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Για 5η συνεχή χρονιά, 
ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε το 
θεσμό των Βραβείων 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» 
Βορείου Ελλάδος 2017.

Είναι η καθιερωμένη 
– πλέον – προσπάθεια 
του Συνδέσμου μας, να 
αναδείξει και να προ-
βάλλει υγιείς μεταποι-
ητικές επιχειρήσεις, 
που, σε πείσμα των 
καιρών, εξακολουθούν 
να δραστηριοποιούνται 
στην πατρίδα μας, να 

πληρώνουν τους υπέρογκους φόρους και τέλη, και, 
να διατηρούν θέσεις εργασίας.

Σε ένα κλίμα διαρκούς αποβιομηχάνισης της πα-
τρίδας μας, ο ΣΒΒΕ επιμένει να υποστηρίζει ότι η 
αναστροφή της αρνητικής πορείας της μεταποίησης 
μπορεί να επέλθει μόνον αν αναδειχθεί αρκετά η 
έννοια της «Ελληνικής Αξίας» στην κοινωνία μας 
και αποτελέσει κεντρικό άξονα πολιτικών για την 
έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση.

Αυτό ήταν το όραμά μας, από το 2010, όταν το συζη-
τήσαμε με τον τότε Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Ανδρ. 
Παπανδρέου. 

Η πρότασή μας επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο 
και είναι συγκεκριμένη: η αδιαμφισβήτητη, τόσο στο 
εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς, αξία των 
ελληνικών προϊόντων προτείνουμε να γίνει σύνθημα 
για την ανάκτηση κατ΄ αρχήν του μεριδίου αγοράς 
των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό, και στη 
συνέχεια μέσον για την κατάκτηση διεθνών αγορών. 

Σε κάθε περίπτωση το «κίνημα» υποστήριξης της 
«ελληνικής αξίας» θα συμβάλλει: α) στη βιωσιμότη-
τα των ελληνικών επιχειρήσεων, β) στην εξασφάλιση 
της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια, 
και, γ) στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας μας 
και στην έξοδο από την οικονομική κρίση. 

Από την άλλη μεριά, η οικονομική κρίση ανέδειξε 
τα προβλήματα του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης, 
και γι΄ αυτό καθίσταται πλέον περισσότερο από 
ποτέ απαραίτητη η άσκηση εθνικής βιομηχανική 
πολιτικής. Για το λόγο αυτό προτείνουμε: 

α) την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της 
μεταποίησης στην ανάπτυξη της χώρας και στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, και την επαναφορά της 
στο επίκεντρο της κυβερνητικής αναπτυξιακής 
πολιτικής, 

β) την άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτι-
κής, με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και 
διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού, 
παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής, 

γ) την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής 
πολιτικής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών 
κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), 
με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας 
και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της 
παραγωγικής βάσης της χώρας, 

δ) την επίτευξη συμφωνίας σε μια συγκεκριμένη 
στρατηγική ατζέντα για την αναδιάρθρωση της με-
ταποίησης μέχρι το 2020, και, 

ε) τη δημιουργία προγραμμάτων ανασυγκρότησης 
περιοχών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη της «Ελληνικής 
Αξίας» σε μέσον για την έξοδο της χώρας μας από 
την κρίση, απαιτεί πάνω απ΄ όλα ρήξη με το ιδεο-
ληπτικό παρελθόν της μόνιμα εχθρικής στάσης της 
κοινωνίας απέναντι στο ιδιωτικό επιχειρείν.

Σήμερα, ενώ όλοι παραδέχονται ότι ο ιδιωτικός 
τομέας της οικονομίας, και ειδικά η μεταποίηση, 
θα βγάλει τη χώρα από την κρίση, εντούτοις η δη-
μόσια διοίκηση αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο και 
αντιστέκεται σθεναρά για να γίνει πράξη η μεγάλη 
αλλαγή στην κοινωνία…

Σε κάθε περίπτωση, είναι ολοφάνερο ότι δεν υπάρ-
χει πλέον χρόνος για χάσιμο, ούτε και χρόνος για 
ανούσιες διαφωνίες για την «οπτική» της ανάπτυ-
ξης. Η ευθύνη όλων μας λέγεται «εθνική συνεν-
νόηση για την ανάπτυξη». Μόνον με ουσιαστικό 
διάλογο μπορούμε να συνθέσουμε απόψεις και 
τελικά να επιτύχουμε τη συμφωνία των πολιτικών 
δυνάμεων με την επιχειρηματική κοινότητα για το 
νέο «παραγωγικό υπόδειγμα» της χώρας. 

Η επιχειρηματική κοινότητα και οι φορείς που την 
εκπροσωπούν έχουν τεκμηριωμένες θέσεις και 
προτάσεις…

Η ανάδειξη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» συμβάλλει 
στην ανάκαμψη της οικονομίας

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



The showcasing of the ‘GREEK VALUE’ 
awards contributes to the recovery of 
the economy

 Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι Δημήτριος Αμπατζής
  Ανδρέας Δημητρίου

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

 Γενικός Γραμματέας Ευθύμιος Ευθυμιάδης

 Οικονομικός Επόπτης Θάνος Τζιρίτης 

 Έφορος Κωνσταντίνος Κουκούντζος

 Μέλη Δ.Ε. Νικόλας Μπακατσέλος 
  Αικατερίνη Νένδου

 Σύμβουλοι Χαρίλαος Αλεξόπουλος 
   Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
   Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου 
   Χρήστος Γιαννακάκης
  Χρήστος Γκίνης
   Δημήτριος Δαμιανίδης
   Γιάννης Δούφος
   Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
  Κυριακή Καλεύρα
   Βασίλης Καφάτος
  Αγις Ιωάννης Κοθάλης
  Αναστάσιος Κυριακίδης
   Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
   Σταύρος Κωνσταντινίδης
   Θρασύβουλος Μακιός
   Δημήτριος Μαμαδάς
   Μαριλένα Μαραγκού
   Αντώνης Μαυριδόγλου
   Μιχαήλ Μπαρμπούτης
   Ιωάννης Μπέλλας
   Νικόλαος Μπρουζιώτης
   Κωνσταντίνος Μυλωνάς 
   Δημήτριος Παπαμαυρουδής
   Γιάννης Παυλίδης
   Τηλέμαχος Πέντζος
   Αναστάσιος Πιστιόλας
   Αλέξανδρος Ροδάς
   Αντώνιος Σιάρκος
   Μαρία Σπανού
   Νικόλαος Τακάς
   Νικόλαος Τζιμούρτος  
   Ιωάννης Τζίτζικας
   Χρήστος Τσιόλιας
   Γεώργιος Τσόκας
   Σταύρος Τσολάκης 
   Νικόλαος Χαϊτογλου
   Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου

 Πρόεδροι επί Τιμή Βασίλειος Πανούτσος 
  Νίκος Ευθυμιάδης 
  Βασίλης Τακάς 
  Γεώργιος Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

For the fifth consecutive year, the Federation of Industries of Northern 
Greece (FING) has organised the ‘GREEK VALUE’ awards of Northern 
Greece 2017. 
This has now become the established endeavour of our Federation to 
showcase and promote healthy manufacturing enterprises, which in the 
face of the crisis, continue to operate in Greece, pay the overwhelming 
taxes and duties while managing to preserve jobs.  
In a climate of lasting de-industrialisation in Greece, FING continues to 
argue that the reversal in the negative direction of manufacturing can only 
come about if the notion of ‘Greek Value’ is sufficiently promoted in our 
society and becomes the central pole of policy axis and which will steer 
the country out of the economic crisis.
That was our vision back in 2010, when we discussed the issue with the 
then Prime Minister, Mr Georgios Papandreou.
Our proposal once again returns to the foreground and is specific: the 
unquestioned value of Greek products at home and abroad, should be our 
slogan, first of all to regain the market share for Greek products domesti-
cally, and thereafter as a means of conquering foreign markets.
In any case, the movement to support ‘Greek Value’ will contribute to a) 
the viability of Greek companies, b) safeguarding social cohesion in the 
provinces, and c) faster recovery for our economy to exit the crisis.
On the other hand, the economic crisis has brought into focus the prob-
lems of the old developmental model, and for this reason it is now more 
imperative than ever for there to be a national industrial policy. Therefore, 
we propose the following:
a) highlight the importance and role of manufacturing for the country’s 
growth and for regional development, and once more bring it back to the 
centre stage of the government’s policy for growth,
b) pursue a fundamental industrial policy involving changes to the General 
Secretariat of Industry of the Ministry of Economy and Development from 
being a body for the application, realisation and managing of programmes, 
to a body for planning, producing and carrying out industrial policy,
c) exercise (indirectly) a sectoral industrial policy and bolster vulnerable 
yet dynamic manufacturing sectors (e.g. agricultural products), while at 
the same time highlighting the comparative advantages of the country’s 
areas and regions together with the financing of the productive base of 
the country, according to priority,
d) come to an agreement on a specific strategic agenda for the restructur-
ing of manufacturing by 2020, and
e) create reconstruction programmes for areas facing a crisis in industry. 
In any case, the promotion of ‘Greek Value’ as a way out of the crisis for 
the country requires, above all, a break from the past obsession of society 
harbouring a permanently hostile attitude towards private enterprise.
While everyone now accepts that the private sector of the economy, and 
in particular manufacturing, will get the country out of the crisis, it is the 
public administration that constitutes the main stumbling block, as it 
remains strongly resistant to implementing the great and vital changes 
needed in society…  
In any case, it is patently obvious that there is no time to waste, not even 
for frivolous disagreements over how development is visualised. The 
responsibility of every one of us is called ‘national consensus on develop-
ment’. Only with a concrete national dialogue can we gather opinions and 
finally achieve an agreement between the political forces and the business 
community for a new productive model for Greece.
The business community and the bodies which represent it have well-
founded positions and proposals…

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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01.03.17

• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιράν (Τε-
χεράνη)», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού έργου «EAGLE TWO» και πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από τον 
Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου και 
παρουσίαση πραγματοποίησε η κα Κ. Τζιτζινού.

02-04.03.17

• The Delphi Economic Forum 2017 «Outlook for 
Greece and the region: a vision 2020-2030», που 
πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απεύθυνε 
ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

04.03.17

• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δρα Χ. Γεωργίου, στο 
δημοσιογράφο Λ. Λιάμη για το FM 100 με θέμα: 
«Πρόσκληση επιχειρήσεων με έδρα την Ήπειρο, τη 
Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, να συμμετέχουν 
σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέργων 18-24 
ετών».

06.03.17

• Εκδήλωση «Η Κύπρος μετά τα μνημόνια: ένα πραγ-
ματικό success story ανερχόμενου οικονομικού 
κέντρου», που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βι-
ομηχανιών Βορείου Ελλάδος με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε 
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Από 
τον Σύνδεσμο ομιλία απεύθυνε ο κ. Πρόεδρος και 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

08.03.17

• Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ταϊ-
πέι / Ταϊβάν», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «EAGLE TWO» και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. 
Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. 
Σταύρου και παρουσίαση πραγματοποίησε η κα 
Κ. Τζιτζινού.

• Τελετή Απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 
Βορείου Ελλάδος 2017», που συνδιοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η 
εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο The MET.

09.03.17

• Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Corporate Affairs Excellence Awards 2017, που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΔΕ στη 
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Γ. Σταύρου. 

11.03.17

• Συνάντηση των Προέδρων των Φορέων της πόλης 
της Θεσσαλονίκης με την κα Ντ. Μπακογιάννη, 
Τομεάρχη Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Βουλευτή της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο The MET. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν 
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

14.03.17

• Ημερίδα «Digital Innovation Hubs – The AgroFood 
case», που διοργάνωσε στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας «Thessaloniki Innovation Friendly 
Destination» η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ 
σε συνεργασία με τη Γ.Δ. «Επικοινωνιακά Δίκτυα, 
Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (DG Connect), υπό 
την αιγίδα της European Commission, των Υπουρ-
γείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο OK!Thess. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Δείπνο εργασίας, που διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. και πραγματοποιήθηκε στο 
εστιατόριο “B”. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο 
κ. Πρόεδρος. 

15.03.17

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

• Ημερίδα «Χονγκ Κονγκ: Πύλη για Επιχειρηματικές 
Ευκαιρίες στην Ασία», που διοργάνωσε το Enterprise 
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, σε συνεργασία 
με το Hong Kong Economic and Trade Office in 
Brussels και το InvestHK και πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από τον Σύνδεσμο 
παρουσίαση πραγματοποίησε η κα Μ. Νάζη. 

• Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος. 

16.03.17

• Ημερίδα με θέμα «Ασιατικές Αγορές» που διορ-



γανώνει το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ασιατικό 
επιχειρηματικό συμβούλιο σε συνεργασία με τον 
ΣΒΒΕ (μέλος του ΕΕΝ-Hellas), το ΕΒΕΘ και τον 
ΣΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό 
απηύθυνε η κα Κ. Τζιτζινού.

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

17.03.17

• 1η συνάντηση των ιδρυτικών μελών του Ελληνι-
κού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων, που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ 
ΑΕ, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο 
κ. Πρόεδρος.

21.03.17

• Workshop «Περιφερειακές και Εθνικές Συνθή-
κες – Πλαίσια για την οικονομική ανάκαμψη στην 
Κεντρική Μακεδονία», που συνδιοργάνωσε η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. 
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου. 

22.03.17

• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Τελετή Απονομής Βραβείων Corporate Affairs 
Excellence Awards 2017, που διοργάνωσε η ΕΕ-
ΔΕ και πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, 
στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. 
Σταύρου και απένειμε βραβείο στην Ειδική Διά-
κριση «Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης» στις 
εταιρείες «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών» και «3Μ 
HELLAS ΜΕΠΕ».

23.03.17

• Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, 
κ. Κ. Μητσοτάκη, στα γραφεία της ΝΔ, στην Αθήνα. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας και Κυ-
βερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Δ. Τζανακόπουλο, στο 
Μέγαρο Μαξίμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Πρόεδρος. 

• 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.

27.03.17

• Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Πρόεδρος.

27-28.03.17

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 
«Environment» του Enterprise Europe Network 
(ΕΕΝ), που διοργάνωσε το EEN Berlin στη Γερμανία 
και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

28.03.17

• Δείπνο εργασίας «Η Επιχειρηματικότητα και η 
Σύνδεσή της με την Ανάπτυξη», που παρέθεσε η 
Τράπεζα Πειραιώς, και πραγματοποιήθηκε στο 
Μουσείο Ακρόπολης, στην Αθήνα. Από τον Σύν-
δεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

29.03.17

• Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Δρ. Χρ. Γεωργίου.

• Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου CSR Hellas, 
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, στην 
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. 
Γεωργίου.

• Ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) 
«WASSER Berlin» του Enterprise Europe Network 
(EEN) στον κλάδο της διαχείρισης του νερού, που 
διοργάνωσε το EEN Berlin και πραγματοποιήθηκε 
στον εκθεσιακό χώρο «Berlin ExpoCenter City» 
στη Γερμανία. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. 
Κ. Τζιτζινού.

30.03.17

• Εκδήλωση «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανι-
κής Παραγωγής», που διοργάνωσε το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής – Προϊόντων 
και Υπηρεσιών του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕ-
ΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand 
Hotel. Από τον Σύνδεσμο ομιλία πραγματοποίησε 
ο κ. Γ. Σταύρου και τον συντονισμό της εκδήλωσης 
πραγματοποίησε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.



• Δείπνο εργασίας, που παρέθεσε το Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με 
το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σκοπό την ενημέρωση 
για το Investment Forum Road Show και πραγμα-
τοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τον 
Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος. 

31.03.17

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

• Ημερίδα διαβούλευσης «Προώθηση συμμόρφωσης, 
αποτελεσματικοί εσωτερικοί έλεγχοι και δεοντολογία 
στις Ελληνικές εταιρείες για την αντιμετώπιση της 
Διαφθοράς», που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικο-
νομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel. 
Από τον Σύνδεσμο ομιλία πραγματοποίησε η κα Σ. 
Πολίτου.

06-07.04.17

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «ICT» 
του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), που διορ-
γάνωσε το EEN Τορίνο και πραγματοποιήθηκε στο 
Εμπορικό Επιμελητήριο του Τορίνο, στην Ιταλία. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο. κ. Ι. Χάσκος.

06.04.17

• Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Λατινική 
Αμερική», που διοργάνωσε το Enterprise Europe 
Network – Hellas του ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το 
European Latin America and Business Services 
and Innovation Network και πραγματοποιήθηκε 
στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε 
η κα Μ. Νάζη. 

07.04.17

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

10.04.17

• 13ο Athens Tax Forum που διοργάνωσε το Ελ-
ληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum 
Intercontinental, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο 
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος. 

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

12-14.04.17

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 
«Sustainable Construction» του Enterprise Europe 
Network (ΕΕΝ), που διοργάνωσε το EEN Άμστερνταμ 
στην Ολλανδία και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
τους. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

13.04.17

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

20.04.17

• Συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 
της Ελληνικής Βουλής, σχετικά με το Νομοσχέδιο για 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

21.04.17

• Συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, κα Ευγενία Φωτο-
νιάτα, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, στην 
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος. 

24.04.17

• Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Πρόεδρος. 

26-27.04.17

• Διήμερη επίσκεψη του κ. Πρόεδρου και του κ. Γ. 
Σταύρου, στις Βρυξέλλες.

• Εκδήλωση – δείπνο, που διοργάνωσε το Δίκτυο Ελλή-
νων Βρυξελλών «ΑΡΓΩ» και πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Le Châtelain Brussels, στις Βρυξέλλες. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης παρουσιάσθηκε το 
επετειακό ντοκιμαντέρ του Συνδέσμου για τα 100 
χρόνια και ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε ομιλία, με θέμα: 
«Ο ΣΒΒΕ, δίαυλος οικονομικών συνεργειών και 
μοχλός ανάπτυξης». 

27.04.17

• Ημερίδα «Πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για 
τη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα», που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-
γείο, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο 
Δρ. Χρ. Γεωργίου.



Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2017 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρ-
τη 8 Μαρτίου 2017, με μεγάλη επιτυχία και με την παρου-
σία περισσότερων των 400 ατόμων, στο ξενοδοχείο The 
Met, στη Θεσσαλονίκη, η τελετή απονομής του θεσμού 
Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2017.

Πρόκειται για πρωτοβουλία - θεσμό του ΣΒΒΕ ο οποίος 
συνεργάστηκε κι εφέτος με την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ», με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και 
τελικά τη βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε 
σε 13 τομείς αριστείας.

Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του τόνισε ότι τα Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ, επιδιώκουν 
να καταδείξουν ότι υπάρχει ακόμη βιομηχανία στη Βόρεια 
Ελλάδα που παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και 
αποτελεί τον κορμό της ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό Τόξο.

«Βραβεύουμε, υπογράμμισε ο κ. Α. Σαββάκης, υγιείς 
μεταποιητικές επιχειρήσεις, που την περασμένη χρονιά, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες στο περιβάλλον δραστηρι-
οποίησής τους:

− αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους,

− επένδυσαν στην πατρίδα μας, 

− ενίσχυσαν την εξωστρεφή τους δραστηριότητα,

− καινοτόμησαν, παράγοντας νέα προϊόντα και υιοθε-
τώντας νέες παραγωγικές διαδικασίες,
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− προστάτευσαν με επάρκεια το περιβάλλον,

− αναβαθμίστηκαν τεχνολογικά, επιτυγχάνοντας υψηλούς 
ρυθμούς παραγωγικότητας,

− ανέλαβαν με επιτυχία δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες στις 
οποίες είναι εγκατεστημένες, και,

− μεγεθύνθηκαν περαιτέρω, αποδεικνύοντας ότι ο θε-
σμός της αριστείας εξακολουθεί να ισχύει στον κόσμο 
των επιχειρήσεων ακόμη και την εποχή της οικονομι-
κής κρίσης».

Στην τελετή παρευρέθηκαν και απένειμαν βραβεία και 
επαίνους,  η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας 
και Θράκης), κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος 
Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης 
Μπουτάρης,  ο Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Πρύ-
τανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Καθ. Περικλής Μήτκας, ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής, 
Επικεφαλής Τομέα Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος της 
Τράπεζας Eurobank κ. Αστέριος Ράπτης, ο Πρόεδρος 
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. 
Νικόλαος Πέντζος, και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθα-
νάσιος Σαββάκης  

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της τελετής των 
βραβείων έκανε η γνωστή δημοσιογράφος, κα Μ. Νι-
κόλτσιου.

Η παρουσίαση και ο συντονισμός της τελετής των βραβείων 
έγινε από τη γνωστή δημοσιογράφο, κα Μ. Νικόλτσιου

Κύριοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν:

Χορηγοί ήταν οι εταιρίες:

Υποστηρικτές οι εταιρίες:
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Τα βραβεία και τους επαίνους του θεσμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος έλαβαν κατά κατηγορία οι 
ακόλουθες επιχειρήσεις:

Βραβείο Αριστείας Μεγάλης Επιχείρησης

ISOMAT ABEE   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ – «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Θράκη

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 

ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

ΣΕΚΑΠ ΑΕ 

Βραβείο Αριστείας Μικρής Επιχείρησης

ARIVIA ABEE (ΒΙΟΤΡΟΣ) 

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Ήπειρος

ΒΙΚΟΣ ΑΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ 

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Θάνος Τζιρίτης, Διευθύνων 
Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της εταιρίας ISOMAT AΒΕE, 
Μιχαήλ Αραμπατζής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρίας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ – «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΖΥΜΗ», Χρήστος Σταϊκούρας, Τομεάρχης Οικονομικών και 
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Χριστόφορος Παυ-
λίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ 
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γαλανίδης, 
CEO της εταιρείας ΣΕΚΑΠ ΑΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Ιωάννης 
Σβήρκος, Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος της εταιρίας 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ και Χρήστος Γκοτσίδης, 
Γενικός Διευθυντής της εταιρίας ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Το-
μεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
και Κωνσταντίνος Κορόκας, Ιδρυτής και Μέτοχος της εταιρίας 
ARIVIA ΑΒΕΕ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρώην 
Πρόεδρος ΣΒΒΕ και Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Αρωγής και Μιχάλης Παπασταύρος, Διευθυντής 
Εργοστασίων της εταιρείας «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ ΒΙΚΟΣ ΑΕ»
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Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας 
Δυτικής Μακεδονίας

ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ 

ΜΑ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Έπαινος Περιφερειακής Αριστείας  
Κεντρικής Μακεδονίας

DOPPLER AE 

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας 
Κεντρικής Μακεδονίας

PALAPLAST AE 

«Ειδικό» Βραβείο Επενδύσων

ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (TAP)

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Μάρκος Παπαγεωργίου, εκ-
πρόσωπος των μετόχων της εταιρίας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, Κωσταντίνος Γιαζιντζόγλου, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ και Αστέριος 
Ράπτης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επι-
χειρήσεων Βορείου Ελλάδος της EUROBANK ERGASIAS A.E.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Σταύρος Σταυρόπουλος, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας DOPPLER 
SA και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστο-
λος Τζιτζικώστας

Η κα Ζωή Παλατιανά, της Διεύθυνσης Marketing και Διεθνών 
Σχέσεων και ο κ. Γιώργος Παλατιανάς, Υπεύθυνος Πωλήσεων 
Ελλάδος της εταιρίας PALAPLAST ΑΕ, παραλαμβάνουν το 
βραβείο από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. 
Απόστολο Τζιτζικώστα

Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Απόστολος Λεμονίδης, Υπεύ-
θυνος Τοπικών Κοινωνιών Κεντρικής Μακεδονίας της εται-
ρίας ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΤΑΡ) και 
η κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, Υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας – Θράκης)
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«Ειδικό» Βραβείο Αύξηση Απασχόλησης

ΚΡΙ  ΚΡΙ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

«Ειδικό» Βραβείο Συνεργασία με 
Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ινστιτούτα

PHARMATHEN ABEE 

Έπαινος «Ειδικό» Βραβείο 
Αύξηση Απασχόλησης

EPSILON NET AE  

Βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας

SUNLIGHT RECYCLING AE 

Η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κα Μαρία 
Κόλλια – Τσαρουχά παραδίδει στον κ. Παύλο Μαυρίδη, HR 
Manager της εταιρίας ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
το βραβείο του 

Διακρίνονται από αριστερά ο καθηγητής Περικλής Μήτκας, 
Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και ο κ. Χάρης Κόφτης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης 
Δραστικών Πρώτων Υλών της εταιρίας PHARMATHEN ΑΒΕΕ

Διακρίνονται από αριστερά η κα Μαρία Κόλλια – Τσαρου-
χά, Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και 
ο κ. Μάριος Γράντας, Διευθυντής Marketing της εταιρίας 
EPSILON NET

Διακρίνονται από αριστερά ο καθηγητής Περικλής Μήτκας, 
Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και ο κ. Σπύρος Κόπολας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
SUNLIGHT RECYCLING ΑΕ
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Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας 
Καινοτομίας

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Βραβείο Γυναίκα Επιχειρηματίας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ 

Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

Ειδικό βραβείο σημαντικής 
προσωπικότητας, που με τις πρωτοβουλίες, 

τις ιδέες, την εργασία και την εν γένει 
δραστηριότητα, συνέβαλλε διαχρονικά 

στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
της Βόρειας Ελλάδας, απονεμήθηκε στον 

κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη. 

Διακρίνονται από αριστερά ο καθηγητής Περικλής Μήτκας, 
Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και η κα Βίκυ Καματάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρίας MLS 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης παραδίδει 
το βραβείο Γυναίκα Επιχειρηματίας στην κα Λουκία Σαράντη, 
Πρόεδρο της εταιρίας ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος 
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και Μιχάλης 
Μπαρμπούτης, Διευθυντής Εργοστασίου Θεσσαλονίκης της 
εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης παραλαμβάνει το βραβείο του 
από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη
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Κατά το διήμερο, Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Απριλίου, 
ο Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ.κ. Α. 
Σαββάκης και Γ. Σταύρου αντίστοιχα, πραγματοποίησαν 
συναντήσεις με Ευρωπαίους Αξιωματούχους, κατά τις 
οποίες αναδείχθηκε ο ρόλος και η σημασία της Βόρει-
ας Ελλάδας στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού 
μοντέλου, με στόχο τη βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη 
της χώρας μας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω συναντήσεων, ο Πρόεδρος 
του ΣΒΒΕ τόνισε ότι, η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
προοπτικής αποτελεί το σημαντικότερο  παράγοντα για 
την εμπέδωση εμπιστοσύνης και σταθερότητας, που 
είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για να ξεπεραστεί η 
κρίση που ταλανίζει την τελευταία επταετία τη χώρα. 

Αναφορικά με τις διαφαινόμενες μελλοντικές εξελί-

ξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, 
υπογράμμισε ότι η χώρα μας θα πρέπει να ανήκει στις 
Ευρωπαϊκές χώρες της πρώτης ταχύτητας εμβαθύ-
νοντας και διευρύνοντας τη θέση της στο Ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο ΣΒΒΕ συν-
διοργάνωσαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τη Δευτέρα 
6 Μαρτίου 2017, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης.

Μέσω των εργασιών της ημερίδας οι διοργανωτές επιδί-
ωξαν έναν διττό σκοπό: πρώτον, να αναδείξουν αυτό που 
λέγεται «lessons learnt» από την κρίση και την έξοδο 
από αυτή στην Κύπρο, ώστε να αξιοποιηθεί η σχετική 
«τεχνογνωσία» και στην περίπτωση της χώρας μας, και 
δεύτερον, να αναδείξουν τις ευκαιρίες επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στην Κύπρο.

Για τον ΣΒΒΕ, τόνισε ο Πρόεδρος κ. Σαββάκης, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του, το πρώτο “lesson learnt” από 
την περίπτωση της Κύπρου, το οποίο προτείνει να πράξει 
και η χώρα μας, είναι ότι ακολούθησε ένα στοχευμένο 
σχέδιο για την έξοδο από την κρίση, θέτοντας σε προ-
τεραιότητα τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας. 

Εκτός από την οικονομική κρίση και την ανάγκη ενός 
προγράμματος διάσωσης, συνέχισε στην ομιλία του ο 
κ. Σαββάκης, οι δύο χώρες έχουν και ακόμη ένα κοινό: 
κατά τη διάρκεια της κρίσης έλαβαν αποφάσεις με βά-
ση την άμεση αποφυγή του πολιτικού κόστους και εις 
βάρος της οικονομίας και της ανάπτυξης, αποφάσεις 
που τελικά διόγκωσαν το πρόβλημα της κρίσης. 

Παράλληλα, η πορεία της Κυπριακής οικονομίας για την 
έξοδο από την κρίση και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει 
ότι χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις στην Ελλάδα, χωρίς 
να υπολογίζεται το πολιτικό κόστος. 

Η πρόταση του ΣΒΒΕ υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος, είναι 
συγκεκριμένη: μόνον με εθνική συνεννόηση και με πα-
ραμερισμό μικροκομματικών οφελών και συμφερόντων, 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο για τη χώρα, που στο επίκεντρό του θα έχει την 
εγχώρια υγιή μεταποιητική δραστηριότητα.

Συναντήσεις της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με εκπροσώπους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες

Η Κύπρος μετά τα μνημόνια: Ένα πραγματικό 
Success Story ανερχόμενου οικονομικού κέντρου 
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«Επιτρέψτε μου να σταθώ σε δυο κομβικά ζητήματα που 
μονίμως θέτει στην πρώτη θέση της αναπτυξιακής ατζέ-
ντας ο ΣΒΒΕ, και τα οποία τα υποστήριζε πριν την έναρξη 
της οικονομικής κρίσης: στη διαρκή και μόνιμη απουσία 
βιομηχανικής πολιτικής, και, στις πολιτικές σύνδεσης 
της έρευνας και της καινοτομίας, με την αγορά και την 
πραγματική οικονομία» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
κ. Α. Σαββάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 
Delphi Economic Forum 2017, που πραγματοποιήθηκε 
στους Δελφούς, στις 2 – 5 Μαρτίου 2017.

Σήμερα, συνέχισε ο κ. Σαββάκης, η ελληνική οικονομία 
και η ελληνική κοινωνία βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες 
επιλογές και προκλήσεις. Η διεθνής κρίση ανέδειξε 

εντονότερα τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της 
εγχώριας οικονομίας. Ταυτόχρονα, επιβάλλει την ανάγκη 
ταχύτατης προσαρμογής στις νέες συνθήκες, ώστε να 
διασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στον νέο αναπτυξιακό 
κύκλο που διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσει την περίοδο 
της δραματικής κρίσης που έπληξε τη διεθνή οικονομία.

Η χώρα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό 
που θα στηριχθεί και θα στηρίζει την εξωστρέφεια της 
οικονομίας και τις εξαγωγικές της δυνατότητες. Έναν 
προσανατολισμό που θα ενισχύει τη διεύρυνση και την 
ποιοτική αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής, την 
ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα που θα 
έχει ως αιχμή του δόρατος, τα διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα. Το νέο αυτό πρότυπο θα προσφέρει στην ελ-
ληνική οικονομία αναπτυξιακή διέξοδο με δημιουργία 
θέσεων εργασίας, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Ελληνικής βιομηχανίας 
και εν γένει της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας είναι 
καθοριστικός.  

Η πρόταση του ΣΒΒΕ είναι συγκεκριμένη: μόνον με εθνι-
κή συνεννόηση και με παραμερισμό μικροκομματικών 
οφελών και συμφερόντων, μπορούμε να δημιουργήσου-
με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, που στο 
επίκεντρό του θα έχει την εγχώρια υγιή μεταποιητική 
δραστηριότητα.

Τις προτάσεις του ΣΒΒΕ για την έξοδο της Ελλάδας από 
την κρίση, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η ελληνική βιομηχανία, παρουσίασε, στις 27 Απριλίου 
2017, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, σε εκδή-
λωση - δείπνο, που διοργάνωσε η ΑΡΓΩ Δίκτυο Ελλήνων 
Βρυξελλών στο ξενοδοχείο Le Châtelain Brussels, στις 
Βρυξέλλες.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης παρουσιάσθηκε το 
επετειακό ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΣΒΒΕ 
και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε ομιλία, με 
θέμα: «Ο ΣΒΒΕ, δίαυλος οικονομικών συνεργειών και 
μοχλός ανάπτυξης».

The Delphi Economic Forum 2017 Outlook for Greece 
and the region: Vision 2020 – 2030

Ο ΣΒΒΕ, δίαυλος οικονομικών συνεργειών 
και μοχλός ανάπτυξης
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Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση των Προέδρων των Φορέων της πόλης της 
Θεσσαλονίκης με την κα Ντ. Μπακογιάννη, Τομεάρχη 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Βουλευτή 
της ΝΔ. 

Από τον ΣΒΒΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. 
Α. Σαββάκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικός κ. Γ. 
Σταύρου. 

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης, ο κ. 
Σαββάκης κατέθεσε τις θέσεις και προτάσεις του ΣΒΒΕ 
για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, συμμετείχε και 
απηύθυνε ομιλία στο 13ο Athens Tax Forum που διορ-
γάνωσε στην Αθήνα, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, στην Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.  

Μετά από επτά χρόνια μνημονίων είναι φανερό ότι ούτε 
τα νοικοκυριά ούτε οι επιχειρήσεις αντέχουν να δραστη-
ριοποιούνται σε καθεστώς υπερφορολόγησης, υποστή-
ριξε ο κ. Σαββάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι γι΄ αυτό 
το λόγο παρατηρείται  αφενός μείωση των φορολογικών 
εσόδων και αφετέρου αύξηση των οφειλών προς το δη-
μόσιο, όπως επίσης και αύξηση των κόκκινων δανείων.

Το χειρότερο όλων, υπογράμμισε, απ΄ αυτή την ανεπιθύ-
μητη κατάσταση είναι η ενίσχυση της παραοικονομίας 
στη χώρα. Γεγονός το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στη λει-
τουργία του κράτους.

Συνάντηση των Προέδρων των Φορέων της πόλης 
της Θεσσαλονίκης με την κα Ντ. Μπακογιάννη, Τομεάρχη 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Βουλευτή της ΝΔ 

13ο Athens Tax Forum
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Το Enterprise Europe Network του ΣΒΒΕ, σε συνεργα-
σία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο - Παράρτημα Βορείου Ελλάδας, το Ελλη-
νο-Ασιατικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, διοργάνωσε 
ημερίδα με θέμα: «Ασιατικές Αγορές» την Πέμπτη 16 
Μαρτίου 2017. 
Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δυνατότητες που 
προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις ασιατικές 
αγορές. 
Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ομιλία από 
τον κ. Διονύση Πρωτοπαπά, Επικεφαλής του γραφείου 
Ο.Ε.Υ. στο Τόκυο, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις 
ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα, και τις προοπτικές 
της αγορά της Ιαπωνίας. Επιπλέον ο κύριος Αλέξανδρος 
Αραμπατζής, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Win Ltd, 
μίλησε για τις δυνατότητες προώθησης τροφίμων και 
ποτών στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αναφέρ-
θηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enjoy – it’s 
from Europe»  που υποστηρίζει δράσεις προώθησης 
τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας.

Η ημερίδα διοργανώθηκε, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, 
από το Enterprise Europe Network του ΣΒΒΕ, σε συ-
νεργασία με το EU – Latin America Business Services 
Network (ELANBiz). 

Κύριος ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κ. J. Sanchez, 
εξιδεικευμένος σύμβουλος για τη Λατινική Αμερική του 
ELANBiz. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις επιχειρη-
ματικές δυνατότητες που ανοίγονται στις περισσότερες 
χώρες της Λατινικής Αμερική, όπως Αργεντινή, Βρα-
ζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Μεξικό και Περού. 
Παρουσίασε την επιχειρηματική κουλτούρα των χωρών 
αυτών αλλά και τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το  
Δίκτυο ELANBiz στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ασιατικές Αγορές

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική
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Η Οργάνωση και Διοίκηση της Βιομηχανικής Παραγωγής 
ήταν το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε 
την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2017, το Τμήμα Μακεδονίας του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προ-
ϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στη Θεσσαλονίκη.
Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Α΄ Αντιπρόεδρος - Εκτε-
λεστικός του ΣΒΒΕ, κ. Γιάννης Σταύρου, αναφέρθηκε 
στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας και τόνισε ότι αυτό οφείλεται στο εξαιρετικά 
μικρό μέγεθος των Ελληνικών επιχειρήσεων, στη χα-
μηλή τεχνολογική ετοιμότητα των επιχειρήσεων και στο 
εχθρικό / αντιπαραγωγικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Υποστήριξε την αναγκαιότητα σαρωτικών μεταρρυθμί-
σεων καθώς επίσης και ενός εθνικού σχέδιού παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης με έμφαση στην βιομηχανία 
και παρουσίασε τη δράση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος στον τομέα αυτό.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικός του ΣΒΒΕ, κ. Γ. Σταύρου,  συμμετείχε στην Τελετή Απονομής Βραβείων 
Corporate Affairs Excellence Awards 2017, που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στην Αίγλη 
Ζαππείου, στην Αθήνα. 
Ο κ. Σταύρου, κατά τη διάρκεια της τελετής απένειμε βραβείο, στην Ειδική Διάκριση «Καλύτερη Χρήση Δεικτών 
Επίδοσης» στις εταιρείες «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών» και «3Μ HELLAS ΜΕΠΕ».

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικής Παραγωγής

Τελετή Απονομής Βραβείων Corporate Affairs 
Excellence Awards 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη

Τον Απρίλιο του 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
ίδρυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Πρόκειται για μια συλλογική πρωτοβουλία μικρών και 
μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και Περιφερειακών 
Βιομηχανικών Συνδέσμων, που φιλοδοξεί να συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση του ρόλου της μεταποιητικής βιομη-
χανίας και όλων των συνδεδεμένων αλυσίδων αξίας, 
συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενούς τομέα, στην 
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Κυρίαρχος στόχος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 
αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστι-
κής βιομηχανίας, που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη 
οικονομία, ισόρροπη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, προώθηση της τεχνολογικής προόδου 
και της καινοτομίας, εξωστρέφεια και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Τα Ιδρυτικά Μέλη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» είναι 
(με αλφαβητική σειρά) τα εξής:

• ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

• ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

• ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΑΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• ΠΑΚΟ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, 
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ-
ΤΑΛΛΩΝ

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» είναι και η πλήρης συνειδητοποίηση εκ 
μέρους της Πολιτείας, των Κοινωνικών Εταίρων και της 
κοινής γνώμης, της σημασίας της μεταποιητικής βιομη-
χανίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, 
για την οριστική έξοδο από την κρίση. 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» θα συνεργαστεί στενά με 
όλους τους θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς 
φορείς της χώρας.

Η ίδρυση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» συνδυάζε-
ται και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της πρωτοβουλίας για μια 
«Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση». Στο πλαίσιο 
αυτό θα συνεργαστεί στενά με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς 
φορείς και θα ενταχθεί στα σχετικά Δίκτυα.

Στο σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της 
ΕΥΑΘ, ο ΣΒΒΕ κατέθεσε τις παρακάτω παρατηρήσεις 
/ σχόλια:
• οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων να είναι αο-

ρίστου χρόνου. 
• να προβλέπεται αδειοδότηση επιχειρήσεων για 

ειδικές περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα η υπάρ-
χουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία επεξεργασίας ή 
και το κόστος δεν επιτρέπουν πλήρη επεξεργασία. 

• να διασφαλιστεί ότι υφιστάμενες ειδικές άδειες, που 
έχουν εκδοθεί για διάθεση υγρών αποβλήτων μη 
πλήρους επεξεργασίας και κάλυψης απαιτήσεων, 

Παρατηρήσεις στο σχέδιο Ειδικού Κανονισμού 
Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ
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Ιδιαίτερη ανησυχία και χωρίς όφελος για το κράτος η 
υπαγωγή της ΔΕΘ-Helexpo στο Υπερταμείο

Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή της, την Τετάρτη 29 
Μαρτίου 2017, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκ. 
Τσακαλώτο και κοινοποίηση προς τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών, κ. Π. Σκουρλέτη και την Υφυπουργό Εσωτερικών 
(Μακεδονίας – Θράκης), κα Μ. Κόλλια – Τσαρουχά, ζήτησε 
την αναθεώρηση των όποιων αποφάσεων έχουν ληφθεί 
για την υπαγωγή της ΔΕΘ-Helexpo στο Υπερταμείο, έχο-
ντας ως μοναδικό γνώμονα το αναπτυξιακό μέλλον της 
που ταυτίζεται ξεκάθαρα με το αναπτυξιακό μέλλον της 
ευρύτερης περιοχής.
Αναλυτικά στην επιστολή η Διοίκηση του ΣΒΒΕ αναφέρει:
Τις τελευταίες ημέρες η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος έγινε κοινωνός πληροφοριών, 
που θέλουν τον εθνικό εκθεσιακό φορέα ΔΕΘ-Helexpo 
να οδεύει προς το Υπερταμείο. Η προοπτική αυτή είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητική για την επιχειρηματική κοινότητα 
και την οικονομία όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά, και, 
του συνόλου της Βόρειας Ελλάδας. 
Η ΔΕΘ-Helexpo, πέραν του συμβολισμού που έχει για 
την πόλη ως ένας θεσμός που μετρά 90 χρόνια ζωής, 
αποτελεί τον βασικό, αν όχι τον μοναδικό, οικονομικό 
πνεύμονα της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας με τις 
εκθεσιακές της δράσεις δεκάδες οικονομικούς κλάδους. 
Είναι ενδεικτικό το ότι στο τελευταίο εξάμηνο υπολογίζε-
ται πως διαχύθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη 
περιοχή περίπου 40.000.000 ευρώ από τη δραστηριότητα 
της εταιρείας, ενώ οι εκθέσεις της την ίδια περίοδο προ-
σέλκυσαν, σε εποχή κρίσης, περίπου 1.000.000 εκθέτες 
και επισκέπτες. 
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι από το 2013, οπότε ολοκληρώ-
θηκε η επανένωση των εταιρειών ΔΕΘ και Helexpo, η 
ΔΕΘ-Helexpo άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία 
της, μπαίνοντας σε τροχιά ανάπτυξης και ακολουθώντας 
διαρκή ανοδική πορεία, παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, επηρεάζοντας θετικά την τοπική οικονομία. Κι 

αυτό τη στιγμή που, αν και η κερδοφόρα εταιρεία έχει ως 
μέτοχο το κράτος, δεν επιχορηγείται, δεν επιδοτείται και 
δεν λαμβάνει κανενός είδους χρηματοδότησης από τον 
κρατικό προϋπολογισμό ή οποιονδήποτε κρατικό φορέα.  
Όπως αντιλαμβάνεστε, η αναπτυξιακή πορεία της τελευ-
ταίας τριετίας βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της και 
συνεπώς, η ένταξη της ΔΕΘ-Helexpo στο Υπερταμείο θα 
δημιουργούσε αβεβαιότητα και αδράνεια τόσο στην αγορά, 
όσο και στους εργαζόμενους της, χωρίς αντίστοιχα να 
διαφαίνεται κάποιο ουσιαστικό όφελος για το Ελληνικό 
κράτος. Ακόμα και το ακίνητο της ΔΕΘ-Helexpo, που 
θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, θέτει πολλούς περιορισμούς σε έναν 
δυνητικό επενδυτή, ενώ την ίδια ώρα αποτελεί ζωτικής 
σημασίας χώρο για την ποιότητα ζωής και την οικονομία 
της πόλης. Ήδη, με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της 
Θεσσαλονίκης, έχει καταρτιστεί μελέτη για την ανάπλαση 
του εκθεσιακού κέντρου, με την παράλληλη δημιουργία 
μητροπολιτικού πάρκου, κάτι που η τοπική κοινωνία 
προσδοκά.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που αφου-
γκράζεται τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις δυσκολίες 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Βορρά, δεν μπορεί 
ούτε καν να διανοηθεί πως ελλοχεύει ο κίνδυνος ένα τόσο 
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία της 
περιοχής, να εκποιηθεί με αμφίβολα αποτελέσματα. Η 
ΔΕΘ αποτελεί σύμβολο ταυτισμένο με την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης και οι αποφάσεις για το μέλλον της δεν 
μπορούν να ληφθούν ελαφρά τη καρδία και υπό τη δα-
μόκλεια σπάθη των θεσμών. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ζητούμε την αναθεώρηση 
των όποιων αποφάσεων έχετε λάβει για την υπαγωγή της 
ΔΕΘ-Helexpo στο Υπερταμείο, έχοντας ως μοναδικό γνώ-
μονα το αναπτυξιακό μέλλον της που ταυτίζεται ξεκάθαρα 
με το αναπτυξιακό μέλλον της ευρύτερης περιοχής μας.

θα συνεχίσουν να ισχύουν.
• ο προσδιορισμός των τελών αποχέτευσης, στον 

προτεινόμενο τύπο, το οργανικό φορτίο θα πρέπει 
να προσδιορίζεται με βάση το BOD. 

Ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 6. «Άδειες διάθεσης 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμά-
των» και για τις ενότητες 6.3.1 και 6.3.3. προτείνεται:
• 6.3.1 Κατηγορία Γ – Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

Να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις της ΒΙΠΕΘ από την 
υποχρέωση κατασκευής έργου διαχωρισμού των 
εσωτερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα 

δίκτυα βιομηχανικών αποβλήτων.  
• 6.3.3. Κατηγορία Γ – Διαδικασία αδειοδότησης 

κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
α) Η ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων, 
μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και 
διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
να είναι ένα (1) έτος και όχι έξι (6) μήνες όπως 
προβλέπεται, 
β) Να λαμβάνονται τρία τουλάχιστον στιγμιαία δείγ-
ματα κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα 
με την σχετική νομαρχιακή απόφαση.
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Εύκολη πρόσβαση σε 120 δισ. ευρώ για επενδύσεις 
και στην Ελλάδα

Εύκολη και δωρεάν πρόσβαση για την αναζήτηση επενδυτικών 
κεφαλαίων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων σε 
μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις,  επαγγελμα-
τίες, startuppers και αγρότες προσφέρει η νέα πλατφόρμα 
www.360Funding που δημιούργησε η Τράπεζα Πειραιώς . Η 
πρόσβαση αυτή μπορεί να η αρχή ώστε να ανοίξει ο δρόμος 
σε όσους αναζητούν χρηματοδότηση για επενδύσεις είτε για 
να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, είτε για να ξεκινήσουν 
μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα διαθέσιμα σήμερα 
κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου  120 δισ. ευρώ και «αναμέ-
νουν»  όσους  αναζητούν διέξοδο στις σημερινές δύσκολες 
συνθήκες όπου η χρηματοδότηση και η ρευστότητα είναι 
πολύ περιορισμένη και ακριβή. Κατά κανόνα δε οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις είτε δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που 
διαθέτουν για την ανάπτυξη επενδύσεων είτε δεν διαθέτουν 
την τεχνογνωσία και την  υποδομή που απαιτείται για την εν 
συνεχεία υποστήριξη της επένδυσής τους.

Με τη νέα διαδικτυακή πύλη 360ο Funding και με ένα «κλικ», 
οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να βρουν γρήγορα 
και εύκολα αυτό που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες τους και 
μάλιστα χωρίς κανένα κόστος.

Ειδικότερα, οι επιχειρηματίες Μικρών και Μεσαίων Επιχει-
ρήσεων αποκτούν πλέον δωρεάν:

• Πρόσβαση σε όλη την επικαιρότητα σχετικά με τις χρημα-
τοδοτικές ενισχύσεις και δυνατότητα λήψης newsletter για 
τακτική ενημέρωση

• Χρήση της μηχανής αναζήτησης για να εντοπίζουν το πρό-
γραμμα ενίσχυσης που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχει-
ρηματικής τους δραστηριότητας

• Ενημέρωση με e-mail ή SMS για όλα τα νέα προγράμματα 
(προκηρύξεις) που ταιριάζουν στο επιχειρηματικό τους 
προφίλ

• Εξειδικευμένους ενημερωτικούς οδηγούς για τα προγράμ-
ματα ενίσχυσης

• Ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας Πει-
ραιώς που συνδυάζονται με τα επιδοτούμενα προγράμματα 
και βοηθούν στην ολοκλήρωση της επένδυσης του Επιχει-
ρηματία προκειμένου να καλυφθεί η «ίδια συμμετοχή». 

Ο κάθε επιχειρηματίας επιλέγει τον κλάδο του, την περιφέ-
ρεια υλοποίησης της επένδυσης, τις δαπάνες που θέλει να 
καλύψει και το μέγεθος της επιχείρησης που έχει ή θέλει να 
δημιουργήσει. Με τα κριτήρια αυτά, το 360Funding.gr, τον 

οδηγεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης που τον αφορά αποφεύγο-
ντας τη συλλογή άσκοπης πληροφορίας. 

Επιπλέον, στο 360° Funding προβάλλονται  τα πακέτα προ-
ϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς – όπως είναι 
το Πειραιώς Επιχειρείν 360° - τα οποία έρχονται να υποστη-
ρίξουν την υλοποίηση της επένδυσης μέσα από σύγχρονα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και να συμβάλλουν σε μία βιώσιμη, 
ρεαλιστική και επιτυχημένη επένδυση για την επιχειρηματική 
του ανάπτυξη. Το πρόγραμμα «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο» 
βασίζεται σε έναν κύκλο 360 μοιρών που στοχεύει στην ολι-
στική στήριξη της επιχείρησης,  ξεκινάει με την διερεύνηση 
ένταξης  της σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα και λήγει με την 
ολοκλήρωση της επένδυσης και τη διενέργεια του τελικού 
ελέγχου της.

ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός, Horizon 2020

Τα διαθέσιμα κεφάλαια ύψους 120 δις. ευρώ που πρόκειται 
να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω ευρω-
παϊκών, εθνικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων αφορούν:

1. Τις δράσεις του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρ-
χεται σε περίπου 26 δις. ευρώ και το χρονοδιάγραμμά του 
είναι έως το 2020. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αγροδι-
ατροφικό τομέα και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης μέσω του οποίου θα διατεθούν 4,7 δισ. ευρώ.  
Στη συντριπτική του πλειοψηφία το ΕΣΠΑ απευθύνεται 
κυρίως στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση.

2. Το νέο Αναπτυξιακό νόμο, με πόρους πάνω από 2 δισ. ευρώ.  

3. Τις μεγάλες ευρωπαϊκές δράσεις Horizon 2020, με 86 δισ. 
ευρώ διαθέσιμα για όλη την Ευρώπη.


