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Ενώ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΔΝΤ, 
το 2017 θα είναι χρο-
νιά οικονομικής ανά-
πτυξης παγκοσμίως, 
στην Ελλάδα επικρατεί 
αβεβαιότητα, πολιτική 
αστάθεια και, εν τέλει, 
κατήφεια κι απογοή-
τευση.

Σύμφωνα λοιπόν με 
τα στοιχεία του ΔΝΤ 
ο ρυθμός ανάπτυξης 
του παγκόσμιου ΑΕΠ 

αναμένεται να διαμορφωθεί για το 2017 στο 3,4%, 
από 3,1% το 2016. Και η πρόβλεψη αυτή προκύ-
πτει από τον ρυθμό ανάπτυξης των αναδυόμενων 
οικονομιών. Όσον αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία για 
την Ευρωζώνη, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 
1,7% το 2017 και ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί 
σε 1,3%. Για 8η συνεχόμενη χρονιά η ύφεση στη 
χώρα μας καλά κρατεί. Και, δυστυχώς, θα συνεχίσει 
να υπάρχει όσο οι ζητούμενες μεταρρυθμίσεις από 
τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, δεν γίνονται 
πραγματικότητα. Σ΄ ένα περιβάλλον πολιτικά και 
οικονομικά ρευστό, είμαστε μονίμως θεατές των 
εξελίξεων.

Θα επαναλάβω, για ακόμη μια φορά είναι η αλήθεια, 
ότι χωρίς ισχυρή μεταποιητική δραστηριότητα, η 
οποία θα παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, 
η χώρα δεν μπορεί να έχει αναπτυξιακό μέλλον. Αν 
εξετάσουμε το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι θα 
δούμε ότι οι ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη 
διαθέτουν ισχυρή βιομηχανία. Μάλιστα, οι χώρες 
που διέθεταν ισχυρή μεταποιητική βάση, βίωσαν 
την κρίση λιγότερο έντονα, απ΄ όσο οικονομίες στις 
οποίες κυρίαρχο ρόλο κατείχαν το εμπόριο και οι 
υπηρεσίες. Είναι προφανής τεκμηρίωση που δια-
χρονικά λέει ότι η μεταποίηση «συντηρεί» πλήθος 
«δορυφορικών» επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
και επαγγελμάτων.

Γι΄ αυτό και επιμένουμε ότι είναι δυνατόν η μετα-
ποίηση, από το ισχνό 8% που βρίσκεται σήμερα 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, να ανέλθει, με πραγματικές 
μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον 
δραστηριοποίησής της, στο 12% μέσα στα επόμενα 

5 χρόνια. Και ας μην παραβλέψουμε το γενονός ότι 
η βιομηχανία την εποχή της οικονομικής κρίσης 
εισφέρει περίπου 55 δις € στο ΑΕΠ της χώρας, 
διατηρεί 1,2 εκ. θέσεις εργασίας, και τροφοδοτεί 
τα κρατικά ταμεία με περισσότερα από 11 δις € 
κάθε χρόνο. 

Η «αιχμή του δόρατος» για την αύξηση αυτή θα πρέ-
πει να είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις στη μεταποίηση. 
Τεχνογνωσία υπάρχει, προϊόντα με δυνατότητες να 
κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές υπάρχουν, δια-
θέτουμε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόντα 
που μπορεί να προσαρμοσθεί στα δεδομένα του 
ανταγωνισμού…

Τι μας λείπει; Το κατάλληλο επιχειρηματικό περι-
βάλλον δραστηριοποίησης.

Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με το πιθανό αποτέλε-
σμα των εκλογών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, 
και κατά πόσο θα είναι ευνοϊκό για μας, προτείνω να 
κάτσουμε όλοι μαζί, πολιτεία και κοινωνικοί εταίροι, 
στο τραπέζι της συνεννόησης και να συμφωνήσουμε 
με νηφαλιότητα, τη δομή του νέου παραγωγικού μο-
ντέλου της χώρας.  Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας θα 
πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη δική της 
βιομηχανική πολιτική, ούτως ώστε αφενός θα εν-
θαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρμογές, που πρέπει 
να υιοθετηθούν από τις εγχώριες επιχειρήσεις, με 
στόχο να τις κάνουν περισσότερο εξωστρεφείς και 
ανταγωνιστικές, και, αφετέρου, για να βελτιωθεί το 
οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί 
η βιομηχανία.

Είναι φανερό πλέον ότι δεν υπάρχει χρόνος για 
χάσιμο, ούτε χρόνος για ανούσιες διαφωνίες για 
την «οπτική» της ανάπτυξης. Η ευθύνη όλων μας 
λέγεται «εθνική συνεννόηση για την ανάπτυξη». 
Αφού η ανάπτυξη αποτελεί για όλους μας ζητούμενο 
και κοινό τόπο, επιβάλλεται να συνεννοηθούμε και 
μάλιστα γρήγορα. 

Μόνον με εθνική συνεννόηση και με παραμερι-
σμό μικροκομματικών οφελών και συμφερόντων, 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο για τη χώρα. 

Αν, έστω και την ύστατη ώρα, ολιγωρήσουμε, η χώρα 
πραγματικά θα εξακολουθήσει να είναι ουραγός 
και υπό κηδεμονία…

Το θέλουμε;

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις το 2017 με αιχμή 
τη μεταποίηση…

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος
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According to the IMF’s forecast, 2017 will be a year of economic growth 
globally, while in Greece uncertainty, political instability and, ultimately, 
gloom and doom will dominate.

As indicated in the IMF’s data, the global GDP growth rate for 2017 is ex-
pected to be 3.4%, compared to 3.1% in 2016. This prediction is based on 
the growth rate in emerging economies. The corresponding data related 
to the Eurozone anticipates a rise of about 1.7% in GDP for 2017, while 
inflation will be at 1.3%. Greece, meanwhile, will remain in recession for 
the 8th year in a row. Lamentably, this situation is not going to change 
as long as the reforms sought by the Greek business sector are not in-
troduced. In a climate of political and economic fluidity, we are forced to 
remain mere spectators of these developments.

I shall reiterate once again that without a strong manufacturing base, 
which will produce internationally merchantable products, Greece will 
not see future growth. An examination of global economic activity shows 
us that the world’s strongest economies possess a powerful industrial 
sector. Indeed, those countries which have a healthy manufacturing base 
have been less affected by the crisis than those based more on commerce 
and services. It has been clearly shown that over time, manufacturing 
‘supports’ a great many ‘satellite’ business activities and professions. 

It is for this reason that we insist that it is possible for manufacturing to 
increase from today’s feeble 8% of GDP to 12% over the next five years, 
provided that real reforms are undertaken in the field of production in 
general. And let us not forget the fact that, in times of economic crisis, 
the industrial sector contributes around €55 billion to the country’s GDP, 
provides 1.2 million jobs and supplies the State coffers with in excess of 
€11 billion annually.

The spearhead for this growth should be private investment in manufac-
turing. Technical know-how exists, products with the potential to conquer 
international markets exist and highly-qualified and skilled manpower 
capable of adapting to the conditions of competition are available to us…

What then is lacking? The suitable entrepreneurial environment for activity.

Thus, rather than concern ourselves with how the likely election results in 
the various European countries may or may not favour us, I propose that 
we sit round the table together, political and social stakeholders alike, and 
arrive at some sober agreement as to the structure of the new produc-
tive model for the country. Within this framework, Greece must plan and 
realise its own industrial policy, in order, on the one hand, to encourage 
the necessary adjustments to be adopted by domestic enterprises so that 
they become more outward-looking and competitive, while on the other, 
to improve the economic environment in which industry operates.

It is all too obvious that there is no time to lose, certainly not for frivolous 
discussions on the ‘nature’ of growth. The responsibility of each one of 
us is ‘national understanding for growth’. Since growth is what we are 
all after and is where we stand on common ground, it is imperative that 
we come to an understanding, and fast.

It is only with national understanding, and by setting aside small-time 
party political jostling, that we can create a new productive model for 
the country. 

If, at the eleventh hour, we do not rise to this challenge, the country will 
truly continue to be bottom of the league table and remain under strict 
supervision… 

Is that what we want?

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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01.11.16

• Ημερίδα με θέμα: «Προστασία των εφευρέσεων: 
Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση», που δι-
οργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ) και πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ του 
ΑΠΘ. Από τον Σύνδεσμο παρουσίαση πραγματοποί-
ησε η κα Μ. Νάζη.

02.11.16

• Εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης σύστασης 
καταπιστευτικού λογαριασμού μεταξύ του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και των δικαιούχων 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού Β. 
Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», που πραγματοποι-
ήθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

03.11.16

• EU Arab World Summit Partners for Growth 
and Development, που διοργάνωσε η Symeon G. 
Tsomokos και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν 
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ενδιάμεσοι μηχα-
νισμοί υποστήριξης της μαθητείας – Συμπράξεις», 
που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Εργασίας. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• 2η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Α’ «Ανάλυση 
Περιβάλλοντος: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης 
και προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής», που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με 
θέμα: «Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κες Μ. Μαραγκού και Σ. Πολίτου.

04.11.16

• Συνάντηση με την Υπουργό Επενδύσεων της Αραβι-
κής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κα Dalia Khorshid, 
που διοργανώθηκε από την Symeon G. Tsomokos, 
στο πλαίσιο του EU Arab World Summit και πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

07.11.16

• 8ο Φορολογικό Συνέδριο, που διοργάνωσε το Ελ-
ληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από 

τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και 
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

08.11.16

• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στο δημοσιο-
γράφο Λ. Λιάμη για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της 
TV 100 με θέμα την επιστολή του Συνδέσμου προς 
τον Πρωθυπουργό και στα κοινοβουλευτικά κόμματα 
με θέμα: «Διαμαρτυρία μελών ΣΒΒΕ: Μειονεκτική 
θέση των μεταποιητικών Ελληνικών επιχειρήσεων, 
απέναντι στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ».

• Συνάντηση προετοιμασίας των συμμετεχόντων 
στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην 
Ινδία, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν η κα 
Κ. Τζιτζινού και ο κ. Κ. Στυλιαράς.

10.11.2016

• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνέδριο BROKERAGE EVENT 2016: «Έρευνα & 
η Καινοτομία: το κλειδί για την ανάπτυξη»,  που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
Τροφίμων και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα 
«Food for Life» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου 
FOODPRINT και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο Porto Palace. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.

11.11.16

• Εκδήλωση με θέμα: «Διαμεσολάβηση: η θεσμική 
εξωδικαστική λύση», που διοργάνωσε ο ΟΠΕΜΕΔ 
και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αιμ.Ριάδης, 
ΔΕΘ. Από τον Σύνδεσμο ομιλία πραγματοποίησε ο 
κ. Γ. Σταύρου.

14.11.2016

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ–ΣΒΒΕ–ΔΕΘ. Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.

• Γενική Συνέλευση ΣΕΠΕΕ, που πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο Μακεδονία Palace. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.

14-16.11.16

• Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Enterprise Europe 
Network, που πραγματοποιήθηκε στη Bratislava, 
Σλοβακία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. 
Τζιτζινού.

16.11.2016

• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δρα. Χρ. Γεωργίου 



στο Ράδιο ΕΡΤ3  και στη δημοσιογράφο Κατερίνα 
Ρενιέρη με θέμα την υλοποίηση του προγράμματος: 
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευ-
τικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με 
έμφαση στην πρωτογενή τομέα της παραγωγής και 
στον τομέα της εφοδιαστική αλυσίδας». 

• Επαναξιολόγηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότη-
τας και Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου, ISO 
9001:2008 και SA 8000:2008.

17.11.16

• Επιτροπή Αξιολόγησης OK!Thess, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

18.11.2016

• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

21-26.11.16

• Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδία 
(Βομβάη, Μπανκγαλόρ, Νέο Δελχί) με τη συμμε-
τοχή 4 εταιριών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 
Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο των Βρυξελ-
λών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθου-
ανίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελί-
ας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 2 
(European Actions for GlobaL tradE 2), το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το πρόγραμμα COSME (2014 – 2020). Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

23.11.16

• Ημερίδα με θέμα: «Συμμετοχή των Ελληνικών 
επιχειρήσεων στις προμήθειες των Ενόπλων Δυ-
νάμεων», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία 
Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε 
ο κ. Πρόεδρος.

• Ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) 
«BUILD & CONNECT» του Enterprise Europe 
Network στον κλάδο της αειφόρου δόμησης, που 
διοργάνωσε το EEN του Στρασβούργου και πραγ-
ματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, Γαλλία. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.

24.11.16

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 
«Sustainable Construction» του Enterprise 
Europe Network, που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ σε συ-
νεργασία με το EEN του Στρασβούργου και πραγ-
ματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, Γαλλία. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με 
θέμα: «Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμε-
τείχαν η κα Σ. Πολίτου και ο κ. Χρ. Διαμαντόπουλος.

25.11.16

• 13ο Συνέδριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «Greek Possible: Το 
Μάνατζμεντ της Ανάπτυξης και της Επιτυχίας των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Παγκόσμια Οικονο-
μία», που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ και πραγματοποι-
ήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από 
τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος 
και παρέμβαση πραγματοποίησε ο κ. Γ. Σταύρου και 
συμμετείχαν η κα Σ. Πολίτου και ο  Δρ. Χρ. Γεωργίου.

26.11.16

• Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τα 
προβλήματα της πόλης και της ευρύτερης περι-
οχής, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του 
Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Πρόεδρος.

28.11.16

• Συνάντηση του Προέδρου της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκη 
με τις Διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος και του Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στη Βουλγαρία, που πραγματοποιήθηκε 
στη Σόφια, Βουλγαρία. Από τον Σύνδεσμο συμμε-
τείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

29.11.16

• Συνάντηση του Προέδρου της ΝΔ κ. Κ. Μητσοτάκη 
με τις Διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου ελληνικών 
Επιχειρήσεων στη Σερβία, που πραγματοποιήθηκε 
στο Βελιγράδι, Σερβία. Από τον Σύνδεσμο συμμε-
τείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

28-29.11.16

• Συνάντηση των προέδρων των Θεματικών Ομάδων 
Εργασίας του Enterprise Europe Network, που 
διοργάνωσε το EASME και πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.



01.12.16

• Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλ-
λοντος κ. Σ. Φάμελλο, που πραγματοποιήθηκε στο 
γραφείο του Υπουργού. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: 
«Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι 
κες Μ. Μαραγκού και Σ. Πολίτου.

05.12.16

• 147η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του 
άρθρου 27 του Ν.4399/2016, της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Περιφέρειας.  Από τον Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

06.12.16

• Εθιμοτυπική συνάντηση του Πρέσβη της Γαλλίας 
κ. Christophe Chantepy, με φορείς της πόλης, που 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο 
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

07.12.16

• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Από τον Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από τον Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η 
κα Σ. Πολίτου.

07-08.12.16

• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe 
Network – Hellas που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑ-
ΞΗ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Airotel 
Alexandros στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμε-
τείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

• Συνάντηση της Διαχειριστικής Ομάδας του Ελληνικού 
Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, που 
διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

08.12.16

• Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτση, που πραγματοποιή-
θηκε στο γραφείο του Υπουργού. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, που πραγματοποιήθηκε 

στο γραφείο του Υπουργού. Από τον Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

10.12.2016

• Ημερίδα με θέμα: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το ΑΠΘ. Από τον Σύνδε-
σμο συμμετείχε με τοποθέτηση ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.

13.12.16

• Δείπνο με κεντρικό ομιλητή τον Αρχηγό της Αξι-
ωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Κ. Μητσοτάκη, που διοργάνωσε το 
Ελληνο Αμερικανικό Επιμελητήριο και πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.  
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος. 

14.12.16

• Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ.  Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος. 

15.12.16

• Εκδήλωση «Τιμή και Μνήμη», που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
HYATT Regency Θεσσαλονίκη.

16.12.16

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

19.12.16

• Διάλογος Πολιτών με τον Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Δ. 
Αβραμόπουλο με θέμα: «Προσφυγικό – Ασφάλεια: 
Ευρωπαϊκές Προκλήσεις», που διοργάνωσε η Αντι-
προσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα και πραγματοποι-
ήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».  Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος. 

20.12.16

• Γεύμα εργασίας με επίσημους προσκεκλημένους τον 
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ι. Δραγασάκη & τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Α. 
Χαρίτση, που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ και πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

21.12.16

• Εκδήλωση, με θέμα: “Open Information Session: 
EIF’s FUND of Funds Activity in Greece”, που δι-
οργάνωσε το European Investment Fund και πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Athens.  Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.



Εκδήλωση "ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ"

«Η έκφραση ευγνωμοσύνης είναι η μόνη αρετή που 
χρειάζεται λόγια. Οι άλλες απαιτούν σιγή». Μ΄ αυτή τη 
φράση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης άνοιξε 
την εκδήλωση «Τιμή και Μνήμη» του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hyatt Regency. 

Στην ομιλία του ο κ. Σαββάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη 
εκδήλωση είναι η ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης από 
εμάς τους νεότερους, σ’ εκείνους τους ξεχωριστούς 
ανθρώπους που έκτισαν, με πολύ κόπο, εργαζόμενοι 
άοκνα, το υψηλό κύρος του ΣΒΒΕ. 

Η εκδήλωση «Τιμή και Μνήμη», ήταν μια σημαντική ηθι-
κή υποχρέωση της σημερινής Διοίκησης του ΣΒΒΕ προς 
τις προηγούμενες γενιές, υπογράμμισε ο. κ. Σαββάκης, 
στην οποία τιμήθηκαν δεκατέσσερις προσωπικότητες, 
στο πρόσωπό των οποίων τιμήθηκαν όλες οι προηγού-
μενες γενιές άξιων βιομηχάνων και διακεκριμένων 
στελεχών της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας. 

«Τιμήσαμε ουσιαστικά όλες τις παρελθούσες γενιές επι-
χειρηματιών της Βόρειας Ελλάδας που πίστεψαν βαθιά 
και ακούραστα υπηρέτησαν την ιδέα της μεταποιητικής 
δραστηριότητας και της ανάπτυξης. Προσωπικότητες 
που πίστεψαν στο μέλλον και στην πρόοδο της χώρας 
μέσα από την έντιμη εργασία. Προσωπικότητες που 
στο κέντρο της ψυχής τους είχαν, σημαντικές αξίες, 
όπως: υπευθυνότητα, φιλοδοξία, σεβασμό, πρόοδο, 
αξιοπιστία, αφοσίωση, και, συναίσθηση της προσφοράς 
προς τους άλλους», ανέφερε ο κ. Πρόεδρος κλείνοντας 
την ομιλία του.

Ο ΣΒΒΕ τίμησε τους: πρώην Προέδρους του ΣΒΒΕ, κ.κ. Βύρωνα Αντωνιάδη και Βασίλη Πανούτσο.

Βύρων Αντωνιάδης
(γεν. 1921)

Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1973 – 1977

Ιδρυτής, Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής των εταιρειών:
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ 
Α.Ε.», «CONALVIA A.E.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ Α.Ε.»

Επί σειρά ετών Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων τραπεζών, οργανισμών, 
σωματείων, ιδρυμάτων

Εχει εκδώσει επτά ποιητικές συλλογές, ενώ ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη ζωγραφική

Το Α’ μέρος της εκδήλωσης αφορούσε την απόδοση «Τιμής» σε τέσσερεις ξεχωριστούς, εν ζωή, αειθαλείς επι-
χειρηματίες, που με το ήθος τους, τις αξίες τους, την εργατικότητά τους, τη διορατικότητά τους, και το συνολικό 
τους επιχειρηματικό και κοινωνικό έργο, παραμένουν ξεχωριστοί και καθοδηγούν με το παράδειγμά τους τις 
νεότερες γενιές. 
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και, τα επί μακρόν μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ, τους κ.κ. Άγγελο Μπίλλη και Γεώργιο Φιλίππου

Άγγελος Μπίλλης
(γεν. 1929)

Υπηρέτησε επί 16 συναπτά χρόνια ως εκλεγμένο μέλος της Διοικητικής Επιτροπής 
του ΣΒΒΕ

Αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (1954)

Εργάστηκε ως ακόλουθος τύπου στο γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Ελληνικής 
Πρεσβείας των Η.Π.Α. (1954-1964)

Διετέλεσε Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στις εταιρείες Πετρελαίου και Χημικών 
ESSO PAPPAS (1965-1974)

Από το 1974 μέχρι το 1999 διετέλεσε Διοικητικός Διευθυντής του εργοστασίου 
Θεσσαλονίκης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. (Heineken)

Γεώργιος Φιλίππου
(γεν. 1931)

Ιδρυτής: της «ΦΙΛΚΕΡΑΜ – JOHNSON» (1960), της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (1981), της «ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ Α.Ε.» (1994), της «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.» (1994), 
της «ΟΞΥΜΑΧΟΝ Α.Ε.» (1994)

Από το 1967 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ και για 5 Προεδρικές θητείες

Από το 1969 έως το 1973 Γενικός Γραμματέας του ΣΒΒΕ

Ιδρυτικό μέλος: του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (1978), της ΕΕΔΕ (1970), του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(1995)

Βασίλης Πανούτσος
(γεν. 1936)

Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1989 – 1993

Γενικός Διευθυντής της «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» επί 15 χρόνια

Πρόεδρος του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος και μέλος του αντίστοιχου 
Ευρωπαϊκού για περίπου 10 χρόνια

Πρόεδρος του «Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης» (ΚΕΠΑ) περι-
οδικά από το 1992

Επί σειρά ετών Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις 
όπως η ΕΤΕΒΑ, η ΕΤΒΑ, η ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε., η ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, κ.α.

«Σε σας τους τέσσερις», ανέφερε ο κ. Σαββάκης, «όλοι εμείς, η σημερινή γενιά, κι όχι μόνο, εκφράζουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ, για τα όσα πράξατε κατά το παρελθόν και πράττετε και σήμερα. Είστε αυτοί που μας μεταλαμπάδευσαν 
τις αξίες τους. Μακάρι εμείς, οι διάδοχοί σας, να φανούμε αντάξιοι της κληρονομιάς που μας αφήσατε».
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Μάρκος Δούφος
(1943 – 2010)

Ιδρυτής και Πρόεδρος:
1969: της «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»
1979: της «ΕΚΠΟ – Μ. Δούφος ΕΠΕ»
1980: της «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

30 χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ

6 χρόνια Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ

Μέλος της Ομάδας Ιδρυσης του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
(ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ)

Μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΘ & Αναπληρωτής Πρόεδρος του Βιομηχανικού Τμήματος

Φιλώτας Καζάζης
(1918 – 2011)

Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1977 – 1981

Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ

Ιδρυτής, Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΤΕΝ – ΚΑΖΑΖΗΣ Α.Ε.»

1974 – 1982: Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ

1977 – 1982: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

1981 – 1984: Ευρωβουλευτής με το κόμμα της «Νέας Δημοκρατίας»
• Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
• Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Το Β’ μέρος περιελάμβανε την ανάκληση στη «Μνήμη» 
του πολύτιμου έργου που μας κληροδότησαν αείμνηστοι 
επιχειρηματίες, που υπήρξαν ταυτόχρονα και υπέροχοι 
άνθρωποι, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα στο Σύνδε-
σμο, απ’ όποια θέση τον υπηρέτησαν. Και τον υπηρέτησαν 
με ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και αφοσίωση. 

Το επιχειρηματικό και κοινωνικό τους έργο είναι πραγ-
ματικά ανεκτίμητο.  Με τη μοναδικότητα του χαρακτήρα 
του ο καθένας τους διδάσκει, καθοδηγεί και εμπνέει τις 
νεότερες γενιές. Ο καθένας του προσφέρει τη σοφία του 
από το κοντινό ή το απώτερο παρελθόν.
Πρόκειται για τους αείμνηστους:
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Παντελής Κωνσταντινίδης
(1917 – 2013)

Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1981 – 1985

Ιδρυτής βιομηχανίας ζυμαρικών το 1939

1962: Ιδρυση της βιομηχανίας «ΜΑΚΒΕΛ»

1997: Συνεργασία με την πολυεθνική «EURICOM»

Πρόεδρος του ΕΒΕΘ

Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων 

Μέλος του ΣΔ της Τραπέζης της Ελλάδος, του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 
του ΚΕΠΑ, κλπ. 

Νικόλαος Κονιόρδος
(1945 – 2013)

Χημικός Μηχανικός απόφοιτος και διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Γενεύης

1974 – 2007: Εργάσθηκε σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις στις «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ για 
πάνω από 10 χρόνια

Με σημαντική κοινωνική δράση: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ροταριανός Ομιλος 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Propeller Club Port of Thessaloniki

Λεωνίδας Κουϊδης
(1936 – 2016)

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ το 1954

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Από το 1954 έως τη συνταξιοδότησή του το 2014 δραστηριοποιήθηκε στην εμπορία 
καφέ, κακάο και μπαχαρικών και στη μεταποίηση και εμπορία ρυζιών

Εκλεγμένο μέλος ΔΣ σε διάφορες θέσεις σε πολλούς φορείς υποστήριξης της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης, όπως:

• στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
• στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
• στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
• στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο οποίο υπηρέτησε

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος για είκοσι τρία συναπτά έτη
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Διαμαντής Λαδένης
(1949 – 2010)

Σπούδασε στην Αγγλία Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(1968 – 1972)

1975 – 1994: Διευθυντής Παραγωγής και Γενικός Διευθυντής της οικογενειακής 
επιχείρησης «ΜΙΝΕΡΒΑ» κατασκευής ειδών ένδυσης

Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΣΒΒΕ για 8 χρόνια και Εντεταλμένος 
Σύμβουλος για 6 χρόνια

Πρόεδρος: της ΕΕΔΕ, του ΕΛΚΕΠΑ, του ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ

Μέλος ΔΣ και Σύμβουλος Διοίκησης σε αρκετές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας

Λάκης Μαραγκός
(1927 – 2014)

Συνιδρυτής και Πρόεδρος της «Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.»

Μέλος επί δεκαετία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ (2001 – 2009)

1995: Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

2002: του απονέμεται ο Σταυρός 1ης Τάξεως του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

2012: Επίτιμο Μέλος & «Τιμητική διάκριση» 2014 από το Γερμανικό κράτος για την 
αναγνώριση της προσφοράς του ως μέλους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αλέξανδρος Μπακατσέλος
(1932 – 2016)

Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1985 – 1989

Ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Ε.» και των επτά (7) 
θυγατρικών της

Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην «Τράπεζα Εργασίας» και 
στην «Εγνατία Τράπεζα»

Επί προεδρίας του στη HELEXPO –ΔΕΘ:
• Ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης
• Αποκτήθηκε το οικόπεδο στο οποίο χτίσθηκε το συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο 

των Αθηνών, ενώ,
• Ο ίδιος είχε εξασφαλίσει του χρηματοδότησή του

Με σπουδαία κοινωνική και πολιτιστική δράση
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Γεώργιος Νικολαϊδης
(1943 - 2014)

Ιδρυτής και Πρόεδρος της «ΛΑΙΦ – Τ: ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» (1996) και 
της «ALPHA PLAST S.A.» (2001)

Σπούδασε Γεωπόνος στο ΑΠΘ και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία 
στην Αγροτική Τράπεζα

Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Νομού Ροδόπης για επτά χρόνια

Γ΄ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ για επίσης επτά χρόνια

2007: Βραβείο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ροδόπης για την 
επιχειρηματική του δραστηριότητα

Ιδρυτής & Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-Βουλγαρικής φιλίας 

Αλέξανδρος Χαΐτογλου
(1954 - 2016)

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ και στη συνέχεια, σπούδασε στη 
Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

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 κοινω-

φελούς Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
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Συμμετοχή των Ελληνικών Επιχειρήσεων 
στις Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
23 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη ημερίδα για τις  
προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων,.

Σκοπός της ημερίδας, στην οποία μίλησε και ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένος, αφού άλλωστε επρόκει-
το για δική του πρωτοβουλία και δική του προτροπή προς 
τον ΣΒΒΕ για συνδιοργάνωση, ήταν η ενημέρωση των 
επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας για τις προμήθειες 
αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και τη συμ-
μετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων στα προγράμματα 
προμηθειών και έργων, που υλοποιούνται.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, κ. Π. Καμμένος, στην ει-
σαγωγική του ομιλία, μίλησε για διαμόρφωση εθνικής 
αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής, και για συνερ-
γασία όχι μόνο με τις αμυντικές βιομηχανίες δημοσίου 
συμφέροντος αλλά και με τις ιδιωτικές. «Στόχος μας 
είναι η κατά το δυνατό ελληνικοποίηση των προμηθειών, 
ανεβάζοντας τη συμμετοχή των εγχώριων εταιρειών», 
είπε ο Υπουργός και τόνισε ότι: «Οι εντολές που έχουν 
δοθεί, είναι οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων να 
απευθύνονται για τις προμήθειές τους σε τοπικές επι-
χειρήσεις, βεβαίως μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής 
προσφοράς που πρέπει να είναι απόλυτα λογική σε 
σχέση με τις τιμές που έχουμε από άλλες περιοχές. 
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργα-
στούμε και οι Ένοπλες Δυνάμεις να αποτελέσουν τον 
πόλο προώθησης όλων αυτών των προϊόντων».

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, στον χαιρετισμό 
του υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά στα επιχειρηματικά 
δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, 
δίνεται η ευκαιρία, στους επιχειρηματίες της περιοχής, 
να συμμετέχουν στη διαδικασία για να γίνουν προμηθευ-
τές των Ενόπλων μας Δυνάμεων. «Θέλω να δηλώσω εξ΄ 
αρχής ότι θ΄ αποτελέσει ειλικρινά μεγάλη τιμή για τις 
επιχειρήσεις μας να συμμετέχουν στις προμήθειες των 
Ενόπλων μας Δυνάμεων. Έχουμε επιχειρήσεις διεθνώς 
ανταγωνιστικές, που διαθέτουν παραγωγική ευελιξία, 
και είναι πανέτοιμες να ικανοποιήσουν τις αυστηρές 
προδιαγραφές προμήθειας των Ενόπλων μας Δυνάμεων», 
υποστήριξε ο κ. Σαββάκης.

Για τις προμήθειες μη αμυντικού υλικού, τις διαδι-
κασίες προμηθειών αμυντικού υλικού και το Μητρώο 
Κατασκευαστών αμυντικού υλικού πραγματοποίησαν 
παρουσιάσεις αντίστοιχα ο Αντιπλοίαρχος (Ο) Γ. Τσι-
κρικάς, ο Επισμηναγός (Ο) Σ. Δανιήλ, o Συνταγματάρχης 
(ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ και 

ο Επιτελής ΓΔΑΕΕ, Δρ. Γ. Βλαχογιάννης.

Ο Δρ. Γ. Τρουλινός, Πρόεδρος του ΔΣ της  Ένωσης Ελλη-
νικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας  (ΕΕΛΕΑΑ), 
ο κ. Τ. Ροζολής, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελ-
λήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και 
ο κ. Π. Αγγελίδης, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτομίας, με παρεμβάσεις τους καταθέσανε τις από-
ψεις των επιχειρηματικών φορέων για τις διαδικασίες 
των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, ο Αντιναύαρχος Π.Ν. (ε.α.) Κυριάκος Στ. Κυ-
ριακίδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γενικής 
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ), παρουσίασε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης, 
και κατέληξε λέγοντας «Εγώ προσωπικά και οι επιτελείς 
της ΓΔΑΕΕ και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων του 
ΥΠΕΘΑ είμαστε στη διάθεση σας στο μέλλον προκειμέ-
νου να διευκολύνουμε την πρόσβαση σας στο τομέα των 
επενδύσεων στην Άμυνα και στην Ασφάλεια».
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Συναντήσεις με τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης και τους επιχειρηματικούς φορείς 

της Βουλγαρίας και της Σερβίας, στη Σόφια και 
το Βελιγράδι, αντίστοιχα

Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία, 
και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Σερβία, 
που ανήκουν στο Δίκτυο Ελληνικών Επιχειρήσεων και 
Συνδέσμων Βαλκανικών Χωρών, το οποίο έχει δημι-
ουργήσει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 
διοργάνωσαν τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, 
αντίστοιχες εκδηλώσεις σε Βουλγαρία και Σερβία με την 
συμμετοχή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
κ. Κ. Μητσοτάκη. 

Και στις δύο συναντήσεις τον λόγο πήρε και ο Πρόεδρος 
του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, ο οποίας αναφέρθηκε στη 
συσσωρευμένη εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων 

που έχουν επενδύσει στην περιοχή και κάλεσε την πο-
λιτεία να τις ακούσει, ώστε να αντιληφθεί την επιτυχή 
στρατηγική εξωστρέφειας που ακολούθησαν. Όπως είπε 
στόχος είναι να επιτευχθούν συνέργειες ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και σε όσες 
παραμένουν στη χώρα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
πολλαπλασιαστικό και επωφελές για όλες τις πλευρές. 

Άλλωστε, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, περιθώρια για 
την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων υπάρχουν: το δι-
μερές εμπόριο Ελλάδας - Σερβίας είναι μόλις 400 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας 
αποτιμώνται σε 2,2 δισ. ευρώ ετησίως. 
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Διαμεσολάβηση: η θεσμική εξωδικαστική λύση

Η πρώτη εκδήλωση του Οργανισμού Προώθησης Εναλ-
λακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), 
στη Θεσσαλονίκη, για τον θεσμό της Διαμεσολάβησης, 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου, στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. 

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε, υπό την αιγίδα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον ΟΠΕΜΕΔ, τον ΣΒΒΕ, 
τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονί-
κης και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βασικό 
αντικείμενο συζήτησης ήταν οι προοπτικές και οι δυνα-
τότητες αξιοποίησης του θεσμού της Διαμεσολάβησης 
για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών στη χώρα μας.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης

Ακολούθησαν, με ομιλίες για τη σπουδαιότητα και τα 
οφέλη της Διαμεσολάβησης και των λοιπών μορφών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο σύγχρονο Κράτος 
Δικαίου, οι κ.κ. Π. Πικραμμένος, π. Πρωθυπουργός και 
Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ., Πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ, Ν. Βαλερ-

γάκης, Πρόεδρος του ΔΣΘ, Σ. Μάμαλης, Πρόεδρος του 
ΓΕΩΤΕΕ και Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος 
του ΣΒΒΕ.

Ο κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ,  
στην ομιλία του έθεσε με έμφαση το ζήτημα της υιοθέ-
τησης εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών 
με τη συμμετοχή του Δημοσίου, ενώ άνοιξε τη συζήτηση 
για την καθιέρωση συστημάτων υποχρεωτικής απόπειρας 
επίλυσης με Διαμεσολάβησης σε ορισμένες κατηγορίες 
υποθέσεων. Ο κ. Σταύρου μάλιστα περιέγραψε τις δυ-
σμενείς συνέπειες που έχει η καθυστέρηση έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων στο πεδίο των επενδύσεων, 
κάνοντας λόγο για «χαμένα εκατομμύρια».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕ-
ΜΕΔ κ. Ν. Κανελλόπουλος, ενώ υπήρξαν πολλές και 
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και παρεμβάσεις του κοινού.

Στο τέλος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε προσο-
μοίωση εμπορικής Διαμεσολάβησης.
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13ο Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Στο 13o Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, με θέμα «Greek Possible: Το Μάνα-
τζμεντ της Ανάπτυξης και της Επιτυχίας των Ελληνικών 
Επιχειρήσεων στην Παγκόσμια Οικονομία», που διοργά-
νωσε στις 25 Νοεμβρίου 2016, το Τμήμα Μακεδονίας της 
Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), 
χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, ενώ ο 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου συμμετείχε με 
τοποθέτηση στο πάνελ των εκπροσώπων παραγωγικών 
φορέων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο Πρόεδρος, κ. Α. Σαββάκης, στον χαιρετισμό του, υπο-
γράμμισε: «Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-
δος πιστεύουμε στο σύνθημα “GREEK POSSIBLE” και 
προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη καθημερινά, με σκλη-
ρή δουλειά, με επενδύσεις, με στρατηγικό σχεδιασμό». 

Παράλληλα, τόνισε ότι το στοίχημα των «διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων» πρέπει να κερδηθεί από 
τις επιχειρήσεις, αφού η οικονομική κρίση τις έκανε 
να σκέπτονται περισσότερο στρατηγικά, γι΄ αυτό έχουν 
πλέον πολλές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους με 
εξαιρετική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου, στην το-
ποθέτηση του ανέφερε ότι η θέσπιση μιας εθνικής πο-
λιτικής εξωστρέφειας είναι μια σύνθετη άσκηση που 
προϋποθέτει ότι υπάρχει απόλυτη συνειδητοποίηση 
τόσο από πλευράς κράτους, όσο και από την πλευρά 
των επιχειρήσεων, ότι πράγματι μια τέτοια στρατηγική 
αποτελεί εθνική επιταγή. 

Στον ΣΒΒΕ, υποστήριξε ο κ. Σταύρου, έχουμε συνειδη-
τοποιήσει πλήρως ότι αυτός ο δρόμος θα μας οδηγήσει 
στην ανάπτυξη και επιδιώκουμε έμπρακτα και ενεργητικά 
τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Για το λόγο αυτό 
προτείνουμε τη δημιουργία Μνημονίου Εξωστρέφειας 

με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, ελέγξιμους με 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στο βάθος μιας 7ετίας, οι 
άξονες του οποίου θα πρέπει να στοχεύουν:

• στην αύξηση των εξαγωγών και υπηρεσιών μέχρι το 
2025 στο 40% του ΑΕΠ,

• στην αύξηση των προϊόντων μεσαίας τεχνολογίας από 
12% σήμερα, στο 25%, αυξάνοντας έτσι το τεχνολογικό 
περιεχόμενο των εξαγωγών μέσω καινοτομίας και 
έρευνας και ανάπτυξης, και,

• στην μεγέθυνση του αριθμού των εξαγωγικών επι-
χειρήσεων.

Και τα μέσα επίτευξης αυτών των στόχων, κατέληξε 
στην τοποθέτηση ο κ. Σταύρου, είναι γνωστά:

- προτεραιότητα στη χρηματοδότηση - τραπεζικό σύ-
στημα ΕΣΠΑ, καλύτερες εξαγωγικές πιστώσεις κ.λ.π.,

- άρση διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων – 
άμεση επιστροφή ΦΠΑ,

- φορολογικές ενισχύσεις και απαλλαγές,

- παιδεία και εξωστρέφεια, και,

- φορείς μηχανισμοί εξωστρέφειας
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8o Thessaloniki Tax Forum

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η 
Φορολογική Επιτροπή, διοργάνωσαν το 8th Thessaloniki 
Tax Forum, στο ξενοδοχείο The MET στη Θεσσαλονίκη, 
με τίτλο “Χρονίζουσα υπερφορολόγηση και δυσανάλογη 
κατανομή φορολογικού βάρους, σοβαρά εμπόδια στη 
δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας”, τη Δευτέρα 
7 Νοεμβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια του Forum, ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββά-
κης, στην ομιλία του κατέθεσε τους προβληματισμούς 
του ΣΒΒΕ για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα 
πρέπει να γίνουν στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής, 
ούτως ώστε αντί ν΄ απομειώνεται η ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανίας να ενισχύεται με έμπρακτο τρόπο.

«Η πρότασή μας είναι η αλλαγή φορολογικής πολιτι-
κής, με αναπτυξιακά όμως κριτήρια», υπογράμμισε ο 
κ. Σαββάκης και τόνισε ότι το κυρίαρχο πρόβλημα – 
διαχρονικά – στην άσκηση φορολογικής πολιτικής στη 
χώρα, αποτελεί η φοροδιαφυγή.

Παράλληλα ο κ. Σαββάκης, ανέφερε ότι η ασκηθείσα 
φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών, αντί να αντι-
μετωπίσει ακριβώς το σημαντικό πρόβλημα της φορο-
διαφυγής, το έχει υπέρμετρα διογκώσει, με αποτέλεσμα 
τη διαρκή λήψη μέτρων υπερφολόγησης πολιτών και 
επιχειρήσεων. Συνεπώς, τόνισε, απαιτείται η αλλαγή 
της ασκούμενης φορολογικής, με βασικό άξονα τον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής, για τον περιορισμό των 
ελλειμμάτων και την αποπληρωμή του χρέους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σαββάκης πρότεινε τα ακόλουθα 
μέτρα:

1. Τη μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.

2. Την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστω-
τικού ΦΠΑ. Επίσης, ο συμψηφισμός των οφειλών 
από ΦΠΑ να αφορά όλες τις συνεπείς επιχειρήσεις 
ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών τους.

3. Την έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από το αυτόματο 
συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο.

4. Τη βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών 
εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.

5. Την έκδοση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών εγκυ-
κλίων, για 
• Τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, 

άρθρα 22 και 23 του Ν. 4172/2013.
• Τις επισφαλείς απαιτήσεις, άρθρο 26 του Ν. 

4172/2013.

6. Την επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για 
την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

  [ δραστηριότητα ]  17



Με επείγουσα επιστολή ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, 
προς τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα, τον Αρχηγό 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας, κ. Κ. Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Π. Καμμένο, τον Επι-
κεφαλής του Ποταμιού, κ. Στ. Θεοδωράκη και στην 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κα. Φ. Γεννηματά, επανήλθε 
μετά τις συναντήσεις πριν την εφετινή ΔΕΘ, κατά τις 
οποίες είχε θέσει το θέμα, επισημαίνοντας πλέον 
την κρισιμότητα της κατάστασης και ζητώντας τους 
να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντι-
μετώπιση του εξαιρετικά επίκαιρου και φλέγοντος 

θέματος της μειονεκτικής θέσης που βρίσκονται οι 
μεταποιητικές Ελληνικές επιχειρήσεις, απέναντι 
στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αυτή ο ΣΒΒΕ, ανα-
φέρει ότι κατά τις εν λόγω συναντήσεις που είχε 
πραγματοποιήσει το Σεπτέμβριο με τους πολιτικούς 
αρχηγούς, είχε αναλύσει διεξοδικά τη μειονεκτική 
θέση των μεταποιητικών επιχειρήσεων απέναντι στις 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ,  καθώς και τις επιπτώσεις 
του θέματος αυτού τόσο στον αφανισμό μεγάλου 
αριθμού Ελλήνων προμηθευτών, που είναι μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων, όσο και σε συνάρτηση με τη 

Διαμαρτυρία μελών ΣΒΒΕ: Μειονεκτική θέση 
των μεταποιητικών Ελληνικών επιχειρήσεων, 

απέναντι στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ
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Υπόμνημα επί των σχεδίων Νόμων:
− "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις", 
− "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 

και άλλες διατάξεις"

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, 
κατέθεσε τη Δευτέρα  28 Νοεμβρίου 2016, ο ΣΒΒΕ το 
παρακάτω υπόμνημα με τις θέσεις και προτάσεις του 
επί των παραπάνω σχεδίων Νόμων: 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
θεωρεί ότι το νομοσχέδιο: «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων 
στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», ικανοποιεί μια 
διαχρονική απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου της 
χώρας, που αφορά στην επιτάχυνση των μέχρι σήμερα 
χρονοβόρων διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση, το νομοσχέδιο κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση και μπορεί με την ολοκληρωμένη 
του  εφαρμογή να συμβάλλει πράγματι στην απλοποίηση 
των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων στη χώρα.

Επίσης, θεωρούμε ότι το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων»(ΟΠΣ-

ΑΔΕ) είναι μια ακόμα θετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της αναμόρφωσης της διαδικασίας της αδειοδότησης, 
η οποία όμως κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος θα πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. 
Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει κατά την 
άποψή μας να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και λειτουργία 
μέχρι το τέλος του 2017, ούτως ώστε να εξασφαλίσει 
τη σωστή λειτουργία του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και να προσδώσει την αξιοπιστία που απαιτούν 
υποψήφιοι επενδυτές στην Ελλάδα, είτε προέρχονται 
από την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα είτε από 
το εξωτερικό, και η οποία αφορά τη σταθερότητα του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης. 

Συμπληρωματικά μια ακόμα θετική πρωτοβουλία της 
Πολιτείας αποτελεί η επιλογή των τριών κλάδων από 
τους οποίους εκκινεί η θεσμοθέτηση του νομοθετικού 
πλαισίου των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων. 



διόγκωση του χρέους της υπό πτώχευση εταιρείας 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

Δυστυχώς, υπογραμμίζεται στην επιστολή, στο μεσο-
διάστημα, ο ΣΒΒΕ έγινε λήπτης σωρείας διαμαρτυ-
ριών από Ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στη συμφωνία της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΕ, ότι δέχονται, από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ, έντονες πιέσεις για να προχωρήσουν αφενός σε 
πρόσθετες παροχές και εκπτώσεις, και αφετέρου 
σε επιμήκυνση του, ήδη μεγάλου, χρόνου πίστωσης.

Η κατάσταση αυτή είναι ασφυκτική, τονίζει ο ΣΒΒΕ, 
για την Ελληνική μικρομεσαία μεταποιητική επιχεί-
ρηση, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα ρευστότητας, ενώ η προφανής συνέπειά 
της θα είναι να οδηγηθούν σε πτώχευση δεκάδες 
ελληνικές επιχειρήσεις και να απολυθούν χιλιάδες 
εργαζόμενοι.

Παράλληλα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι το 

άναρχο αυτό τοπίο δημιουργεί τις απαραίτητες 
συνθήκες και αποτελεί ευκαιρία, ούτως ώστε να 
ληφθούν επιτέλους τα απαιτούμενα μέτρα και να 
επανεξεταστεί το καθεστώτος των συναλλαγών 
ανάμεσα στις εταιρίες μεταποίησης και του λια-
νεμπορίου, το οποίο θα πρέπει να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 

• οι τιμές πώλησης των προμηθευτών να πραγματο-
ποιούνται στην καθαρή τιμή, ενώ οι λοιπές παροχές 
να προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ποσοστό 
επί του κύκλου εργασιών και να εμφανίζονται σε 
ενιαίο τιμολόγιο, και,

• οι πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη 
φύση τους (π.χ. ευπαθή προϊόντα έναντι αυτών 
μεγάλης διάρκειας) και να γίνονται εντός των χρο-
νικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
τη θέσπιση ποινικών ρητρών για τις εκπρόθεσμες 
πληρωμές.

Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα Τουριστικά 
Καταλύματα, βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέρο-
ντος για επενδύσεις κατά την τρέχουσα περίοδο της 
οικονομικής κρίσης, σε αντίθεση με άλλους κλάδους 
και τομείς της Ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις «Υπηρεσίες μιας 
στάσης» και πάλι θεωρούμε ότι η σύσταση μιας επιχεί-
ρησης εντός ολίγων ωρών μέσω του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (ΓΕΜΗ), επίσης ικανοποιεί τη διαχρονική 
απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας για τη 
θεσμοθέτηση «υπηρεσίας μιας στάσης» για τη σύσταση 
επιχειρήσεων, ενώ αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για την 
ίδρυση επιχειρήσεων η θεσμοθέτηση των μηδενικών πα-
ραβόλων τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου πλαισίου. 

Ακόμη, η καθιέρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης 
για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
με βεβαιότητα μπορεί να διευκολύνει την έναρξη επι-
χειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, αφού έτσι μπο-
ρεί ο επιχειρηματίας να ξεκινήσει να λειτουργεί την 
επιχειρηματική του δραστηριότητα και να ελέγχεται εκ 
των υστέρων. Θεωρούμε ότι και το δεύτερο νομοσχέδιο 
συνιστά μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της 
κυβέρνησης, αφού με την ορθή εφαρμογή του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου καταργείται σειρά δικαιολογητι-
κών και πλήθος ανούσιων γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
τα οποία επανειλημμένα κατά το παρελθόν είχε επιση-
μάνει τόσο ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 

όσο και άλλοι φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στη χώρα.

Επισημαίνουμε ότι με βάση την εμπειρία μας, κατά το 
παρελθόν ανάλογες καινοτόμες – μεταρρυθμιστικές 
πρωτοβουλίες δεν λειτούργησαν και εν τέλει υπήρξαν 
στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή του κάθε νομοθετι-
κού πλαισίου, εξαιτίας της μη έγκαιρης δημοσίευσης 
Προεδρικών Διαταγμάτων που ενεργοποιούσαν το νόμο 
και της μη έγκαιρης υπογραφής Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων (ΚΥΑ) που επίσης απαιτούνται είτε για την 
διευκρίνιση συγκεκριμένων άρθρων του νόμου, είτε για 
την ενεργοποίηση και πάλι συγκεκριμενών διατάξεων.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι για την ολοκλήρωση της 
συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο 
για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των προβλε-
πόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Εγκυκλίων που απαιτούνται για την 
πλήρη ενεργοποίηση του Νόμου. 

Τέλος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
πιστεύει ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβου-
λία μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκότερο επενδυτικό 
περιβάλλον και κλίμα αξιοπιστίας προς τους υποψή-
φιους επενδυτές για την υλοποίηση επενδύσεων, δη-
μιουργώντας φιλικό κλίμα προς το Επιχειρείν που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάταξη της Ελληνικής 
Οικονομίας στη χώρα.
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Μέλος του ECN (European Compost Network) η BioSolids SA

Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Κομποστοποί-
ησης (ECN) αποτελεί η 
BioSolids SA, από τον 
Δεκέμβριο του 2016. 
Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό βήμα στην 
αναπτυξιακή πορεία της 
εταιρίας καθώς και στην 
διαδικασία διεθνοποίη-
σης της. Η συμμετοχή της 
BioSolids σε αυτό τον πο-
λύ σημαντικό διεθνή κλα-
δικό οργανισμό, αποτελεί 
πηγή πληροφοριών αλλά 
και δημιουργίας συνερ-
γειών. Σημειώνεται ότι η 
BioSolids αποτελεί τον 
δεύτερο εκπρόσωπο της 
χώρας μας που έγινε δε-
κτός στον εν λόγω φορέα.

Σημαντική εξέλιξη για 
την πορεία της εταιρίας 
αποτελεί και  η έναρ-
ξη παραγωγής στην νέα 
γραμμή συσκευασίας, σε σακιά των 12, 20 και 50 λίτρων. 
Οι νέες συσκευασίες απευθύνονται σε φυτώρια, θερμοκήπια, 
κήπους, ενώ είναι κατάλληλες και για οικιακή χρήση. Μέχρι 
τώρα η Biosolids διέθετε τα προϊόντα της είτε σε μεγασάκους 
(big bags), είτε χύμα σε ποσότητες άνω του ενός κυβικού 
μέτρου, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση και ανάπλαση με-
γάλων επιφανειών. Η ζήτηση όμως για μικρότερες και πιο 
εύχρηστες συσκευασίες οδήγησε την εταιρία να προχωρήσει 
στην εξυπηρέτηση της λιανικής, κάνοντας ένα ακόμη βήμα 
στην εμπορική διάθεση των προϊόντων της, που αναμένεται 
να ενισχύσει τις πωλήσεις της. 

Η BioSolids ΑΕ έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι παραγωγικές 
της εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή της Σκύδρας, στο 
Νομό Πέλλας. Η εταιρία παράγει εδαφοβελτιωτικό (compost) 
μέσω της επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα 
βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων, κλα-
δέματα, φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών κ.λπ.). Η επέκταση 
στη λιανική αγορά έγινε δυνατή με την ολοκλήρωση επενδυ-
τικού πλάνου 1,3 εκατ. ευρώ την τελευταία τετραετία, ενώ ο 
προγραμματισμός προβλέπει νέες επενδύσεις 1,8 εκατ. ευρώ 
τα προσεχή τρία χρόνια.   

Σε επόμενο στάδιο η Biosolids θα παρουσιάσει στην αγορά 
ένα καθαρά βιολογικό προϊόν, που θα προέρχεται σε ποσοστό 
100% από την επεξεργασία φυτικών αποβλήτων (φρούτα, 

λαχανικά, τρόφιμα, κλαδέματα, άχυρο, πριονίδι). Όπως ση-
μειώνει η υπεύθυνη παραγωγής της εταιρίας, χημικός κα. 
Δέσποινα Κόιου η υποδομή στο εργοστάσιο είναι έτοιμη και 
η διαδικασία παραγωγής του έχει ξεκινήσει ήδη, αφού το εν 
λόγω προϊόν έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και  
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι η παρουσία του εδαφοβελτιωτικού 
της Biosolids στη λιανική (γεωπόνοι, φυτώρια κ.λπ.) οφείλεται 
στη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και προαναγγέλ-
λει την παρουσία των προϊόντων το επόμενο διάστημα σε 
εξειδικευμένα σημεία πώλησης «ώστε η νοικοκυρά να το 
χρησιμοποιεί στις γλάστρες του σπιτιού της». 

Σε ότι αφορά τον τρόπο δράσης του εδαφοβελτιωτικού της 
BioSolids στις καλλιέργειες η κα. Κόιου τονίζει ότι ως προς 
τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους βελτιώνει τη δομή, μει-
ώνει την πυκνότητα, καταπολεμά τη διάβρωση και αυξάνει 
την ικανότητα κατακράτησης νερού. Ως προς τις χημικές 
ιδιότητες του εδάφους  το εδαφοβελτιωτικό σταθεροποιεί το 
Ph και βελτιώνει την κατακράτηση θρεπτικών στοιχείων μέσω 
της αύξησης της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων, ενώ ως 
προς τις βιολογικές ιδιότητες του εδάφους παρέχει θρεπτικό 
οργανικό υλικό και καταπολεμά τις αρρώστιες των φυτών.


