και συνάντηση με στελέχη του
European Investment Fund. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
09-10.05.16
• Σεμινάριο του Enterprise Europe Network «Introduction
to the IMP³rove Approach», που διοργάνωσε το IMP³rove
– European Innovation Management Academy και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του A.T. Kearney Office στο
Ντύσελντορφ της Γερμανίας. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Κ. Στυλιαράς.
11.05.16
• Γενική Συνέλευση του ΣΒΑΠ, που πραγματοποιήθηκε
στο ΕΒΕ Πειραιώς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
13.05.16
• Γεύμα προς τιμήν του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρα, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.
16.05.16
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα
9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νιώτη και Σ. Ζαχαρό
με θέμα: «Φορολογία των επιχειρήσεων».
• Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή της Βουλευτού κας
Ολ. Κεφαλογιάννη, Τομεάρχη Ανάπτυξης του κόμματος
της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto
Palace.
• Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΕΔΕ, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Στο πλαίσιο της Γ.Σ. της ΕΕΔΕ απονεμήθηκε τιμητική
πλακέτα στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Γ.
Σταύρου, για τη συνεισφορά του στο έργο και τις δράσεις
της ΕΕΔΕ.
17.05.16
• Εκδήλωση «The European Energy Union: Turning the
Vision into Reality», που διοργάνωσε το Greek Energy
Forum και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt

Regency Thessaloniki. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Πρόεδρος.
• Επίσημη τελετή εγκαινίων των εργασιών του TAP, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση της Διαχειριστικής Ομάδας του Ελληνικού
Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis,
στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
17-19.05.16
• Επιχειρηματική Διάσκεψη ΟΑΣΕ με αντικείμενο τη συνδεσιμότητα εμπορίου και επενδύσεων, που διοργάνωσε
η Γερμανική Προεδρία ΟΑΣΕ και πραγματοποιήθηκε στο
ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών, στο Βερολίνο, στη
Γερμανία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου,
ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας.
18-19.05.16
• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Divani Palace Acropolis, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
20.05.16
• Εκδήλωση «Διάλογος για την Ανάπτυξη», με επίσημο
ομιλητή τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κ. Μητσοτάκη, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Porto Palace.
• Ημερίδα «Τεχνολογίες και καινοτομίες στον αγροδιατροφικό κλάδο», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ, το ΕλληνοΙταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Ένωση Βιομηχανιών της Ιταλίας ANIMA–Confindustria, στο πλαίσιο
του Money Show και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hyatt Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο ομιλία
απηύθυνε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
24.05.16
• Βιομηχανικό Συνέδριο «Η Ελλάδα μετά την κρίση. Ισχυρή
βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», που
διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
26.05.16
• Διοικούσα Επιτροπή του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού στην Αθήνα. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
27.05.16
• 11ο Βήμα Μεταπτυχιακού Φοιτητή, που διοργάνωσε η ΑΕ
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
The MET. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
30.05-01.06.16
• Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία, που διοργάνωσε το
γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ιταλία. Από

το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου, ο οποίος
απηύθυνε ομιλία στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής με θέμα:
Επιχειρηματικές ευκαιρίες – συνεργασίες Ελληνικών
και Ιταλικών επιχειρήσεων.
31.05.16
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. FM 100,
στην εκπομπή «Tης πόλης τα καμώματα...» και στο δημοσιογράφο Ν. Χατζηδημητρίου με θέμα: «Αποτελέσματα
από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του
IMD».
02.06.16
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
03.06.16
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. FM 102
ΕΡΤ3, στην εκπομπή «Τι νέα σήμερα» και στο δημοσιογράφο Γ. Μητράκη με θέμα: «Αποτελέσματα από την
Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD».
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
07.06.16
• Συνάντηση εργασίας με την κα Κ. Τεκτονίδου, Αναπληρώτρια Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Α.
Αλεξιάδη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α’, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κες Κ. Τζιτζινού και Σ. Πολίτου.
08.06.16
• 2ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «Φυγή προς τα εμπρός:
Βέλτιστες στρατηγικές στα χρόνια της κρίσης», που διοργάνωσε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
08-10.06.16
• EAGLE 1 Meeting, που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους,
στην Λιθουανία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
09.06.16
• Γεύμα εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των The
Hellenic Initiative, SXSW και International Accelerator,
που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
13.06.16
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή του κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού και της κας Ντ. Μπακογιάννη,
Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Porto Palace.
16.06.16
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Φορολογικά», με συντονιστή τον κ. Χρ. Διαμαντόπουλο,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
17.06.16
• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
21.06.16
• Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

23.06.16
• Εκπαιδευτική συνάντηση εργασίας με τον καλεσμένο
ομιλητή τον κ. Z. Rubinstein, στέλεχος του γραφείου του
C. Scientist του Ισραήλ, που διοργάνωσε ο Αναπληρωτής
Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κ. Φωτάκης και η
Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, κα I. Ben-Abba, σε
συνεργασία με την ΓΓΕΤ, που πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση εργασίας με θέμα την παρουσίαση των πρωτοβουλιών της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και τη
διατύπωση προτάσεων εκ μέρους των επιχειρηματικών
φορέων της πόλης προς τη βελτίωση αυτών, που οργάνωσε
η ΑΖΚ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
27.06.16
• Εκδίκαση της αγωγής των Επαγγελματικών Σωματείων
και Φορέων της Πόλης της Θεσσαλονίκης, και εταιριών,
κατά των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΟΜΥΛΕ και ΟΦΕ, καθώς των πρωτοβάθμιων σωματείων –
μελών της ΟΜΥΛΕ και της ΟΦΕ, που πραγματοποιήθηκε
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς. Τους ενάγοντες
εκπροσώπησε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Βραβεία Γαστρονόμου 2016, που πραγματοποιήθηκε
στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και απένειμε στην εταιρία
ΚΡΙ-ΚΡΙ το βραβείο παραγωγής γιαουρτιού.
• Δείπνο - συζήτηση με τους κ.κ. Στ. Καλύβα και Δ. Καιρίδη
«Ελλάδα: Μέλλον & Προοπτικές», που διοργάνωσε το
Αμερικάνικο Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ και πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Πρόεδρος.
28.06.16
• Γενική Συνέλευση των Μελών Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Σεμινάριο «Μάθηση για εργασία στην Ελλάδα: φέρνοντας
πιο κοντά τον κόσμο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης», που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Απασχόλησης
και Κοινωνικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την επαγγελματική κατάρτιση (CEDEFOP) και πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
Δρ. Χρ. Γεωργίου.
29.06.16
• Διοικούσα Επιτροπή OK! Thess, που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ.
Πολίτου.
• Παρουσίαση της αφιερωματικής έκθεσης «Ελιά, ευλογία
της φύσης» των εκδόσεων ΜΙΛΗΤΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Από τον Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
30.06.16
• Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
30.06-01.07.16
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Enterprise Europe Network
με θέμα «M&Ms: Mentors 2 Mentorees speed training
and exchange», που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία
με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, στο ξενοδοχείο Porto
Palace, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, με προσκεκλημένους ομιλητές, στο «ανοικτό»
μέρος, τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τη Βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό κα Ντ. Μπακογιάννη.
Οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
ολοκληρώθηκαν σε δυο μέρη: το «κλειστό» μέρος στο
οποίο συμμετείχαν μόνο οι επιχειρήσεις - μέλη του
ΣΒΒΕ, και το «ανοικτό» μέρος για τους προσκεκλημένους και τα μέλη του Συνδέσμου.
Η κλειστή συνεδρίαση ξεκίνησε με ομιλία και παρουσίαση του Απολογισμού Ενεργειών και Δραστηριοτήτων
του Συνδέσμου από τον Προέδρο, κ. Α. Σαββάκη, στη
συνέχεια παρουσιάστηκε ο Οικονομικός Απολογισμός
από τον Οικονομικό Επόπτη, κ. Αθ. Τζιρίτη, η Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής από το μέλος της Επιτροπής, κ.
Χρ. Διαμαντόπουλο. Τέλος, παρουσιάσθηκε, η πρόταση
της τροποποίησης του Καταστατικού του Συνδέσμου από
τον Πρόεδρο επί Τιμή του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνά.

Ακολούθησε ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού
απολογισμού 2015 και του οικονομικού προϋπολογισμού 2016 καθώς και η ψηφοφορία για την έγκριση των
τροποποιήσεων διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού
του Συνδέσμου.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε
με την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων:

ΚΥΡΙΟI ΧΟΡΗΓΟI

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στοιχεία ομιλίας κ. Α. Σαββάκη, Προέδρου ΣΒΒΕ
Χωρίς αμφιβολία, η περυσινή χρονιά, ήταν πραγματικά
χρονιά – ορόσημο για τον Σύνδεσμο. Ήταν επετειακό
έτος, αφού γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή
του. Θα κρατήσουμε για πάντα στη μνήμη μας, ότι μας
τίμησε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Πρ.
Παυλόπουλος. Ήταν πραγματικά η κορυφαία στιγμή
των εορταστικών μας εκδηλώσεων, που συμπλήρωσε
όλες τις άλλες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα: την πολυτελή
έκδοση του επετειακού τόμου, τη συμμετοχή μας με
δικό μας περίπτερο στη ΔΕΘ κλπ.
Και οι εκδηλώσεις όλες είχαν τελικά, ειδικά για μας, τη
νεότερη γενιά, «παιδευτικό» χαρακτήρα.
Αυτή η διαπίστωση προκύπτει από την ανάγνωση της
εκατόχρονης ιστορίας του ΣΒΒΕ, η οποία αποδεικνύει,
με πλήθος τεκμηρίων, ότι ο Σύνδεσμος υποστήριξε, και
εξακολουθεί να υποστηρίζει, το «σωστό» για το σύνολο,
παραμερίζοντας τη συντεχνιακή λογική, λαμβάνοντας
υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις και γενόμενος έτσι
με την πάροδο των ετών ενεργός κοινωνικός εταίρος,
που πάντοτε απεδείκνυε την προσαρμογή του στις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις. Επιπλέον, η καταγραφή
γεγονότων και αποφάσεων, αναδεικνύει τον διαχρονικά
σημαίνοντα ρόλο του ΣΒΒΕ στην οικονομική ανάπτυξη
και στην κοινωνική πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης
αρχικά, της Βορείου Ελλάδος στη συνέχεια, και, τελικά,
ολόκληρης της χώρας.
Πέρυσι, την ίδια μάλιστα χρονική περίοδο, η χώρα μας
βίωνε μια από τις πλέον επώδυνες στιγμές στη νεώτερη
ιστορία της: capital controls, πολιτική αβεβαιότητα,
ορατός ο κίνδυνος της εξόδου της Ελλάδας από την
ΟΝΕ και την Ευρωζώνη.
Ο ΣΒΒΕ ως υπεύθυνος αναπτυξιακός φορέας, με θάρρος,
τάχθηκε δημόσια υπέρ της παραμονής της Ελλάδας
στη ζώνη του Ευρώ. Πράξαμε το αυτονόητο, χωρίς να
υπολογίζουμε πιθανές δήθεν «συνέπειες». Πράξαμε
το προφανές για το καλώς εννοούμενο συμφέρον των
επιχειρήσεων – μελών μας.
Σ΄ αυτό το πραγματικά απειλητικό περιβάλλον για την
επιβίωση των επιχειρήσεων μελών μας, γι’ ακόμη μια
φορά, εισφέραμε θετικά στον δημόσιο διάλογο, εργαζόμενοι αθόρυβα, όπως πάντα, για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και την έμπρακτη στήριξη της
Περιφερειακής βιομηχανίας, που πρέπει να ενισχυθεί
κατάλληλα για να παράξει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
• Προτείναμε τη δημιουργία προγράμματος «Αναπτυξιακής Εξισορρόπησης».

• Συμμετείχαμε ενεργά με συγκεκριμένες θέσεις και
προτάσεις στο διάλογο για τη συμφωνία για τη «Βιομηχανική Πολιτική» στη χώρα.
• Καλλιεργήσαμε περαιτέρω τις εγχώριες και διεθνείς
σχέσεις του ΣΒΒΕ.
• Επιμείναμε στις δημόσιες τοποθετήσεις μας στη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη
βιομηχανία και στις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση μιας
επιτυχημένης βιομηχανικής στρατηγικής και πολιτικής.
• Θέσαμε σε προτεραιότητα την επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς με τον δευτερογενή
τομέα της οικονομίας.
• Τεκμηριώσαμε την προσαρμοσμένη υιοθέτηση επιτυχημένων μοντέλων και «καλών πρακτικών» άλλων
χωρών για την ανάπτυξη καινοτομίας και για την πραγματοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας , και ,
τέλος,
• Δεν παραλείψαμε τις συχνές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας.
Πάνω απ’ όλα όμως, συνεχίσαμε να έχουμε στο επίκεντρο της καθημερινής μας λειτουργίας τις επιχειρήσεις
μέλη μας, με την ανάπτυξη κάθε είδους χρήσιμης και
χρηστικής πληροφορίας, με τεκμηρίωση θέσεων και
προτάσεων μέσω ερευνών και μελετών, με τη συμμετοχή
μας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μοναδικό στόχο τη διευκόλυνση
της καθημερινής λειτουργίας των μελών μας.
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Τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΒΒΕ
Οι τροποποιήσεις αφορούν στο άρθρο 17, παράγραφος
4, εδάφιο 1, το οποίο επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα
σε αυτήν, δεν μπορούν όμως να διατηρήσουν το αυτό
αξίωμα περισσότερο από τρεις συνεχόμενες θητείες,
δηλαδή περισσότερο από έξι έτη, πλην του Εκτελεστικού
Αντιπροέδρου, ο οποίος μπορεί να επανεκλεγεί στην
ίδια θέση και μετά την εξάντληση της τρίτης διετούς
θητείας του».
Στην εισηγητική του ομιλία για την τροποποίηση του
Καταστατικού, ο Πρόεδρος επί Τιμή του ΣΒΒΕ, κ. Γ.
Μυλωνάς, αναφέρθηκε στις εμπειρίες τόσο τις δικές

του όσο και όλων των προηγούμενων Προέδρων του
Συνδέσμου, και μετέφερε τη σύμφωνη γνώμη τους για
το δικαίωμα διατήρησης του αξιώματος του Προέδρου
για τρεις συνεχόμενες θητείες.
«Θεωρούμε ότι αν δώσουμε μια ακόμα διετία εκλογής του Προέδρου, θα βοηθούσε τον ΣΒΒΕ να αυξήσει
περαιτέρω την παρεμβατική ικανότητα, αξιοποιώντας
τις εμπειρίες που συσσωρεύτηκαν τα τέσσερα χρόνια.
Αυτή είναι η εισήγηση: απλή και παραγωγική. Εύχομαι
να την υποστηρίξετε. Όλοι οι παλιοί Πρόεδροι όλοι την
υποστηρίζουμε», τόνισε ο κ. Μυλωνάς.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Εφέτος η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος επέλεξε αντί της παραδοσιακής ομιλίας προς
τα μέλη του ΣΒΒΕ εκπροσώπου της Κυβέρνησης, το
δημόσιο διάλογο με την Κυβέρνηση και το κόμμα της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για την πορεία και το
μέλλον της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα,
και ειδικά στην Ελληνική περιφέρεια..
Τα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις από τους ομιλητές ήταν:
1. Οι πολιτικές για την ανάκαμψη της βιομηχανίας και

την υποβοήθηση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, για με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων,
2. Οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την
υλοποίηση επενδύσεων στη μεταποίηση, και,
3. Η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια των επιχειρήσεων και η παροχή ρευστότητας μέσω συγκεκριμένων αποφάσεων και σαφούς χρονοδιαγράμματος.
Μετά το πέρας των παρεμβάσεων ακολούθησε διάλογος
των συμμετεχόντων με τους ομιλητές.

Ομιλία Προέδρου ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη
Το «ανοιχτό» μέρος της Γενικής Συνέλευσης άνοιξε με
ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Α. Σαββάκη ο
οποίος περιέγραψε τα αποτελέσματα και την απογοητευτική θέση της Ελλάδας στην Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD, στην οποία αποτυπώνεται
ξεκάθαρα η ζημιά που έχει υποστεί η Ελληνική οικονομία τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα
ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.
Ο κ. Σαββάκης, ζήτησε την έμπρακτη υποστήριξη της
μεταποιητικής
δραστηριότητας μέσα από
την ύπαρξη
συγκεκριμένης
βιομηχανικής
πολιτικής και
την άρση των
προσκομμάτων
στην καθημερινή λειτουργία
των επιχειρήσεων, με αποκλειστικό στό-

χο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Υπενθύμισε ότι ο ΣΒΒΕ, ήδη από το καλοκαίρι του 2015,
έχει προτείνει συγκεκριμένες δέσμες μέτρων για την
εφαρμογή ενός προγράμματος «αναπτυξιακής εξισορρόπησης» από τις άσχημες επιπτώσεις της κρίσης στην
εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΣΒΒΕ, για περισσότερα από 10
χρόνια υποστηρίζει την εφαρμογή έμμεσων κλαδικών
πολιτικών. Η θετική τους επίδραση στην αναπτυξιακή
προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από τη χώρα
τα επόμενα χρόνια, υποστήριξε ο κ. Σαββάκης, είναι
περισσότερο από προφανής.
Τέλος, αναφέρθηκε στην υγιή επιχειρηματικότητα, την
υγιή βιομηχανία, που διαχρονικά, αλλά ειδικά την εποχή
της κρίσης έχει εισφέρει τα μέγιστα στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και στην επίτευξη της κοινωνικής
γαλήνης.
Για να γίνει η βιομηχανία αιχμή του δόρατος για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο κ .Σαββάκης, το υγιές τμήμα του
επιχειρείν στη χώρα πρέπει να στηριχθεί, με τρόπο
έμπρακτο και κατανοητό, που θα συνδυάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό με μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα
στην ανάπτυξη σε γρήγορο χρόνο.

[ γενική συνέλευση ]
Ομιλία Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη

Το «ανοιχτό» μέρος της Γενικής Συνέλευσης άνοιξε με
ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Α. Σαββάκη ο
οποίος περιέγραψε τα αποτελέσματα και την απογοητευτική θέση της Ελλάδας στην Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD, στην οποία αποτυπώνεται
ξεκάθαρα η ζημιά που έχει υποστεί η Ελληνική οικονομία τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα
ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.
Ο κ. Σαββάκης, ζήτησε την έμπρακτη υποστήριξη της
μεταποιητικής δραστηριότητας μέσα από την ύπαρξη
συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής και την άρση
των προσκομμάτων στην καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων, με αποκλειστικό στόχο τη μείωση του
λειτουργικού κόστους.
Υπενθύμισε ότι ο ΣΒΒΕ, ήδη από το καλοκαίρι του 2015,
έχει προτείνει συγκεκριμένες δέσμες μέτρων για την
εφαρμογή ενός προγράμματος «αναπτυξιακής εξισορρόπησης» από τις άσχημες επιπτώσεις της κρίσης στην

εγχώρια επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΣΒΒΕ, για περισσότερα από 10
χρόνια υποστηρίζει την εφαρμογή έμμεσων κλαδικών
πολιτικών. Η θετική τους επίδραση στην αναπτυξιακή
προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από τη χώρα
τα επόμενα χρόνια, υποστήριξε ο κ. Σαββάκης, είναι
περισσότερο από προφανής.
Τέλος, αναφέρθηκε στην υγιή επιχειρηματικότητα, την
υγιή βιομηχανία, που διαχρονικά, αλλά ειδικά την εποχή
της κρίσης έχει εισφέρει τα μέγιστα στη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και στην επίτευξη της κοινωνικής
γαλήνης.
Για να γίνει η βιομηχανία αιχμή του δόρατος για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο κ .Σαββάκης, το υγιές τμήμα του
επιχειρείν στη χώρα πρέπει να στηριχθεί, με τρόπο
έμπρακτο και κατανοητό, που θα συνδυάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό με μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα
στην ανάπτυξη σε γρήγορο χρόνο.

Ομιλία της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργού,
κας Ντ. Μπακογιάννη.

Στην παρέμβασή της, η κα Μπακογιάννη, εξέφρασε την
εκτίμηση ότι με ένα εξαιρετικά αρνητικό επενδυτικό
κλίμα, υπερφορολόγηση και με λογική ποινικοποίησης

του κέρδους δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.
Πρόσθεσε ότι η ΝΔ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την
ανάπτυξη της οικονομίας και την κινητροδότηση των
επενδυτών. «Έχουμε κι εμείς μάθει από τα λάθη και τις
αδυναμίες μας στο παρελθόν και αυτό που θα παρουσιαστεί στο σύνολό του τον Σεπτέμβριο από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι η
πλήρης πρόταση της ΝΔ για το πώς θα μπορέσει γρήγορα
να ανακάμψει η ελληνική οικονομία».
Για τον νέο αναπτυξιακό νόμο επισήμανε ότι είναι πάρα
πολύ λίγος και ήρθε πάρα πολύ αργά. Έχει ορισμένα
θετικά στοιχεία αλλά δυστυχώς έχει πάρα πολλά αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι «όταν η χώρα χρειάζεται
100 δισ. ευρώ έως το 2020, τα 500 εκατ. ευρώ σε πέντε
χρόνια, που μοιράζει ο αναπτυξιακός νόμος, είναι μια
τρύπα στο νερό».
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[ δραστηριότητα ]

Γεύμα, με επίσημο ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρα

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περισσότερων
των 200 ατόμων - εκπροσώπων των Διοικήσεων των
Παραγωγικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Φορέων της
Βορείου Ελλάδος καθώς επίσης και των επιχειρήσεων –
μελών του ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 13
Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, γεύμα
με τιμώμενο προσκεκλημένο ομιλητή, τον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ στο χαιρετισμό του προς τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι
η «φωνή» της Τράπεζας της Ελλάδος διαχρονικά αποτελούσε «φωνή της λογικής» και του ρεαλισμού στο
οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας. Γι’ αυτό, υπογράμμισε
«εκείνο που θα θέλαμε να συζητήσουμε με το Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος είναι το αν και υπό ποιες
προϋποθέσεις μπορεί η χώρα να εξέλθει – επιτέλους
– από την κρίση».
Για τον ΣΒΒΕ, υποστήριξε ο κ. Σαββάκης, αποτελεί
επιτακτική ανάγκη να συζητηθούν και να εξετασθούν
τρία μεγάλα ζητήματα, για την έξοδο της χώρα μας απ’
την κρίση:
1. Το θέμα της υλοποίησης επενδύσεων.
2. Το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής.
3. Το συνολικότερο ζήτημα της ανάπτυξης.

[ δραστηριότητα ]
Στην ομιλία του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία έχει την δυνατότητα
και την προοπτική να επανέλθει σε ανοδική τροχιά, βασιζόμενη σε ένα νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο
και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Σε αυτό, τόνισε, θα συμβάλει αποφασιστικά η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος.
Υποστήριξε ότι το ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή
των ιδιωτικοποιήσεων και των μεταρρυθμίσεων, που
περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, οι ελληνικές αρχές μετά
τη νομοθέτηση των απαιτούμενων δημοσιονομικών
παρεμβάσεων και την αναμενόμενη ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης, θα πρέπει αμέσως να στρέψουν
την προσοχή τους στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάληψη
δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών και στην
αναθέρμανση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Υπάρχουν σήμερα μεγάλες ευκαιρίες που δεν πρέπει να
τις αφήσουμε να περάσουν αναξιοποίητες. Για να γίνω
πιο συγκεκριμένος, θα αναφέρω, κλείνοντας, μία τέτοια
μεγάλη ευκαιρία: Η Κίνα, επιθυμώντας να προσαρμόσει
το αναπτυξιακό της υπόδειγμα, επιθυμεί να επενδύσει
στο εξωτερικό. Μία από τις χώρες στις οποίες επιθυμεί
να επενδύσει, είναι η Ελλάδα. Και δεν εννοώ επενδύσεις
μόνο σε υποδομές και σε δίκτυα, αλλά και στην υπόλοιπη
οικονομία, όπως στη βιομηχανία και στο χρηματοπιστωτικό τομέα», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας και συνέχισε
«Για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες, πρέπει

κυρίως να προσαρμόσουμε κατάλληλα την αναπτυξιακή
μας στρατηγική και να υιοθετήσουμε ένα εξωστρεφές
αναπτυξιακό πρότυπο, που στηρίζεται, μεταξύ άλλων,
σε ιδιωτικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της δημόσιας
ακίνητης περιουσίας, με στόχο να γίνει η Ελλάδα αναπτυξιακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή. Κυρίως όμως
πρέπει να θέλουμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις
και πρέπει να θέλουμε να μην χάσουμε, για μια ακόμη
φορά, τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται».
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[ δραστηριότητα ]

Γεύμα, με επίσημο ομιλητή τον Πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, την Παρασκευή 20 Μαΐου
2016, στο ξενοδοχείο Porto Palace, ο κ. Κ. Μητσοτάκης,
προσκεκλημένος του ΣΒΒΕ, απεύθυνε την πρώτη του
ομιλία, και συμμετείχε σε διάλογο με τον επιχειρηματικό
κόσμο της Βορείου Ελλάδος, μετά την εκλογή του στη
προεδρεία του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, εκ μέρους των επιχειρήσεων
μελών και της Διοίκησης του Συνδέσμου καλωσόρισε τον
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας «σας υποδεχόμαστε σήμερα
στον ΣΒΒΕ, με την προσδοκία να συζητήσουμε μαζί σας
τις προτάσεις του κόμματός σας για την ανάταξη της
οικονομίας της χώρας και την έξοδό της από την κρίση».
Σήμερα, ανέφερε ο κ. Σαββάκης, παρά τη λαίλαπα της
οικονομικής κρίσης και του απόλυτα εχθρικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ καταφέρνουν να
επιβιώσουν με βασικό, ίσως και μοναδικό πρόβλημα,
τη «λειτουργία του κράτους».
Παράλληλα, τόνισε ότι την ώρα που η χώρα πρέπει να
δώσει προτεραιότητα στην υφιστάμενη παραγωγική
βάση, στην παροχή ρευστότητας, στη διατήρηση των

υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στην υλοποίηση κάθε
είδους επενδύσεων, ο δημόσιος διάλογος για την ανάπτυξη, έχει παγιδευτεί στη συζήτηση για ενίσχυση κατά
προτεραιότητα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και
στην ανάπτυξη μέσω καινοτομίας. Σε κάτι δηλαδή που
θα έχει ενδεχομένως απόδοση 10 χρόνια μετά, είναι
υψηλού ρίσκου και ίσως απαιτεί, τεράστια κεφάλαια που
δεν υπάρχουν στη χώρα και ούτε πρόκειται να υπάρξουν
στο άμεσο μέλλον.
Αυτό που προτείνει ο ΣΒΒΕ, επεσήμανε ο κ. Σαββάκης,
είναι να στηριχτούν οι επενδύσεις στις υφιστάμενες
επιχειρήσεις και στην κατά προτεραιότητα στήριξη της
βιομηχανίας, για να σώσουμε τεράστια τεχνογνωσία
και κεφάλαια που έχουν επενδυθεί από το κράτος και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με την εξαφάνισή τους
από τον παραγωγικό χάρτη της χώρας είναι δύσκολο
ν΄ ανακτηθούν.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στην ομιλία του
ανέφερε ότι το κόμμα του υπήρξε ανέκαθεν υποστηριχτής των ιδιωτικοποιήσεων και τόνισε «Χρειάζεται
η αποφασιστική και έγκαιρη υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα».

[ δραστηριότητα ]
Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην
ελληνική οικονομία, προκειμένου να εισέλθει σε ένα
βιώσιμο κύκλο προσέλκυσης επενδύσεων – δημιουργίας θέσεων εργασίας – ανάπτυξης, ο κ. Μητσοτάκης,
κατέθεσε της παρακάτω προτάσεις του κόμματός του:
• Μείωση το φορολογικό κόστος και του κόστους των
εισφορών που επιβαρύνει την εργασία.
• Συνολική Φορολογική Μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει το επιχειρείν και θα προάγει τη διαφάνεια
• Βαθιά μετάλλαξη του κράτους σε φορέα στήριξης της
επιχειρηματικότητας.
• Ριζική μεταρρύθμιση των μηχανισμών της διοίκησης
που αφορούν στην απονομή της Δικαιοσύνης και στην
επίλυση διαφορών
• Ριζική βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
• Εισαγωγή του θεσμού του «επαγγελματία εκκαθαριστή», στις υποθέσεις πτωχεύσεων
• Ο αναπτυξιακός νόμος, να εστιάζει αποκλειστικά στην
ενίσχυση της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων
αγαθών και να έχει και συγκεκριμένη γεωγραφική
στόχευση.
Τέλος, αναφερόμενος στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας σημείωσε πως «χρειάζεται να εφαρμοστούν πολιτικές που να υποβοηθούν τη βιωσιμότητα
των παραμεθόριων επιχειρήσεων και την ουσιαστική
ενίσχυση της εργασίας στις ακριτικές περιοχές. Χρειάζεται να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες σύγχρονες
υποδομές, κάτι που μόνον μέσω ιδιωτικοποιήσεων και
παραχωρήσεων μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά
και αποδοτικά»
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[ δραστηριότητα ]

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή
της κας Ολ. Κεφαλογιάννη

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου στο ξενοδοχείο Porto Palace,
με την παρουσία της κας Όλγας Κεφαλογιάννη, Τομεάρχη
Ανάπτυξης του κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας».

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, καθώς και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, ανέλυσαν και
τεκμηρίωσαν πολύ σημαντικά ζητήματα των βιομηχανιών
της Βόρειας Ελλάδας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της Τράπεζας Εμπορίου
και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μνημονίου αυτού, οι δύο
συμβαλλόμενοι συμφώνησαν να προωθούν από κοινού
πληροφορίες, που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επενδυτικά προγράμματα και
σχετικά συνέδρια ή εκδηλώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση επενδυτικών
προγραμμάτων που αφορούν στη διασυνοριακή εφοδιαστική αλυσίδα και στις οργανωμένες βιομηχανικές
ζώνες, χωρίς να αποκλείονται όμως και άλλου είδους
επενδυτικές δραστηριότητες.
Στις 13 Ιουνίου 2016, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με
την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου
(BSTDB), με στόχο τη δημιουργία μιας συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους, που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη

Η Συνεργασία υπεγράφη στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ, από τον Πρόεδρο
του ΣΒΒΕ, κ. Αθανάσιο Σαββάκη, καθώς και τον Πρόεδρο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου
Πόντου, Δρα. Ihsan Ugur Delikanli.

[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματική Διάσκεψη ΟΑΣΕ
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Γ. Σταύρου,
ήταν μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας, στην Διάσκεψη που διοργάνωσε η Γερμανική Προεδρία ΟΑΣΕ 2016
από τις 18 – 19 Μαΐου 2016, στο Βερολίνο, με αντικείμενο
τη συνδεσιμότητα εμπορίου και επενδύσεων.
Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα όπως διάδρομοι
μεταφορών, χρηματοδότηση υποδομών, διευκόλυνση εμπορίου και χρηστή διακυβέρνηση, ενεργειακή
ασφάλεια καθώς και ψηφιακή και περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Γ. Σταύρου από την ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας
Η ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Γενικής
της Συνέλευσης, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, θέλοντας
να εκφράσει τις βαθιές και ειλικρινείς της ευχαριστίες
για τη συνεισφορά του στο έργο και τις δράσεις της
ΕΕΔΕ, απένειμε τιμητική πλακέτα, στον Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Γ. Σταύρου.
Ο κ. Σταύρου, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας, από το 2010 έως το 2016,
ενώ την διετία 2013-2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής.

Τεχνολογίες και καινοτομίες στον αγροδιατροφικό κλάδο
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Enterprise Europe
Network-Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Βιομηχανιών της Ιταλίας, ANIMAConfindustria, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο
του χρηματοοικονομικού φόρουμ Money Show.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Δρ. Χρ. Γεωργίου,
Διευθυντής Τεκμιρίωσης και μελετών του ΣΒΒΕ, κατέθεσε τις προτάσεις του Συνδέσμου για μια πραγματικά
ολοκληρωμένη παρέμβαση ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα.
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[ εκείνοι που έφυγαν ]

Αλέξανδρος Χαΐτογλου
καθοριστικά στην ανοδική πορεία της επιχείρησης, στην
επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην ανάδειξή
της ως της μεγαλύτερης βιομηχανίας στην Ελλάδα στο
είδος της.
Παντρεύτηκε τη Λένα Παπανικολάου και μαζί της απέκτησε 3 παιδιά, την Όλγα, τον Νικόλαο και την Κατερίνα.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών «ΑΦΟΙ
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ» και «BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ
Α.Ε.», υπήρξε παράλληλα Διευθύνων Σύμβουλος των
εταιριών «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ ΑΒΕΕ» και «ΕΥΖΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ».
Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων ενώ
υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε επί σειρά ετών
Αντιπρόεδρος του κοινωφελούς Ιδρύματος Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα.
Λάτρης της ιστορίας και με πλούσια προσωπική συλλογή,
ο Αλέξανδρος Χαϊτογλου είχε καθοριστική συμβολή στην
πραγματοποίηση εκθέσεων αλλά και εκδόσεων ιστορικών βιβλίων και ημερολογίων ενώ σημαντική ήταν και
η προσφορά του στα κοινά μέσω πλήθους ανώνυμων,
ως επί το πλείστον, αγαθοεργιών.
Μας «εγκατέλειψε» στα 62 του χρόνια. Και τώρα λίγο
καιρό από την εκδημία του, ανακαλύπτουμε άγνωστες
πτυχές της ζωής και της διαδρομής του στην κοινωνία της
Θεσσαλονίκης. Πτυχές, αλλά κυρίως πράξεις, που δίκαια
αποδίδουν στον αγαπητό μας συνάδελφο Αλέξανδρο Χαϊτογλου τον χαρακτηρισμό του ως «σπάνιου ανθρώπου».
Ήταν χωρίς αμφιβολία ένας από τους σημαντικότερους
επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας,
που όμως επέλεξε συνειδητά να παραμείνει άνθρωπος
χαμηλών τόνων. Η σεμνότητα που τον διέκρινε, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι έζησε τη ζωή του με απόλυτη
διακριτικότητα, δημιουργώντας αφενός μια οικογένεια
υπόδειγμα και αφετέρου μια επιχείρηση πρότυπο.
Ο Αλέξανδρος Νικολάου Χαϊτογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο
Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ και στη συνέχεια, σπούδασε στη
Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από νεαρή ηλικία ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην οικογενειακή εταιρία και χάρη στη μοναδική του διορατικότητα,
το ήθος, την εργατικότητα και το όραμά του, συνέβαλε

Απ΄όλα όσα δημιούργησε, γίνεται αντιληπτό σε όλους
μας ότι υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα, άνθρωπος
σπάνιου ήθους, με ειλικρινή αισθήματα αγάπης για
τον συνάνθρωπο, και με ιδιαίτερη ευαισθησία για την
πατρίδα μας, και ειδικά τη Μακεδονία μας.
Άνθρωπος προικισμένος, με όραμα και πάθος για δημιουργία, αποτελούσε τελικά ζωντανό παράδειγμα προς
μίμηση στην επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης
και της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός σε φίλους και γνωστούς, ενώ απετέλεσε υπόδειγμα συζύγου, πατέρα και εργοδότη.
Ο σεβασμός του προς κάθε εργαζόμενο ήταν αναπόσπαστο μέρος του χαρακτήρα του, ενώ η στρατηγική του
σκέψη ήταν αυτή που οδήγησε με επιτυχία την οικογενειακή επιχείρηση στο δύσκολο δρόμο της εξωστρέφειας
και της διαρκούς ανάπτυξης.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θα
τον θυμάται για πάντα ως ευγενή άνθρωπο, οραματικό
επιχειρηματία και αληθινό Μακεδόνα.
Αλέξανδρε,
Η μνήμη σου να είναι αιώνια.

[ έρευνα ]

Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD
O ΣΒΒΕ ως εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for
Management Development» (IMD) στην Ελλάδα, δημοσιοποίησε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 τα αποτελέσματα
της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (IMD),
για το έτος 2016.

• 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,

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 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.

• 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.

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)

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του IMD και την κατάταξη
της χώρας μας, ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, δήλωσε
ότι στα στοιχεία του IMD καταγράφεται με τον πιο δραματικό τρόπο ποιος πραγματικά έχει πληρώσει ακριβά
την κρίση, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.
Capital controls και πολιτική αβεβαιότητα, υπογράμμισε
ο κ. Σαββάκης, καταβαράθρωσαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας από την 50η στην 56η θέση μεταξύ
61 χωρών. 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.

Διάγραμμα κατάταξης της Ελλάδας την τελευταία πενταετία στον συνολικό και στους επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας

17

18

[ θέσεις ]

Κατάθεση αγωγών για τις κινητοποιήσεις στον ΟΛΘ, από
τους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης
Σε μία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο αδιέξοδο που
έχει δημιουργηθεί, από τις συνεχιζόμενες απεργιακές
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον ΟΛΘ, το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανέλαβε την πρωτοβουλία για
τη διοργάνωση σύσκεψης, την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016,
επιχειρηματικών φορέων της πόλης και των επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε:
• αγωγή φορέων και επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για την κήρυξη της απεργίας παράνομης και
καταχρηστικής.
• παρέμβαση στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν
ποινικών ευθυνών.
• διευκόλυνση των μελών των επιμελητηρίων και των φορέων για την υποβολή αγωγών για τις ζημιές που έχουν
υποστεί οι επιχειρήσεις.
• αίτημα για άμεση παράσταση στον πρωθυπουργό.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΒΕΘ, παραβρέθηκαν οι κ.κ. Μ. Βλαχογιάννης, A΄ Αντιπρόεδρος του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Γ. Ηλιάδης, A΄ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Π. Τονικίδης, Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Κιλκίς, Χρ. Μέγκλας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Γ. Γκιλής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής, Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, Κ. Λουφάκης,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας,
Π. Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Β. Καμπάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών
Πρακτόρων Θεσσαλονίκης, Κ. Καρούλης Πρόεδρος του
Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, και Γ. Κοσμίδης
μέλος του Συλλόγου.
Κοινός τόπος για όλους τους συμμετέχοντες ήταν η ανάγκη
άμεσης λύσης της απεργίας, η οποία όπως διατύπωσαν
βλάπτει σοβαρά τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ συμπλήρωσαν ότι
στο όνομα της διεκδίκησης αιτημάτων μίας μερίδας εργαζομένων δεν μπορούν άλλοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι
του ιδιωτικού τομέα, να βουλιάζουν στην αβεβαιότητα.

Επίσπευση της διαδικασίας εγκρίσεων του Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής για τα βιομηχανικά κτίρια
Την άμεση καθιέρωση έκτακτων συνεδριάσεων της Επιτροπής του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με σκοπό τη γρήγορη αποσυμφόρηση των αιτήσεων που εκκρεμούν και
ενδεχομένως την, κατά προτεραιότητα, εξυπηρέτηση των
οικοδομικών αδειών των βιομηχανικών κτιρίων, ζήτησε με
επιστολή της, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, προς τον κ. Ν. Φραγκισκάκη, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τα τέλη του Φεβρουαρίου 2016, όταν το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) απέσυρε την εκπροσώπησή
του από το Συμβούλιο, ως αντίδραση στο προτεινόμενο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Για το λόγο αυτό δεν έγιναν αρκετές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής το
προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί τουλάχιστον 134 φάκελοι για εξέταση.

Πληρωμή αποδοχών ταυτόχρονα με ασφαλιστικές
εισφορές και φόρο μισθωτών υπηρεσιών
Στο μείζον πρόβλημα που θα δημιουργήσει στον επιχειρηματικό κόσμο η επικείμενη εφαρμογή, από 1/7/2016, της
ταυτόχρονης πληρωμής αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών
και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον προχωρήσει η
έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με την παρ.
10 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, επανήλθε με επιστολή
της η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016,
προς τον κ. Γ. Κατρούγκαλο, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς
οποιαδήποτε μεταβολή των υποχρεώσεων πληρωμής των
επιχειρήσεων θα επιφέρει πλήγματα στο ήδη δοκιμαζόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κυρίως θα προκύψει
πρόβλημα ρευστότητας την εποχή που οι επιχειρήσεις ήδη
την αναζητούν και αποτελεί κρίσιμο θέμα για την επιβίωσή
τους», επισημαίνεται στην επιστολή.

[ νέα μελών ]
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Άνοιξαν οι πόρτες του νέου showroom της ALUMIL
στη Θεσσαλονίκη

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου showroom της στη Θεσσαλονίκη, στη περιοχή της Ευκαρπίας, πραγματοποίησε
την Τετάρτη 29 Ιουνίου η ALUMIL, η πρωτοπόρος εταιρεία
στην ανάπτυξη και παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων
αλουμινίου.
Το συγκεκριμένο showroom αποτελεί τoν μεγαλύτερo και
πληρέστερo εκθεσιακό χώρο κουφωμάτων της Ελλάδoς.
Μοντέρνα αρχιτεκτονική, δυναμικά γεωμετρικά σχήματα,
εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και βεβαίως καινοτόμα συστήματα
αλουμινίου διεθνών προδιαγραφών, σε πολλές ενδιαφέρουσες τυπολογίες κοσμούν αυτόν το μοναδικό & υπερπλήρη
εκθεσιακό χώρο.
Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών από το χώρο της αρχιτεκτονικής, κατασκευαστές και μελετητικά γραφεία, μηχανικοί
και διακοσμητές, καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πρωτοποριακά προϊόντα και
την τεχνογνωσία της παγκοσμίως αναγνωρισμένης εταιρείας.
Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η εταιρεία παρουσίασε το πρωτοποριακό έργο που ανέλαβε για τα γραφεία της Google στη Νέα
Υόρκη, το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας
όλων των νέων συστημάτων της. Οι προσκεκλημένοι είχαν
τη δυνατότητα να δουν από κοντά το έκθεμα του προηγμένου
παραθύρου που χρησιμοποίησε η εταιρεία για την αναβάθ-

μιση της αισθητικής και της ενεργειακής απόδοσης των
γραφείων της Google, τα οποία στεγάζονται σε ένα από τα
κεντρικότερα κτίρια του Μανχάταν, στο «111 Eighth Avenue»,
το οποίο διαθέτει πάνω από 3.500 παράθυρα! Συγκεκριμένα,
η ALUMIL υπήρξε η μόνη εταιρεία που ανταποκρίθηκε άμεσα
στην πρόκληση της αμερικάνικης εταιρείας να κατασκευάσει
παράθυρα με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στους συντελεστές
θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης και ηχομείωσης.
Στο νέο showroom το κοινό θα μπορεί να δει από κοντά και
να δοκιμάσει τα νέα προηγμένα προϊόντα της ALUMIL στα
οποία ενσωματώνεται η καινοτόμος φιλοσοφία του παραθύρου
της Google: Μοντέρνος σχεδιασμός, υψηλή ασφάλεια και
θερμομόνωση, στιβαρότητα και εξαιρετική ανθεκτικότητα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ.
Γεώργιος Μυλωνάς, δήλωσε: «Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη
εποχή για τον κλάδο μας, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η
εταιρεία μας συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, αναλαμβάνοντας έργα που συμβάλλουν στην παγκόσμια αναγνώριση
της. Η συστηματική δουλειά, η επιμονή στη λεπτομέρεια και
το μεράκι για αυτό που κάνουμε, αποτελούν τα όπλα μας για
να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε μέσα από συνεργασίες,
που αναδεικνύουν την φιλοσοφία της εταιρείας μας για τη
δημιουργία έργων στην υπηρεσία του ανθρώπου και των
διαρκώς αναπτυσσόμενων αναγκών του».
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Η Τράπεζα Πειραιώς στην πρώτη γραμμή, δίπλα στις ελληνικές
επιχειρήσεις
H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων, που
καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του
χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Διαθέτει ιδιαίτερη
τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων,
στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην
καταναλωτική -στεγαστική πίστη, στην Πράσινη Τραπεζική
(greenbanking). Η Τράπεζα, απαντά ολοκληρωμένα στην
ανάγκη χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων για
την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η Αναπτυξιακή Τραπεζική αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στοχευμένη και συντονισμένη
αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων
χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών. Τα
βασικά κριτήρια για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην
Αναπτυξιακή Τραπεζική είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του φορέα και η δέσμευση για την υλοποίηση της επένδυσης,
η βιωσιμότητα και οι προοπτικές απόδοσης της επένδυσης,
με βάση αξιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, και η συμβολή
των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση ανταγωνιστικότητας και
εξωστρέφειας).
Εστιάζοντας στην πράσινη επιχειρηματικότητα η Τράπεζα
συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά την πολιτική που έχει ξεκινήσει
στον τομέα αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι το τέλος του
2015, είχε χρηματοδοτήσει έργα πράσινης επιχειρηματικότητας με €1,65 δισ., σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων και νερού, η βιολογική γεωργία, ο οικοτουρισμός,
ο αγροτουρισμός, οι πράσινες μεταφορές και η χημεία. Οι
«πράσινοι» πελάτες του Ομίλου ξεπέρασαν τους 20.000,
ενώ τα έργα ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο
φτάνουν τα 975MW συνολικής ισχύος, καλύπτοντας έτσι ένα
μερίδιο αγοράς περίπου 20% της συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος στον ελλαδικό χώρο και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στην αποφυγή έκλυσης πάνω από 2,1 εκατ. τόνων
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, ποσότητα
που θα απαιτούσε 160 εκατ. δέντρα για την απορρόφησή της.
Με ολοκληρωμένα πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών η Τράπεζα στέκεται δίπλα και στους μικρότερους επιχειρηματίες
και επαγγελματίες. που θα διεκδικήσουν ένα σημαντικό με-

ρίδιο από τις δράσεις
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Τράπεζα απευθύνεται σε επιχειρήσεις
και ελεύθερους επαγγελματίες, με κύκλο
εργασιών έως €2,5
εκατ. που αναζητούν
χρηματοδότηση για την
ανάπτυξη της επιχείρησής τους ή τη δημιουργία νέας μέσα από
Κοινοτικούς πόρους.
Το «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο» αποτελεί το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα που βασίζεται σε έναν κύκλο 360 μοιρών ο οποίος
στοχεύει στην ολιστική στήριξη της επιχείρησης που ξεκινάει
με την διερεύνηση ένταξης της σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα
και λήγει με την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη διενέργεια
του τελικού ελέγχου της.
Πιστεύοντας ότι ο πρωτογενής και εν γένει αγροτοδιατροφικός
τομέας μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης για
την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πρωτοποριακή παρέμβαση στο χώρο με λύσεις όχι
μόνο για την παροχή ρευστότητας, αλλά και για μερικά από τα
δομικά προβλήματα της αγροδιατροφικής αλυσίδας με στόχο
να απελευθερώσει το δυναμικό του τομέα αυτού, να αυξήσει
την παραγωγή και την προστιθέμενη αξία του.
Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς, όπως το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, η Κάρτα
Αγρότη, το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Αγροεφοδίων, και τα
εξειδικευμένα προγράμματα μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ευθυγραμμίζονται ακριβώς με
τη φιλοσοφία αυτή.
Η Τράπεζα διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και παρέχει προηγμένες κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, ενώ το
επίπεδο των εργασιών της είναι εξαιρετικά υψηλό και όσον
αφορά την χρηματοδοτική μίσθωση.
Το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών προσφέρεται τόσο
μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο περίπου 700 καταστημάτων
και 1.800 ΑΤΜ του Ομίλου στην Ελλάδα, όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank.

