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Τοποθέτηση του Προέδρου  Σ.Β.Β.Ε. κ. Νικόλαου Πέντζου 
στη συνέντευξη τύπου για την τελική εκδήλωση του Συνεδρίου: 
«ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020: 
Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια»

Τελική εκδήλωση του συνεδρίου με τίτλο: 
«ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020: 
Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια»

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή 
του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Α. Φούρλα

Η Προστασία των Προϊόντων από την αντιγραφή

2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Ν. Ξάνθης 
«Οδικός Χάρτης για την Ξάνθη του 2020»

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Θετική ανταπόκριση της ΥΠΟΙΑΝ κας Λ. Κατσέλη 
στο αίτημα του ΣΒΒΕ για τη διαμόρφωση νέας βιομηχανικής πολιτικής 
στη χώρα

Διακίνηση εμπορευμάτων στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων διάθεσης 
στερεών βιομηχανικών  αποβλήτων 

Εφαρμογή από τη ΔΕΠΑ ΑΕ της ποινικής ρήτρας 
για ποσότητες φυσικού αερίου που δεν έχουν παραληφθεί

Κινητοποιήσεις των αγροτών

[ περιεχόμενα ] 



Ο ΣΒΒΕ συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
της στρατηγικής για τη μεταποίηση μέχρι το 2020

Την τελευταία δεκαετία
η μεταποίηση στη χώρα
μας βρίσκεται πολύ χα-
μηλά – ίσως στην τελευ-
ταία θέση – στις προτε-
ραιότητες των εκάστοτε
ασκούμενων κυβερνητι-
κών πολιτικών. Τα προ-
βλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι μεταποιητικές
επιχειρήσεις είναι πολ-
λά και ποικίλα, ενώ στο
περιβάλλον της παγκό-
σμιας οικονομικής κρί-
σης έχουν αναδειχθεί σε
όλες τους τις διαστάσεις. 
Με αυτές τις διαπιστώ-

σεις, όταν το καλοκαίρι του 2009 ο Σύνδεσμος Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) αποφάσισε να
υλοποιήσει ένα σπονδυλωτό πολυσυνέδριο με αντι-
κείμενο τη «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» στη
χώρα, αναλάμβανε το ρίσκο να διοργανώσει μια δύ-
σκολη διαδικασία, και με ένα θέμα το οποίο απαι-
τεί συμμετοχή στελεχών, που θα γνωρίζουν τα προ-
βλήματα και θα είναι σε θέση να καταθέσουν τις
προτάσεις τους για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 
Η απόφαση του ΣΒΒΕ κατέληξε σε επιτυχία πέρα
από κάθε προσδοκία, αφού διοργανώθηκαν επτά (7)
συναντήσεις εργασίας, με τη συμμετοχή σε αυτές
άνω των πεντακοσίων (500) στελεχών επιχειρήσε-
ων, και, καταγράφηκαν περισσότερες από εκατόν
πενήντα (150) ρεαλιστικά τεκμηριωμένες προτάσεις
βιομηχανικής πολιτικής.
Κοινή διαπίστωση σε όλες ανεξαιρέτως τις συνα-
ντήσεις εργασίας ήταν η διαχρονική κυβερνητική
αδράνεια και αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσε-
ων για τη βιομηχανία στη χώρα μας, ενώ είναι
γνωστά στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη
χώρα μας. 
Στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του συνεδρίου
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 ΣΒΒΕ – Eurobank EFG: Περι-
φερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια»
τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010, ζητήθηκαν από
την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη:
1. η μεταποίηση ν΄ αποτελέσει πόλο ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, και, 
2. η έναρξη κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρ-

φωση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για τη 
χώρα. 

Προς τούτο κατατέθηκε από τον ΣΒΒΕ πρόταση δη-
μιουργίας κοινών ομάδων εργασίας από επιχειρη-
ματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης που θα
επεξεργασθούν τις προτάσεις βιομηχανικής πολι-
τικής που έχει καταγράψει και τεκμηριώσει ο ΣΒΒΕ. 
Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη ανταποκρίθηκε θε-
τικά στο αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορεί-
ου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για την επαναφορά της μεταποί-
ησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής στη
χώρα, με συγκεκριμένες δηλώσεις για τη διαμόρ-
φωση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής και εξήγ-
γειλε την έναρξη του διαλόγου για την πορεία της
βιομηχανίας προς το 2020, με συναντήσεις εργα-
σίας στο πλαίσιο των οποίων θα εξετασθούν οι προ-
τάσεις του ΣΒΒΕ.
Ήδη η πρώτη συνάντηση για τη μελέτη των προτά-
σεων του ΣΒΒΕ που αφορούν τους κλάδους της κλω-
στοϋφαντουργίας και της ένδυσης πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 στην Αθή-
να. Τα αποτελέσματά της ήταν ενθαρρυντικά για την
υιοθέτηση από την πολιτεία των προτάσεων που
εφαρμοζόμενες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. 
Η προσπάθεια του ΣΒΒΕ για την επαναφορά της με-
ταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας στη χώρα θα συνεχιστεί με αντίστοιχες συ-
ναντήσεις εργασίας τις προσεχείς ημέρες που θ΄
αφορούν τα τρόφιμα και ποτά και τα δομικά υλικά.
Από τα παραπάνω είναι φανερή η έμπρακτη συνει-
σφορά των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χάρα-
ξη μιας «νέας βιομηχανικής πολιτικής» στη χώρα.
Το μόνο που απομένει είναι η πολιτική ηγεσία του
τόπου και οι λειτουργοί της δημόσιας διοίκησης να
εξετάσουν την κάθε πρόταση που έχει κατατεθεί, με
ευρύτητα πνεύματος και με αποκλειστικό κριτήριο,
την ανάπτυξη της χώρας και ειδικά της ελληνικής
περιφέρειας. 
Από τη θέση αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω όλα τα
στελέχη των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στις
συναντήσεις εργασίας και εισέφεραν τα μέγιστα για
την καταγραφή και τεκμηρίωση των προτάσεων για
την πορεία και το μέλλον της μεταποίησης προς το
2020. 
Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι όλοι μαζί θα συνε-
χίσουμε την προσπάθεια για την επαναφορά της με-
ταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας. 

Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος



The Federation of Industries of
Northern Greece making a decisive
contribution to manufacturing strategy
up to 2020 

Νίκος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
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Ιωάννης Ακκάς
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Ιωάννης Βένος
Ιωάννης Βεργίνης
Στάθης Γιαχανατζής
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Χρήστος Γκίνης
Παντελής Γρηγοριάδης
Μάρκος Δούφος
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
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Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Γρηγόρης Ναϊσίδης
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Δημήτριος Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αναστάσιος Πιστιόλας
Μιχαήλ Πολάτ
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Ευστράτιος Σιμόπουλος
Ρήγας Τζελέπογλου
Νικόλαος Τρυπάνης
Ιωάννης Τσάρας
Παναγιώτης Τσινάβος
Σταύρος Τσολάκης
Κώστας Χαΐτογλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
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Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β' Αντιπρόεδροι

Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης

Έφορος
Μέλη Δ.Ε.

Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Over the last decade, manufacturing in Greece has been very low on the
list of government policy priorities (perhaps even in last place) that have
been implemented from time to time. Manufacturing companies face many
and varied problems, and against the background of the global econom-
ic crisis, every aspect of those problems has now become blindingly clear. 
With those thoughts in mind, the Federation of Industries of Northern
Greece (F.I.N.G.) decided, in the summer of 2009, to hold a conference
on Greece’s new industrial policy at various locations across the country.
In doing so, it took the risk of setting in motion a difficult process in order
to address an issue that required both the participation of stakeholders
well-versed with the problems, and in a position to make proposals on
how to develop industry. 
The Federation’s decision resulted in unexpected success, since 7 work-
ing meetings were organised, attended by more than 500 executives from
various businesses, and more than 150 realistic, tangible proposals for
industrial policy were made. 
All the working meetings, without exception, found that the government
has been inactive and has procrastinated about taking decisions concern-
ing industry in Greece, even though the political leadership of the country
knew about the measures that needed to be taken in order to bolster the
competitiveness of Greek manufacturing companies. 
At the last event organised as part of the conference, entitled ‘Industry
2020: Federation of Industries of Northern Greece – Eurobank EFG: Re-
gional Development – Innovation – Outward-Looking Approach’ held on
Monday 8 February 2010,  the Minister of Economy, Competitiveness
and Shipping, Mrs. Louka Katselli, was asked:

1.to make manufacturing central to the development of the Greek 
economy over the years to come and  
2. to start social dialogue to develop a new industrial policy for Greece. 

To that end, the Federation submitted a proposal for joint working groups,
comprised of businessmen and civil servants, to work on the industrial
policy proposals collected and documented by the Federation. 
The Minister of Economy, Competitiveness and Shipping, Mrs. Louka Kat-
selli, warmly welcomed the request from the Federation to restore man-
ufacturing to the forefront of governmental policy for Greece. Mrs Kastel-
li mentioned developing a new industrial policy, and announced the start
of dialogue related to industry leading up to 2020, with the organisation of
working meetings, in the context of which the Federation's proposals would
be examined.
The first meeting to examine the Federation’s proposals on the textiles
and clothing sector was held on Wednesday 17 February 2010 in Athens.
The results were encouraging for the adoption of proposals by the State,
which, if implemented, would assist in boosting the competitiveness of
businesses in this sector. 
The Federation’s endeavour to restore manufacturing to the heart of the
Greek development process, will continue with similar working meetings
over the days to come in relation to food and beverages and construction
materials.
This process is a clear-cut indication of how manufacturing companies
are contributing to Greece’s new industrial policy. All that is left is for
the political leadership of this country, and civil servants, to examine with
an open mind every proposal submitted, with the sole criterion being the
country’s growth, and in particular that of the Greek regions. 
From this position, I would like to thank all business executives who
took part in the working meetings and who contributed significantly to
recording and documenting the proposals about the progress and future
of the manufacturing sector leading up to 2020. 
I would like to reassure them that, all together, we will continue the en-
deavour to restore manufacturing sector to the heart of the develop-
ment process. 
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04.01.10
� Δεξίωση που παρέθεσε το ΕΒΕΘ με την ευκαιρία του νέου

έτους, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος. 

13.01.10
� Εκτελεστική Επιτροπή του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου, με συντονιστή την κα Ε. Ασβεστά.

14.01.10
� Δείπνο που παρέθεσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

στο ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

16.01.10
� 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Ν. Ξάνθης, θεματική ενότητα:

"Επιχειρηματικότητα - Υπηρεσίες - Τουρισμός", που
διοργάνωσε η Νομαρχία Ξάνθης, στο ξενοδοχείο Ζήτα
Παλλάς, στην Ξάνθη. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος.

18.01.10
� Εθιμοτυπική συνάντηση με το Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας,

στα γραφεία του Συνδέσμου.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

21.01.10
� Εξειδικευμένο σεμινάριο με θέμα : «Η Προστασία των

Προϊόντων από την Αντιγραφή», που διοργάνωσε το
Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ), που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από
το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα. Β. Bλοτίδου.

� 133η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή αρ.8 Ν. 2601/98,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης
Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Μυλωνάς.

22.01.10
� Κοπή Πίτας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής

Βορείου Ελλάδος. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ.
Γεωργίου.

23.01.10
� Εγκαίνια του ξενοδοχείου The Met Hotel, στη Θεσσαλονίκη.

Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

25.01.10
� Συνάντηση με τον Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. καθ. Σταύρο Πανά

που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής
Ερευνών του Α.Π.Θ.. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Κ. Κωνσταντινίδης και Χ. Γεωργίου.

� Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

27.01.10
� Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθήνα.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου, με συντονιστή την κα Ε. Ασβεστά.  

28.01.10
� Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Α.

Φούρλα, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Μ. Πρώιο.



�

01.02.10
� Δεξίωση που παρέθεσε το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό

Επιμελητήριο, με την ευκαιρία του νέου έτους, στο
ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

3 - 4.02.10
� Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού

προγράμματος Net4Biz στη Βαλένθια (Ισπανία). Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε κα. Bλοτίδου.

08.02.10
� Συνέντευξη Τύπου για την τελική εκδήλωση του Συνεδρίου

«ΣΒΒΕ – EUROBANK EFG: Βιομηχανία 2020», που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� Γεύμα που παρέθεσε ο κ. Ν. Καραμούζης, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG, στο ξενοδοχείο
Hyatt Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε
ο κ. Πρόεδρος.

� Τελική εκδήλωση του Συνεδρίου «ΣΒΒΕ – EUROBANK EFG:
Βιομηχανία 2020», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Nikopolis.

11.02.10
� Συμμετοχή στην παρουσίαση των δράσεων εξωστρέφειας 

του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στο
κτίριο του Υπουργείου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε 
 ο κ. Χ. Γεωργίου. 

� Συμμετοχή στην ημερίδα του ΤΕΕ «Η Ελληνική Βιομηχανία
προς την Οικονομία της Γνώσης. Συμπεράσματα και
προτάσεις του 3ου Συνεδρίου για τη Βιομηχανία του ΤΕΕ»,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Palace στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε  κ. Χ. Γεωργίου.

16.02.10
� Συνάντηση ομάδας εργασίας για τη διαχείριση της ΒΙΠΕΘ.

Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ.
Πολίτου.

17.02.10
� Συνάντηση για την υπό ίδρυση Α.Ε. για την Αυτοδιαχείριση

της ΒΙ.ΠΕ.Θ, που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Σίνδου.  Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση ομάδας εργασίας για την κλωστοϋφαντουργία, που
διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Α. Λαδένης.

� Εθιμοτυπική συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ, στα
γραφεία του Συνδέσμου.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.

� Συνάντηση με τον κ.Marco Della Puppa, Γενικό Γραμματέα
του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Enterprise Europe
Network – Hellas του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Bλοτίδου και Νάζη.

18.02.10
� Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας

(ΠΠΚΚΜ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Χ. Γεωργίου.

19.02.10
� Εκδήλωση του Α.Π.Θ. για την παρουσίαση του Κέντρου

Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη σήμανση CE για τα
δομικά  υλικά, που διοργάνωσαν οι ΕΒΕΤΑΜ - ΕΚΕΠΥ - ΕΕΝ
– NORMAPME και πραγματοποιήθηκε στο «Ν. Γερμανός».
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

20.02.10
� Συμμετοχή στην ημερίδα «Η Θεσσαλονίκη βρίσκει την

ταυτότητά της», που διοργάνωσαν οι εφημερίδες
«Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη». Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

22.02.10
� Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise

Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΕΚΤ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η
κα. Β. Βλοτίδου.



Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος κατά τη διάρκεια
συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Δευτέρας, 8 Φεβρουαρίου 2010, έκανε την παρακάτω
τοποθέτηση:

Κυρίες και κύριοι, 
Το φθινόπωρο του 2009 ο  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία διορ-
γάνωσης ενός σπονδυλωτού συνεδρίου για την πορεία
της βιομηχανίας προς το 2020, στην προσπάθειά του να
προσφέρει προς την πολιτεία, τεχνοκρατικά τεκμηριω-
μένες προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής. 
Για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο
της κυβερνητικής πολιτικής, μέσω των εκδηλώσεων του
συνεδρίου, θέσαμε  τρεις στόχους:
1. να αναδειχθεί  η σημασία και ο ρόλος της μεταποί-

ησης στην ανάπτυξη της χώρας και στην περιφερει-
ακή ανάπτυξη

2. να διαμορφωθούν προτάσεις ΝΕΑΣ βιομηχανικής πο-
λιτικής, και, 

3. να επιτευχθεί  συμφωνία σε μια συγκεκριμένη στρα-
τηγική ατζέντα για την αναδιάρθρωση της μεταποίη-
σης μέχρι το 2020

Η πρωτοβουλία μας ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου, με τη
δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων, έχει ως ενδιάμεσο
σταθμό την αποψινή εκδήλωση δημοσιοποίησης των
αποτελεσμάτων, των συμπερασμάτων, αλλά κυρίως των
προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής, με την παρουσία

της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας κυρίας Λούκα Κατσέλη, και από αύριο, ευελπι-
στούμε με την υποστήριξη της πολιτείας, να έχει τη συ-
νέχεια που όλοι οραματιζόμαστε. 
Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα:
• διοργανώθηκαν επτά (7) συναντήσεις εργασίας, τέσ-

σερις (4) από αυτές ήταν κλαδικού χαρακτήρα, στις
οποίες μελετήθηκε το σύνολο των κλάδων της μετα-
ποίησης, και τρεις (3) οριζόντιου, στις οποίες εξετά-
σθηκαν τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης,
της διεθνοποίησης και της καινοτομίας, των μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων,

• στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν ως εισηγητές και
συζητητές πάνω από ογδόντα (80) υψηλόβαθμα στε-
λέχη μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φο-
ρέων και ακαδημαϊκοί,

• τις εργασίες των συναντήσεων παρακολούθησαν πά-
νω από πεντακόσια (500) στελέχη επιχειρήσεων όλων
των τομέων της οικονομίας, 

και, τέλος, αλλά πιο σημαντικό, 
• προτάθηκαν, καταγράφηκαν, αλλά κυρίως τεκμηριώ-

θηκαν, περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) πρα-
κτικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις βιομηχα-
νικής πολιτικής, τόσο βραχυπρόθεσμου όσο και μα-
κροπρόθεσμου χαρακτήρα.  

Στο ΣΒΒΕ πιστεύουμε ότι ο αρχικός στόχος που θέσα-
με για την επιτυχία της καινοτόμας πρωτοβουλίας μας
έχει στεφθεί με επιτυχία: πράγματι, διαμορφώσαμε
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στρατηγικές κατευθύνσεις για την πορεία, το ρόλο, την
αναδιάρθρωση και το μέλλον της μεταποίησης για τα
επόμενα χρόνια. 
Και σ΄ αυτή μας την προσπάθεια είχαμε αρωγό και συ-
μπαραστάτη, υλικό, αλλά περισσότερο ηθικό, την τρά-
πεζα Eurobank και τα στελέχη της. Η υποστήριξη όλων,
με πρώτους τους κυρίους Νανόπουλο και Καραμούζη,
και ακολούθως τους συνεργάτες τους, είναι αυτή που
μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας
και μας στέλνει το μήνυμα της υποστήριξης της μετα-
ποιητικής δραστηριότητας στη χώρα μας από ένα μεγά-
λο τραπεζικό οργανισμό. 
Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους και
ελπίζουμε ότι η άψογη συνεργασία μας θα συνεχισθεί,
με την επανάληψη, στο τέλος της εφετινής χρονιάς, του
ίδιου συνεδρίου, ούτως ώστε να εξετάσουμε την πρό-
οδο εφαρμογής των προτάσεών μας.
Θεωρώ ότι τελικά τα καταφέραμε στη διοργάνωση μιας
απαραίτητης πρωτοβουλίας, και είμαστε σήμερα στην
ευχάριστη θέση να δημοσιοποιούμε τις προτάσεις
βιομηχανικής πολιτικής έτσι όπως αυτές καταγράφη-
καν στις συναντήσεις εργασίας του συνεδρίου. 
Οι προτάσεις που προέκυψαν από το συνέδριο ομαδο-
ποιούνται ως εξής:
1. προτάσεις θεσμοθέτησης επαρκούς και αποτελεσμα-

τικού πλαισίου της αγοράς
2. προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστό-

τητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων
3. προτάσεις ανάπτυξης προδιαγραφών σε σειρά προϊ-

όντων της μεταποίησης
4. προτάσεις ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξω-

στρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων
5. προτάσεις ενίσχυσης της καινοτομικής δραστηριότη-

τας και της ενσωμάτωσης τεχνολογιών στην παραγω-
γή και τη διοίκηση

6. προτάσεις για την προκήρυξη νέων συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Τα μέτρα πολιτικής που προτείνουμε  είναι σίγουρα  εφαρ-
μόσιμα  αλλά χρειάζεται  η βούληση για τη θεσμοθέτη-
σή τους από την πολιτική ηγεσία της χώρας, βούληση
που δεν υπήρχε ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρό-
νια, παρ΄ όλο που όλοι συμφωνούσαμε ότι η ανάπτυξη
της περιφέρειας μέσω της ανάπτυξης των επιχειρή-
σεών μας είναι  επιτακτικός  και αναγκαίος στόχος.
Πέρα όπως από τα παραπάνω, και δεν θα κουραστώ
να το επαναλαμβάνω διαρκώς, δυο είναι τα  θεμελιώδη
ζητήματα – αρχές για την ουσιαστική άσκηση βιομηχα-
νικής πολιτικής στη χώρα μας, που για μας θα πρέπει
να είναι οι πρώτες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης του
τόπου για το θέμα:
1. η άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με

τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα-
νίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας από φορέα εφαρμογής, υλο-
ποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα

σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής
πολιτικής, και, 

2. η άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτι-
κής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών κλάδων
της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτό-
χρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων πε-
ριοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με
πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες
όπως π.χ. η Γαλλία, και με τη χρηματοδότηση κατά προ-
τεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας. 

Ζητούμενο για μας από τώρα και στο εξής είναι η αξιο-
ποίηση των περίπου 150 προτάσεων βιομηχανικής πο-
λιτικής σε συνεργασία με την ελληνική πολιτεία. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να δημοσιοποιήσω την
πρόταση του ΣΒΒΕ, την οποία θα δημοσιοποιήσω το
απόγευμα στην κυρία Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας, για την αξιοποίηση των προ-
τάσεων που προέκυψαν από το συνέδριο. Είναι η απά-
ντηση στο ερώτημα στο πώς πρέπει να προχωρή-
σουμε από σήμερα και μετά. Άλλωστε θεωρώ ότι σή-
μερα  πρέπει να είναι η αρχή μιας διαδικασίας με συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και απολογισμό.  
Εμείς στον ΣΒΒΕ λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να
δημιουργηθούν άμεσα για κάθε θέμα ολιγομελείς ευ-
έλικτες Ομάδες Εργασίας, που θ΄ αποτελούνται από
επιχειρηματίες, υπηρεσιακούς παράγοντες της δημό-
σιας διοίκησης (ομάδα και στελέχη που θα ορίσει η
κυρία Υπουργός) και ενδεχομένως ακαδημαϊκούς, οι
οποίοι  θα μελετήσουν τις προτάσεις μας,  θα συνδιαλ-
λαγούν  και θα συζητήσουν μαζί με τις δικές μας επι-
τροπές και ομάδες εργασίας, έτσι ώστε σε εύλογο χρο-
νικό διάστημα αυτές οι ομάδες να επανέλθουν, με προ-
τάσεις επίλυσης του θέματος προς την αρμόδια πολι-
τική ηγεσία. 
Και βέβαια, για να μην τρομάζουμε  τους συναδέλφους
με τεράστιους χρόνους διαβούλευσης και μελέτης των
πολλών θεμάτων, αν υπάρχει πολιτική βούληση πολ-
λές από τις προτάσεις μας μπορούν σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα να υλοποιηθούν είτε όπως προτείνο-
νται, είτε κατόπιν μικρής επεξεργασίας. Άλλες βέβαια
θέλουν περισσότερο χρόνο .
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου είμαι  υποχρε-
ωμένος να σας μεταφέρω  την ελπίδα μου και την ελ-
πίδα των συναδέλφων μου ότι η πολιτική ηγεσία του
τόπου θα κατανοήσει την κρισιμότητα της χρονικής
συγκυρίας και θα λάβει αποφάσεις που θα ενισχύουν
έμπρακτα τη μεταποίηση, αποφάσεις που θα την επα-
ναφέρουν έτσι στο επίκεντρο της αναπτυξιακής δια-
δικασίας. 
Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε την τράπεζα Eurobank
EFG για την υλική, αλλά κυρίως για την ηθική συμπα-
ράσταση στη διοργάνωση του συνεδρίου. Η αρωγή της
Eurobank είναι η έμπρακτη απόδειξη της συμπαρά-
στασης ενός μεγάλου τραπεζικού οργανισμού προς τη
μεταποιητική βάση της χώρας.



Η σημερινή εκδήλωση, επισφραγίζει με τον καλύτε-
ρο τρόπο, μια σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβα-
με από κοινού, ο ΣΒΒΕ και η Eurobank. 
Με το βλέμμα στο μέλλον, στόχος της πρωτοβουλίας
αυτής ήταν να διερευνηθούν τα ζητήματα που συν-
δέονται με την ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα τη
μεταποίηση, και να προταθούν πολιτικές κατάλληλες
που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, σε μια νέα
βάση, προσανατολισμένη στην περιφερειακή ανά-
πτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ανταγω-
νιστικότητα.
Ζούμε σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους στη
μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας.  Μια περίοδο
κατά την οποία θα πρέπει όλοι μας να ξαναδούμε από
την αρχή, θεμελιώδη ζητήματα ανάπτυξης, θεσμών,
δομών, λειτουργιών σε επίπεδο κράτους, επιχειρη-
ματικού τομέα, κοινωνίας ακόμα και σε ατομικό επί-

πεδο. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να διορθώσουμε
χρόνιες αδυναμίες, και πιστεύω πως δεν θα πρέπει
να την αφήσουμε να πάει χαμένη. 
Στην Eurobank, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης
στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους
πελάτες μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με κατα-
νόηση και ευελιξία, ώστε να ξεπεράσουν με τις λιγό-
τερες δυνατές απώλειες τη δυσμενή συγκυρία.  Μέσα
από τα προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ έχουμε χρηματοδοτή-
σει πάνω από 9.000 επιχειρήσεις  με συνολικά
δάνεια €800 εκατ. Για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αναλά-
βαμε δυναμικά πρωτοβουλίες και είμαστε αποδέκτες
περίπου 8.600 επενδυτικών πρωτοβουλιών ύψους €1
δισ., που ξεπερνούν το 20% του συνόλου των αιτημά-
των αυτών. Αποδοτική είναι και η συνεργασία μας με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου έχουμε
δώσει χορηγήσεις σε 1000 περίπου επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα όμως, από την περασμένη άνοιξη, όταν η
κρίση ήταν σε πλήρη εξέλιξη, τοποθετηθήκαμε δη-
μόσια πάνω στα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα.
Έτσι, εμείς στην Eurobank, μιλήσαμε έγκαιρα για την
ανάγκη να θεμελιώσουμε ένα νέο πρότυπο διατηρή-
σιμης ανάπτυξης. Ένα πρότυπο που θα ενισχύσει την
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την απα-
σχόληση, και θα επιτρέψει στην Ελλάδα όχι μόνο να
ανακτήσει το χαμένο έδαφος αλλά και να αναβαθμί-
σει τη θέση της σε ένα οξύτατα ανταγωνιστικό οικο-
νομικό περιβάλλον. 
Στην Eurobank, δεσμευτήκαμε να συμμετάσχουμε σε
μια τέτοια προσπάθεια. 
Έτσι, αναπτύξαμε σειρά πρωτοβουλιών και συνεργα-
σιών με παραγωγικούς φορείς της χώρας, σε έναν
ανοιχτό δημόσιο διάλογο, που επεκτείνεται σε
συγκεκριμένες δράσεις.  
Από τη δική μας την πλευρά, θέλω να σας διαβεβαι-
ώσω ότι οι δεσμεύσεις μας έχουν και συνέπεια και
συνέχεια. Θα παραμείνουμε παρόντες και θα υπο-
στηρίζουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αλλά
πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό και το ίδιο όραμα, τις
προσπάθειες των δυναμικών και υγιών παραγωγικών
δυνάμεων του τόπου, που σήμερα αγωνίζονται να
ξεπεράσουν την κρίση, αλλά αύριο θα είναι αυτοί που
θα δώσουν στην ελληνική οικονομία την νέα αναπτυ-
ξιακή προοπτική που έχει ανάγκη.

Τελική εκδήλωση του συνεδρίου με τίτλο: 
«ΣΒΒΕ-Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020: Περιφερειακή Ανάπτ
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Απόσπασμα ομιλίας 
κ. Νικόλαου Νανόπουλου,
Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Ομίλου Eurobank EFG



Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τα
μέτρα βιομηχανικής πολιτικής που εφαρμοζόμενα
πιστεύουμε ότι θα επαναφέρουν με βεβαιότητα την
ξεχασμένη, από το σύνολο των κυβερνήσεων της
τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον, μεταποίηση, στο
επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ουσιαστι-
κά  η επίλυση όλων ή μέρους  των προτάσεων μας θα
βοηθήσει  τις επιχειρήσεις μας να λύσουν χρόνια και
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους προβλήματα που αποτελούν
τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους, μειώνοντας την
ανταγωνιστικότητά τους και πολλές φορές συντελούν
στον κίνδυνο της ίδιας της επιβίωσής τους.  
Τα μέτρα πολιτικής που προτείνουμε είναι σίγουρα
εφαρμόσιμα αλλά χρειάζεται η βούληση  από την
πολιτική ηγεσία της χώρας.
Ζητούμενο σήμερα είναι η βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η

πραγματική σύγκλιση με τους εταίρους μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτοί οι δυο στόχοι πρέπει να
επιτευχθούν για την αύξηση των πραγματικών εισο-
δημάτων των εργαζομένων, την αύξηση της απασχό-
λησης και την παράλληλη μείωση της ανεργίας.
Συνεπώς καθίσταται σαφής η πρωτοβουλία που ανα-
λάβαμε για τη διοργάνωση του συνεδρίου: θέλουμε
να εξετάσουμε τις τάσεις που επικρατούν στη μετα-
ποίηση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,
και τις προοπτικές της, τονίζοντας το ρόλο και τη
σημασία της στην παραγωγικότητα της χώρας, στην
ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. 
Οι λύσεις για τα χρονίζοντα προβλήματα της μετα-
ποίησης υπάρχουν. 
Και το κυριότερο, μπορεί να υπάρξει δυνατότητα
συναίνεσης και συνεννόησης για να βγει και η χώρα
και η μεταποίηση από την κρίση. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται τολμηρές αποφά-
σεις που επιτέλους θα επαναφέρουν τη μεταποίηση
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και θα
κάνουν έτσι πράξη τη βιώσιμη και αυτοτροφοδοτού-
μενη ανάπτυξη της χώρας. 
Το κύριο ζητούμενο και μετά από πολλά χρόνια είναι
κατ΄ αρχήν να εκφραστεί με σαφήνεια από την πολι-
τική ηγεσία ότι υπάρχει μέλλον και προοπτική ανά-
πτυξης της μεταποιητικής βάσης της χώρας. Ότι η
πολιτική ηγεσία είναι πεπεισμένη ότι η στήριξη της
μεταποίησης είναι αναγκαία στο νέο μοντέλο ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας. Ότι έχουμε όραμα,
στόχο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που απα-
ρέγκλιτα θα πρέπει να τηρήσουμε. Προτείνουμε να
υπάρξει υπηρεσία ή στελέχη που θα διαβουλευθούν
με τις δικές μας ομάδες εργασίας με χρονοδιάγραμ-
μα και απολογισμό.
Στη πολιτική ηγεσία της χώρας έγκειται να λάβει τις
αποφάσεις που θα καταστήσουν τη χώρα μας σύγ-
χρονο κράτος, με σύγχρονες επιχειρήσεις που θα
συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη. 
Με τις αποφάσεις αυτές, όλοι μαζί θα καταφέρουμε
να διώξουμε το φόβο από την κοινωνία, από τους
άνεργους νέους, από τους ταλαιπωρημένους και
απροστάτευτους πολίτες. 
Έτσι, θα δώσουμε έμπρακτο μήνυμα αισιοδοξίας
προς τις επιχειρήσεις, λύνοντας, σταδιακά, μέρος
από τα αμέτρητα προβλήματά τους. 

υξη - Καινοτομία- Εξωστρέφεια» (8 Φεβρουαρίου 2010)
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Απόσπασμα ομιλίας 
κ. Νικόλαου Πέντζου, 
Προέδρου ΣΒΒΕ



Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τη διοίκηση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και τον
Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Πέντζο για την πολύτιμη
συνεισφορά τους στη συνδιοργάνωση στη Θεσσαλο-
νίκη των συναντήσεων εργασίας για το μέλλον της
ελληνικής βιομηχανίας.
Έχοντας φτάσει με σημαντική επιτυχία στην ολοκλή-
ρωση αυτού του κύκλου συναντήσεων, που ξεκίνησε
τον περασμένο Οκτώβρη με συμμετοχή δεκάδων επι-
χειρηματιών, οφείλω να εκφράσω την ικανοποίησή
μας, γιατί η κοινή πρωτοβουλία του Συνδέσμου και
του Ομίλου Eurobank EFG, αποδεικνύει ότι η ανά-
πτυξη δημόσιου διαλόγου και προβληματισμού, μπο-
ρεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη και εποικοδομητική,
σε μια εποχή έντονων αμφισβητήσεων και κλυδωνι-
σμών.
Η αθρόα συμμετοχή επιχειρηματιών και στελεχών
και το εξαιρετικό και ποιοτικό υλικό, που προέκυψε,
αντανακλά την αγωνία όλων μας για το αύριο της
ελληνικής βιομηχανίας, για το αύριο της χώρας. 
Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι στη χώρα μας υπάρχει

ένας ζωντανός δυναμικός ιδιωτικός επιχειρηματικός
τομέας, που ανησυχεί, που προβληματίζεται, που αν
διαμορφωθούν φιλικές συνθήκες για το επιχειρείν,
μπορεί και θέλει να συμβάλει με επενδύσεις και διε-
θνή ανάπτυξη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της ανά-
πτυξης στη χώρα μας.
Εδώ που φτάσαμε, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες.
Χωρίς επανεκκίνηση της οικονομίας και οικονομική
ανάπτυξη δεν υπάρχει μονιμότερη αντιμετώπιση του
δημοσιονομικού προβλήματος με άμβλυνση των κοι-
νωνικών επιπτώσεων.  
Για την προώθηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών,
του κοινωνικού διαλόγου και για την κινητοποίηση
των παραγωγικών δυνάμεων, προτείνω τη δημιουργία
τριών Εθνικών Συμβουλίων με σημαντική συμμετοχή
φορέων και προσωπικοτήτων του ιδιωτικού τομέα.
Τα Συμβούλια θα αναλάβουν και θα δεσμευθούν σε
συνεργασία με την Κυβέρνηση, το αργότερο εντός
τριών μηνών, να επεξεργασθούν και να παρουσιά-
σουν ένα πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα νέο
οδικό χάρτη με στόχους, μέτρα, προϋποθέσεις και
χρονοδιαγράμματα για τη διαμόρφωση ενιαίας εθνι-
κής στρατηγικής σε τρεις τομείς: 
1. την ανάδειξη και προώθηση της οικονομικής εξω-

στρέφειας της χώρας, 
2. την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την

προσέλκυση ξένων παραγωγικών κεφαλαίων και 
3. τη ριζική αναδιάρθρωση και αποτελεσματική

οικονομική λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα.

Δεν υπάρχουν, πλέον, περιθώρια στείρων αντεγκλή-
σεων και ανταγωνισμών. Κράτος, κοινωνία, Τράπεζες
και επιχειρηματικός τομέας οφείλουμε να συμπλεύ-
σουμε προς ένα κοινό στόχο για την έξοδο από την
κρίση και με κοινή στρατηγική για την ενεργοποίηση
ενός νέου κύκλου διατηρήσιμης ανάπτυξης και ευη-
μερίας.
Αντί για αργό θάνατο ένας νέος κύκλος αισιοδοξίας

και ζωής να επικρατήσει στον τόπο μας.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω όλους
όσους με τη συνεισφορά τους συνετέλεσαν στην επι-
τυχή ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας και σας
γνωρίζω τη δέσμευση του Ομίλου μας για ανάληψη
νέων ανάλογων πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την
ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, του
ιδιωτικού επιχειρείν, για την ουσιαστική ανασυγκρό-
τηση της ελληνικής οικονομίας.
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Απόσπασμα ομιλίας 
κ. Νικόλαου Καραμούζη,
Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου 
του ομίλου Eurobank EFG



Συγχαρητήρια κατ’ αρχήν στο ΣΒΒΕ για την πρωτο-
βουλία που ανέλαβε και την κινητοποίηση που πέτυ-
χε ώστε εκατοντάδες επιχειρηματίες, ακα-δημαϊκοί
και στελέχη επιχειρήσεων να συνεργασθούν και να
καταλήξουν στο κείμενο των συμπερασμάτων και των
προτάσεων που παρουσιάζεται σήμερα.
Συγχαρητήρια και στην Eurobank που με τη στήριξη
της προσπάθειας αυτής αποδεικνύει ότι είναι ένας
σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που προ-
σθέτει αξία στο έργο των συνεργατών και των πελα-
τών της.
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι πολλά κι
υπάρχει πληθώρα προτάσεων που είναι συγκεκριμέ-
νες και λεπτομερείς. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τις
σχολιάσω σήμερα αναλυτικά, γι αυτό και θα σταθώ
σε δύο χαρακτηριστικά σημεία του κειμένου των
συμπερασμάτων και προτάσεων.
Πρώτον στη διαπίστωση ότι «η μεταποίηση φυσικών
πόρων παρουσιάζει διαρκώς χαμηλότερες οικονομι-
κές αποδόσεις, ενώ αυξάνεται ραγδαία η αξία της
γνώσης»,  και,
Δεύτερον στην παρατήρηση ότι η Ελλάδα είναι η

λιγότερο εξωστρεφής οικονομία της Ευρωζώνης,
όπως επί λέξει καταγράφεται στο κείμενο που κατα-
λήγει ως εξής : «Επιπλέον η αύξηση των εξαγωγών
μπορεί να προέλθει μόνο με την αύξηση συνολικά
της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Όμως, η αύξηση
της ανταγωνιστικότητας δεν είναι κάτι που έρχεται
από μόνο του. Απαιτούνται μια σειρά από βελτιώσεις:
• στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
• στο επιχειρηματικό περιβάλλον
• στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, και,
• στη δημόσια διοίκηση.»
Αυτό είναι και κατά τη γνώμη του ΣΕΒ το κύριο πρό-
βλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Γιατί
το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας
είναι πολύ σημαντικότερο από το δημόσιο χρέος, που
τόσο μας απασχολεί τελευταία.
Αν πράγματι θέλουμε αναστροφή και δυναμική έξοδο
από την κρίση, ήρθε η ώρα να δώσουμε έμφαση στην
αναπτυξιακή πρωτοβουλία και να ενισχύσουμε εκεί-
νους που τολμούν, καινοτομούν κι επενδύουν.
Όλη η κοινωνία έχει υποχρέωση κι ευθύνη να συμβά-
λει στην ανόρθωση της χώρας:
Πρώτη και κατ’ εξοχήν υπεύθυνη η πολιτική ηγεσία
που πρέπει να εργασθεί άμεσα για να δημιουργήσει
ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα
ευνοήσει την επιχειρηματική δράση.  
Δεύτερη η επιχειρηματική τάξη της χώρας, που πρέ-
πει να συνειδητοποιήσει ότι η ανάπτυξη θα προέλθει
από την καινοτομία και το σύγχρονο τρόπο σκέψης κι
όχι από τις επιδοτήσεις και τις κρατικοδίαιτες δρα-
στηριότητες.
Τρίτοι, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικοί τους
εκπρόσωποι.
Τέλος καθοριστικό ρόλο σ’ ένα νέο αναπτυξιακό προ-
σανατολισμό της χώρας διαδραματίζουν τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Κι επειδή πάντα σε περιόδους κρίσεων υπάρχει μία
γενικότερη κινητοποίηση και δημιουργία ευκαιριών,
θεωρώ ότι το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας θα
συνειδητοποιήσει σύντομα την κατεύθυνση προς την
οποία πρέπει να κινηθεί, ώστε το 2020 να βρει τη
χώρα και το λαό της πιο ανταγωνιστικό, ανεπτυγμένο
κι ευημερούντα.
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Απόσπασμα ομιλίας 
κ. Θεόδωρου Φέσσα,
Αντιπροέδρου του ΣΕΒ



Η οικονομική κρίση και ύφεση που πλήττει την διεθνή
οικονομία και την χώρα μας έχει συνδυαστεί με την
επιδείνωση σε πολλά επίπεδα των μεγάλων διαρ-
θρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, φέρ-
νει στο φως, εκτός των άλλων, και τη σοβαρότητα της
συρρίκνωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας. 
H προοπτική εξόδου από την κρίση απαιτεί την κατα-
νόησή της ως κρίση της πραγματικής οικονομίας και
όχι ως κρίση της χρηματο-πιστωτικής της σφαίρας, σε
διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Έτσι, στην κατεύθυνση αυτή σε βραχυχρόνιο επίπεδο
απαιτείται η κατανόηση της δομικής κρίσης του ανα-
πτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι αναγκαίες επιλογές απαιτούνται να
έχουν ορίζοντα δεκαετίας με την υπέρβαση του ανα-
πτυξιακού προτύπου της δανειακής μεγέθυνσης της
δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης και της ανισο-
κατανομής του εισοδήματος.
Σήμερα είναι αναγκαίο και δυνατό να στηριχθούν κλά-
δοι παραγωγικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν
να είχαν επιτύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις σε ότι

αφορά την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι η
αγροτική παραγωγή, ή οι μεταποιητικοί κλάδοι όπως
το ένδυμα, η υφαντουργία, τα ναυπηγεία, πολλά υλικά
κατασκευών, και φυσικά ο τουρισμός και οι βιομηχα-
νίες που τροφοδοτούν τις τουριστικές επιχειρήσεις,
δεν θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει μια περισσό-
τερο δυναμική πορεία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Για να υπάρξουν νέες επιλογές χρειάζεται ένας απο-
λογισμός των πολιτικών του παρελθόντος και η κατα-
νόηση των αιτιών που οδήγησαν παρά τους πόρους
των ΚΠΣ, στη σημερινή σοβαρή απώλεια παραγωγι-
κού δυναμικού, ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργα-
σίας. 
Η συστηματική άρνηση του σχεδιασμού πολιτικών σε
κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, η αδυναμία κατα-
νόησης της καθοριστικής σημασίας των ολοκληρωμέ-
νων συμπλεγμάτων και των clusters, η απουσία μιας
ερευνητικής πολιτικής με επιλογές στρατηγικού
χαρακτήρα οι οποίες να συνδέονται με την αναδιάρ-
θρωση της οικονομίας, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε
δομές στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλεία
μεταφοράς νέων γνώσεων, για την τεχνολογία, την
οργάνωση, τις αγορές και το ανθρώπινο δυναμικό,
είναι προβλήματα τα οποία επισημαίνουμε εδώ και
πολλά χρόνια, που πρέπει να αντιμετωπιστούν όμως
αν θέλουμε να ανατρέψουμε την καθοδική πορεία του
παραγωγικού και τεχνολογικού υπόβαθρου της
χώρας.
Σήμερα χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο περιφερει-
ακά προσανατολισμό που αποτελεί στις σημερινές
συνθήκες της διεθνούς και ευρωπαϊκής ανταγωνιστι-
κότητας τον αναπτυξιακό μονόδρομο για το παραγωγι-
κό, εργασιακό και κοινωνικό μέλλον των περιφερειών
στην χώρα μας, ως νέα ποιοτική ατμομηχανή της ανά-
πτυξης, με σχεδιασμό, εξειδίκευση πολιτικών με την
υιοθέτηση σαφών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων,
συντονισμό – συνέργια – συμπληρωματικότητα – διε-
θνοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και
πολιτικών καθώς και με θεσμοποίηση της αξιολόγη-
σης των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους επιλεγμέ-
νους στόχους.
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Η χώρα μας διέρχεται μια από τις κρισιμότερες
περιόδους της νεότερης ιστορίας της. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση χτύπησε όπως ήταν αναμενόμενο
και την Ελλάδα και μάλιστα σκληρότερα απ’ ότι άλλες
χώρες. Βιώσαμε με τον πιο έντονο τρόπο τι σημαίνει
παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, τι σημαίνει η ρήση
«όταν η Αμερική φτερνίζεται κρυολογεί η Ευρώπη». 
Η κρίση, επαναλαμβάνω επηρεάζει τη χώρα μας,
όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου εντονό-
τερα. Και αυτό γιατί έφερε στην επιφάνεια διαχρονι-
κά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Το υπέρο-
γκο χρέος, το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, τη
μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Αυτή τη δύσκολη λοι-
πόν συγκυρία χρειαζόμαστε το κατάλληλο μείγμα
μέτρων που θα χτυπήσουν το πρόβλημα στη ρίζα του.
Που θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά, θα διορθώσουν τις δημοσιονομικές ανι-
σορροπίες, θα καταπολεμήσουν τα διαρθρωτικά προ-
βλήματα της ελληνικής οικονομίας, θα δώσουν ανά-
σες ανάπτυξης στην χώρα, επιτρέποντας στην επιχει-

ρηματικότητα και τις δημιουργικές δυνάμεις της
χώρας να χτίσουν μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, πιο
εξωστρεφή, πιο σύγχρονη. Και σε αυτή την προσπά-
θεια, η δική σας πρωτοβουλία «Βιομηχανία 2020»
μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο.
Χρειαζόμαστε όμως, παράλληλα, για την υπέρβαση
της κρίσης, ένα συγκροτημένο πρόγραμμα διαρθρω-
τικών αλλαγών. Γιατί ακούγεται ωραίο να μιλάμε για
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια. Αλλά η
ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Η ανάπτυξη απαιτεί
συγκεκριμένα και τολμηρά βήματα. Χρειάζεται τομές.
Στη δημόσια διοίκηση, το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον, το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών.  
Να πάψουμε να συντηρούμε ένα κράτος επιχειρημα-
τία. Να συνεχίσουμε τις αποκρατικοποιήσεις που
περιορίζουν το δυσκίνητο δημόσιο τομέα. Να ανοί-
ξουμε τις κλειστές αγορές και τα επαγγέλματα, δίνο-
ντας προτεραιότητα ιδιαίτερα σε αυτά που είναι ζωτι-
κά για την οικονομία. Να περιορίσουμε επιτέλους την
γραφειοκρατία. Να κάνουμε ουσιαστικά βήματα προ-
κειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Αρχή μας πρέπει να είναι ένα κράτος αρωγός και όχι
τροχοπέδη  για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-
τας. Και παράλληλα πρέπει η ελληνική κοινωνία να
αφήσει πίσω της παγιωμένες αντιλήψεις που ενοχο-
ποιούν την επιχειρηματικότητα. Να κατανοήσουμε
όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς ανά-
πτυξη, ανταγωνιστικότητα χωρίς επιχειρηματικότητα,
δουλειές χωρίς επιχειρήσεις.
Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας έχουν γίνει
δυσβάσταχτα λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Τα άμεσα μέτρα στήριξης (ΤΕΜΠΜΕ, αξιοποίηση
κοινοτικών κονδυλίων κλπ) είναι ασφαλώς αναγκαία.
Περισσότερο, όμως, αναγκαία, ειδικά για την Ελλάδα,
είναι η εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών και
η προώθηση ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών.
Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να
μπει η Ελλάδα, επομένως και οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, σε άλλο δρόμο. Σ’ έναν δρόμο ελκυστικό για τις
αγορές και τους επενδυτές. Αλλιώς κινδυνεύουμε να
πετάξουμε τις κρατικές ενισχύσεις σε ένα βαρέλι
δίχως πάτο. 

Απόσπασμα ομιλίας 
κ. Κωστή Χατζηδάκη, 
Εκπροσώπου του κόμματος 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
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Θέλω να ξεκινήσω πραγματικά συγχαίροντας τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τη
Eurobank για αυτή τη διοργάνωση. 
Είναι πάρα πολύ παρήγορο εκπρόσωποι του τραπε-
ζικού τομέα και εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων να συνεργάζονται μαζί για να αναζητήσουν
απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της βιομηχανικής
πολιτικής και ελπίζω κύριε Νανόπουλε και κύριε
Πέντζο ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έχει συνέχεια με
τη συνεργασία όλων. 
Νομίζω από την συζήτηση προέκυψε κάτι το οποίο
είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ότι υπάρχει μία ευρύτα-
τη συναίνεση μεταξύ όλων των φορέων στη διάγνωση
καταρχήν του προβλήματος. 
Αν όλοι συμφωνούμε στη διάγνωση, αν όλοι συμφω-
νούμε στην στρατηγική, τι πρέπει και τι μπορούμε να
κάνουμε τους επόμενους μήνες, μέσα στο 2010;
Θα επικεντρωθώ κυρίως στις τέσσερις μεγάλες

δέσμες πολιτικών τις οποίες προωθεί το Υπουργείο,
τις οποίες έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε από τις
αρχές Οκτωβρίου. Έχουν να κάνουν με την στήριξη
της αγοράς. Δεύτερον με τη στήριξη και αναδιάρ-
θρωση της παραγωγικής βάσης. Η τρίτη δέσμη πολι-
τικών έχει να κάνει με την προώθηση της εξωστρέ-
φειας της ελληνικής οικονομίας και η τέταρτη με την
εποπτεία στις αγορές, την αποκατάσταση της κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης και την πάταξη του αθέμι-
του ανταγωνισμού που πραγματικά υποσκάπτει πολ-
λές φορές ακόμα και βιώσιμες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες. 
Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες δέσμες πολιτικών
και συγκεκριμένα μέτρα για το 2010. Νομίζω ότι με
αυτές τις τέσσερις δέσμες πολιτικών μπορούμε να
δομήσουμε μία ευρύτατη συναίνεση οπωσδήποτε με
κάποιες διαφορές σε επιμέρους μέτρα αλλά νομίζω
ότι μπορούμε να έχουμε ευρύτερη συναίνεση σε
αυτές τις τέσσερις δέσμες πολιτικών. 
Γι’ αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να ενεργο-
ποιήσουμε άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστι-
κότητας και Ανάπτυξης, όπου σε συνεργασία με τους
παραγωγικούς φορείς, σε συνεργασία με τον ιδιωτι-
κό τομέα, σε συνεργασία με όλες τις Γενικές Γραμμα-
τείες αυτού του Υπουργείου που τελικά είναι δικό σας
υπουργείο να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες τις
πολύ χρήσιμες προτάσεις που κάνατε αγαπητέ Πρόε-
δρε και να δούμε πόσες απ’ αυτές είναι εφαρμόσιμες
σε επίπεδο κλάδου σε επίπεδο γεωγραφικής περι-
φέρειας και σε εθνικό επίπεδο. 
Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε επιτέλους να υπάρξει
ένας οδικός χάρτης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότη-
τας αλλά γι’ αυτό θα πρέπει να οργανωθούμε. Όλοι
προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων, πιστεύω ότι
μπορούμε να το πετύχουμε, μπορούμε να το κάνουμε
πράξη, γιατί υπάρχουν και μερικοί πολιτικοί που δεν
ενδιαφέρονται για το πολιτικό κόστος και το πολιτικό
όφελος αλλά ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. 
Τελικά θέλουμε αυτά τα παιδιά που θα έρθουν μετά
από εμάς να βρούνε δουλειά στο τόπο τους και νομί-
ζω αυτό είναι που μας ενώνει όλους μαζί. 

14 [ δραστηριότητες ]

Τελική εκδήλωση του συνεδρίου με τίτλο: «ΣΒΒΕ – Eurobank EFG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020: 
Περιφερειακή Ανάπτυξη - Καινοτομία - Εξωστρέφεια» (8 Φεβρουαρίου 2010)

Απόσπασμα ομιλίας 
κας Λούκα Κατσέλη,
Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
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Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ με τη
συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Α. Φούρλα

Επιβεβαιώθηκε εκ νέου η θετική ανταπόκριση του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ΥΠΟΙΑΝ) στο αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για τη διαμόρφωση μιας νέας βιο-
μηχανικής πολιτικής στη χώρα. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ με τον Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του ΥΠΟΙΑΝ κ. Αλέξαν-
δρο Φούρλα, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2010, ορι-
στικοποιήθηκε η συμμετοχή του ΣΒΒΕ στις επιτροπές
αναμόρφωσης: 
1.του αναπτυξιακού / επενδυτικού νόμου,
2.του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών

επιχειρήσεων, 
3.του νόμου για τις βιομηχανικές περιοχές της χώρας,

και, 
4.του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς. 
Τα ειδικότερα θέματα ενδιαφέροντος των μεταποιητικών
επιχειρήσεων τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια
της συνάντησης εργασίας ήταν: 
1.η αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου της χώρας, 
2.τα ζητήματα ελέγχου της αγοράς, 
3.το πρόβλημα της ρευστότητας των μεταποιητικών επι-

χειρήσεων, 
4.οι σχέσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων με τις αλυσί-

δες λιανεμπορίου, και το πρόβλημα των μεταχρονολο-
γημένων επιταγών, 

5.τα ζητήματα διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, 
6.τα ειδικότερα θέματα των επιχειρήσεων της Θράκης,

και συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις στις εκταμιεύ-
σεις: α) των επιχορηγήσεων ολοκληρωμένων επενδύ-
σεων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, και,
β) των ποσών που αφορούν την επιδότηση του κόστους

εργασίας 12% για τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι
οποίες καθυστερούν έως και τρία χρόνια, και,

7.η αξιοποίηση των προτάσεων του ΣΒΒΕ για τη νέα βιο-
μηχανική πολιτική στη χώρα, έτσι όπως αυτές κατα-
γράφηκαν από τις συναντήσεις εργασίας του Συνεδρί-
ου «ΣΒΒΕ – Eurobank EFG βιομηχανία 2020».

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Α. Φούρλας
σχολιάζοντας τα θέματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο
κ. Ν. Πέντζο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ανακοίνωσε τα εξής: 
• ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελεί νόμο του κρά-

τους μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ στις διατάξεις του θα
προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγη-
σης των επενδυτικών προτάσεων,

• το σχέδιο νόμου για την απλούστευση της ίδρυσης επι-
χειρήσεων θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μετά
από περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, 

• το ζήτημα της απλοποίησης της αδειοδότησης των με-
ταποιητικών επιχειρήσεων θα αντιμετωπισθεί μέχρι
τον Ιούνιο, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του προσεχούς
Μαΐου, και,

• η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο
του τρέχοντος έτους.

Τέλος, και όσον αφορά την αξιοποίηση των προτάσεων
του ΣΒΒΕ για τη νέα βιομηχανική πολιτική, τις επόμε-
νες ημέρες θα συσταθούν και θα συνεδριάσουν στην
Αθήνα Ομάδες Εργασίας επιχειρηματιών και υπηρεσια-
κών παραγόντων για τη μελέτη των προτάσεων που αφο-
ρούν τους κλάδους τροφίμων και ποτών και δομικών υλι-
κών, ως συνέχεια της ήδη διεξαχθείσας αντίστοιχης συ-
νάντησης για τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και
της ένδυσης.
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Στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Ν. Ξάνθης «Οδικός
Χάρτης για την Ξάνθη του 2020», που διοργάνωσε η Νο-
μαρχία Ξάνθης, ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος εκφώνησε
ομιλία στη θεματική ενότητα: "Επιχειρηματικότητα -
Υπηρεσίες - Τουρισμός".  
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Πρόεδρος πρό-
τεινε να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα διαρθρωτικού χα-
ρακτήρα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μεταποιητικών επιχειρήσεων: 
1.Άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με τη

μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομικών, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, από φορέα εφαρμογής, υλοποί-
ησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα σχε-
διασμού, παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πο-
λιτικής. 

2.Άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής,
και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών κλάδων της
μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρο-
νη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων πε-
ριοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία
με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές
χώρες όπως π.χ. η Γαλλία, («Πόλοι Βιομηχανικής

Ανταγωνιστικότητας») και με τη χρηματοδότηση κα-
τά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας. 

3.Διατήρηση του υφιστάμενου επενδυτικού / αναπτυ-
ξιακού νόμου και συγκέντρωση όλων των διαδικα-
σιών υποβολής και αξιολόγησης των επενδύσεων σε
ένα Υπουργείο. Παράλληλα, να υπάρξει διπλασιασμός
του ορίου αξιολόγησης επενδύσεων από τις περιφε-
ρειακές επιτροπές. 

4.Κατάργηση του κατακερματισμού και της πολυδιά-
σπασης των επενδύσεων.

5.Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης
της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκοπούν
στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνι-
κών προϊόντων στο εξωτερικό. 

6.Ευνοϊκότερο για τις επιχειρήσεις, σταθερό και λιγό-
τερο γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των αγο-
ρών. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού – ανα-
βάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7.Βελτίωση των κάθε είδους υποδομών που εξυπη-
ρετούν τις επιχειρήσεις. – Υποχρεωτική χρήση προ-
διαγραφών υλικών και προϊόντων για την κατα-
σκευή δημόσιων έργων.

Με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα μέσα
προστασίας και τους τρόπους αντιμετώπισης της απομί-
μησης προϊόντων και της πειρατείας ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον Οργανισμό

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργάνωσαν εξειδικευ-
μένο σεμινάριο με θέμα: «Η Προστασία των Προϊόντων
από την Αντιγραφή» το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο Nikopolis.
Χαιρετισμούς και σύντομες τοποθετήσεις έκαναν ο κ. Ν.
Πέντζος, Πρόεδρος ΣΒΒΕ και η κα. Ε. Μανούσου, Προϊ-
σταμένη Τμήματος Επικοινωνίας ΟΒΙ.
Το σεμινάριο κάλυψε θέματα όπως η νομοθεσία για την
Πνευματική Ιδιοκτησία, οι νομικές ενέργειες εναντίον
της αντιγραφής και της παραβίασης δικαιωμάτων που
αφορούν εφευρέσεις και βιομηχανικά σχέδια, η νομο-
θεσία και οι διαδικασίες στα τελωνεία, η προστασία εμπο-
ρικών σημάτων, οι ειδικοί έλεγχοι στη χώρα και τα δι-
καιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι ομιλητές ήταν: Ν. Βερναδάκης, Γενικός Διευθυντής
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Π. Γεωρ-
γοπούλου,  Νομικός, Διεύθυνση  Εμπορικής και Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικά Σήματα), Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Α. Ζό-
μπολας, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων,
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Υπουργείο Οικονομικών,
Δ. Παπαδοπούλου, Νομικός, Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας, ΟΠΙ, Θ. Σιμιτσή, Νομικός, Διευθύντρια Δι-
καστικού, ΟΒΙ, Ε. Ξενάκη, VERISFIELD (UK) Ltd., Χημι-
κός, Διευθύντρια Marketing.

2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Ν. Ξάνθης 
«Οδικός Χάρτης για την Ξάνθη του 2020»

Η Προστασία 
των Προϊόντων 
από την Aντιγραφή
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Την άμεση ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος ολοκλή-
ρωσης των ενεργειών που απαιτούνται για την εκ νέ-
ου χρήση του εθνικού οδικού δικτύου Αθηνών – Θεσ-
σαλονίκης (μελέτες, έναρξη και λήξη των έργων απο-
κατάστασης των ζημιών), ζήτησε με επιστολή της προς
τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.
Δ. Ρέππα, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ.
Στην επιστολή επισημαίνονται τα τεράστια προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί στη διακίνηση εμπορευμάτων
στον οδικό άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης σε συνέχεια
της κατολίσθησης στα Τέμπη στις 16 Δεκεμβρίου. 
Είναι γνωστά τα προβλήματα των επιχειρήσεων που
έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση. Στα
προβλήματα αυτά προστίθεται για τις επιχειρήσεις
της Βορείου Ελλάδος το σημαντικό πρόβλημα αφε-
νός πρόσβασης στα σημεία πώλησης και αφετέρου
αύξησης του κόστους και των τιμών πώλησης των βο-
ρειοελλαδικών προϊόντων, τα οποία καθίστανται απα-
γορευτικά και μη ανταγωνιστικά, έναντι των προϊό-
ντων ξένων αλλά και εγχώριων επιχειρήσεων, για λό-
γους που δεν οφείλονται στις επιχειρήσεις της Βο-
ρείου Ελλάδος. 

Παράλληλα, οι ανταγωνιστές των ελληνικών επιχει-
ρήσεων από το εξωτερικό έχουν πολύ πιο εύκολη πρό-
σβαση στο λεκανοπέδιο Αττικής και στην ευρύτερη
Νότια Ελλάδα από ότι οι βιομηχανίες της Βορείου
Ελλάδος, μέσω των λιμανιών Πάτρας και Ηγουμενί-
τσας, χωρίς να επιβαρύνονται με νέα κόστη. Επιπλέ-
ον, η Βόρεια Ελλάδα είναι πλέον ευκολότερα προσβά-
σιμη στους ανταγωνιστές του εξωτερικού έναντι των
επιχειρηματιών της Νότιας Ελλάδας, μέσω των βο-
ρείων συνόρων μας. 
Τα νέα δρομολόγια της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλο-
νίκη και αντίστροφα, λόγω της στενότητας των δρόμων,
του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, του κινδύνου επέ-
λευσης και άλλων ατυχημάτων και της επιμήκυνσης
των διαδρομών, έχουν ως συνέπεια την αύξηση του κό-
στους μεταφοράς αφενός σε μισθούς προσωπικού και
αφετέρου σε δαπάνες καυσίμων. Η επιβάρυνση αυτή
που υπερβαίνει τα 100 € / δρομολόγιο, πλήττει ιδιαί-
τερα τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και η κα-
τάσταση επιδεινώνεται καθώς δεν έχει οριστικοποιη-
θεί – ανακοινωθεί το χρονικό διάστημα που θα απαι-
τηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών.

Θετική ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκα Κατσέλη
στο αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) για τη διαμόρφωση μιας νέας βιομηχανικής
πολιτικής στη χώρα. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του
συνεδρίου με τίτλο: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 ΣΒΒΕ – Eu-
robank EFG: Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία –
Εξωστρέφεια», ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικ. Πέντζος
ζήτησε από την Υπουργό την έναρξη κοινωνικού διαλόγου
για τη διαμόρφωση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής
για τη χώρα. 
Προς τούτο κατέθεσε πρόταση δημιουργίας κοινών
ομάδων εργασίας από επιχειρηματίες και στελέχη της
δημόσιας διοίκησης που θα επεξεργασθούν πάνω από
150 προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής που έχει
καταγράψει και τεκμηριώσει ο ΣΒΒΕ. 
Η ανταπόκριση της Υπουργού ήταν άμεση, αφού από
το βήμα του συνεδρίου εξήγγειλε την έναρξη του
διαλόγου για την πορεία της βιομηχανίας προς το 2020.
Επίσης, η κα Υπουργός κατανοώντας την ανησυχία του

επιχειρηματικού κόσμου για τη λειτουργία επενδυτικού
νόμου στη χώρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστη-
μα, ζήτησε από τους φορείς ενίσχυσης της επιχει-
ρηματικότητας να καταθέσουν στο Υπουργείο Οικονο-
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις προτάσεις
τους έως το τέλος Φεβρουαρίου για την αναμόρφω-
ση των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων προς
ένταξη στις διατάξεις του αναπτυξιακού/επενδυτικού
νόμου.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Πέντζος από το βήμα του συ-
νεδρίου εξέφρασε την ικανοποίηση του επιχειρημα-
τικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας από τις δεσμεύ-
σεις της κας Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, θεωρώντας τες ως το πρώτο θετι-
κό βήμα για την επαναφορά της μεταποίησης στο επί-
κεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα. 
Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε ήδη
στην Αθήνα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου με αντικεί-
μενο εξέτασης τους κλάδους  της κλωστοϋφαντουρ-
γίας και της ένδυσης, ενώ έπονται συναντήσεις που
αφορούν σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης. 

Θετική ανταπόκριση της ΥΠΟΙΑΝ κας Λ. Κατσέλη στο αίτημα 
του ΣΒΒΕ για τη διαμόρφωση νέας βιομηχανικής πολιτικής 
στη χώρα

Διακίνηση εμπορευμάτων στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης
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Στο θέμα της διάθεσης στερεών βιομηχανικών αποβλή-
των σε όλους τους νομούς της χώρας, αλλά ιδιαίτερα στο
νομό Θεσσαλονίκης, στον οποίο έχει φθάσει σε οριακό
σημείο, επανήλθε με επιστολή της η Διοίκηση του ΣΒΒΕ,
προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιμα-
τικής Αλλαγής, κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, ζητώντας να
εφαρμοσθεί η μόνη εφικτή λύση, που είναι η τροποποί-
ηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ
Μαυροράχης.
Ο ΣΒΒΕ έχει γίνει αποδέκτης πολλών και έντονων δια-
μαρτυριών επιχειρήσεων – μελών του οι οποίες βρίσκο-
νται σε δυσχερή θέση εξ΄ αιτίας της αδυναμίας διάθε-
σης των στερεών αποβλήτων τους στον ΧΥΤΑ Μαυρορά-
χης. Η αδυναμία εναπόθεσης μη επικίνδυνων βιομηχα-
νικών αποβλήτων από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλο
χώρο, έχει ως αποτέλεσμα να στοιβάζονται καθημερι-

νά όλο και μεγαλύτεροι όγκοι αποβλήτων εντός του χώ-
ρου λειτουργίας τους. 
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για το ΣΒΒΕ η
πρόταση επίλυσής του είναι η τροποποίηση των εγκε-
κριμένων περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μαυρορά-
χης, ώστε να γίνονται πλέον δεκτά και εκείνα τα βιο-
μηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία προσομοι-
άζουν στα αστικά απόβλητα. Μετά από ενέργειες του
Συνδέσμου, η πρόταση αυτή έχει συμφωνηθεί – υιο-
θετηθεί από το Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, ο
οποίος προέβη σε σχετικό αίτημα προς την Ειδική Υπη-
ρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, από τα μέ-
σα του προηγούμενου έτους. 
Θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η διάκριση
των δημοτικών – αστικών και μη επικίνδυνων βιομηχανι-
κών απορριμμάτων δε στοιχειοθετείται με κανένα τρόπο.
Τα απορρίμματα των βιομηχανικών και εμπορικών
επιχειρήσεων, που μεταφέρονται σήμερα από ιδιωτικές
εταιρίες, δεν αποτελούν επικίνδυνα βιομηχανικά από-
βλητα και ούτε ανήκουν σε καμία από τις προβλεπό-
μενες ειδικές κατηγορίες των σχετικών Νόμων. 
Τα απορρίμματα αυτά είναι απολύτως όμοια με τα οικια-
κά απορρίμματα και θα έπρεπε κανονικά να συλλέγο-
νται και να διακομίζονται από τους Δήμους στους οποί-
ους υπάγεται η κάθε επιχείρηση και στους οποίους πλη-
ρώνονται ανταποδοτικά τέλη.
Ο τύπος των βιομηχανικών απορριμμάτων που διακινού-
νται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αποκομιδής προσο-
μοιάζει αυτό των αστικών, καθώς αποτελείται κυρίως
από υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας των βιο-
μηχανιών τροφίμων, και υπολείμματα συσκευασίας, και
αδρανή υλικά (πλαστικά, ξύλα, νάιλον, χαρτιά) από τις
υπόλοιπες επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένες εταιρίες
έχουν την άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αστι-
κού τύπου απορριμμάτων και δεν είναι αδειοδοτημένες
να μεταφέρουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα από τις
βιομηχανίες.
Το συνολικό βάρος των απορριμμάτων αυτών, σε καθη-
μερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών
επιχειρήσεων, είναι εξαιρετικά σημαντικό και προ-
σεγγίζει τους 350 τόνους.
Κατά την άποψή του ΣΒΒΕ και σύμφωνα με την έως σή-
μερα πρακτική, το σύστημα διαχείρισης έχει την από-
λυτη υποχρέωση παραλαβής των απορριμμάτων αυτών.
Παράλληλα, όπως ήδη έχουν γνωρίσει στο Σύνδεσμο
βιομηχανίες μέλη του, τροποποίηση των εγκεκριμέ-
νων περιβαλλοντικών όρων απαιτείται και για τον ΧΥΤΥ
Κιλκίς, πριν το πρόβλημα οξυνθεί και δημιουργηθούν
οι ίδιες προαναφερόμενες οριακές καταστάσεις στο σύ-
νολο της περιοχής. 
Επιπλέον, λόγω της σημερινής ανεξέλεγκτης κατάστα-
σης, η χώρα μας κινδυνεύει με επιβολή προστίμων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αφού δεν έχει τηρήσει τα
οριζόμενα στις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

Τροποποίηση των 
εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων 
διάθεσης στερεών 
βιομηχανικών αποβλήτων
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Με ιδιαίτερη ανησυχία η Διοίκηση του
ΣΒΒΕ ενημερώθηκε από την ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης ότι πρόκειται να
προχωρήσει στην εφαρμογή της
ποινικής ρήτρας σε επιχειρήσεις, για
ποσότητες φυσικού αερίου που δεν
έχουν παραληφθεί. 
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του ΣΒΒΕ
με επιστολή της προς τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλος της ΔΕΠΑ ΑΕ
κ. Χ. Σαχίνη, εξέφρασε την πλήρη
αντίθεσή της στην επιβολή των
ποινικών ρητρών και ζήτησε τη
διαγραφή τους, καθώς σε αντίθετη
περίπτωση οι επιχειρήσεις οδηγούνται
σε περαιτέρω συρρίκνωση της
παραγωγικής δραστηριότητας με
προφανές την περαιτέρω μείωση της
κατανάλωσης φυσικού αερίου. 

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών που πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2010
η Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε στον τύπο την παρακά-
τω ανακοίνωση:

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών της
χώρας, αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων κατά περιό-
δους, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, έχει ως
κύριο αποτέλεσμα την αποδιάρθρωση των τοπικών οι-
κονομιών και του παραγωγικού ιστού, πολλαπλασιάζο-
ντας έτσι τα αυξημένα προβλήματα των αγροτικών πε-
ριοχών της ελληνικής περιφέρειας.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
ανέμενε από την Κυβέρνηση καλύτερα αντανακλαστικά

για την αντιμετώπιση του θέματος, αφού οι συγκεκρι-
μένες κινητοποιήσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο
την ίδια περίπου εποχή…
Είναι αυτονόητο, ότι οι ζημίες που καταγράφουν οι επι-
χειρήσεις της περιφέρειας αυξάνονται με εκθετικούς
ρυθμούς, σε καθημερινή μάλιστα βάση. Γι’ αυτό προτεί-
νουμε την άμεση έναρξη διαλόγου κυβέρνησης – αγρο-
τών, για την επίλυση των προβλημάτων και την άρση του
αδιεξόδου που έχουν διαμορφώσει οι κινητοποιήσεις.
Από τη μέχρι σήμερα στάση των αγροτών, είναι φανε-
ρό ότι σημαντική μερίδα της κοινωνίας δεν έχει συνει-
δητοποιήσει την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται η χώρα και σε πόσο εύθραυστη θέση βρίσκονται οι
επιχειρήσεις της περιφέρειας. 

Κινητοποιήσεις των αγροτών

Εφαρμογή από τη ΔΕΠΑ ΑΕ 
της ποινικής ρήτρας 
για ποσότητες φυσικού αερίου 
που δεν έχουν παραληφθεί
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DST SHIPPING GROUP: 
Παραγγελία νέων πλοίων σε Ιαπωνικά Ναυπηγεία

Η “SMILE COSMETICS S.A.” λειτουργεί 
στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Η “SMILE” ΒΟΣ-ΜΑΝΔΡΟΣ Δ. ΑΕ ιδρύθηκε το 1991 και δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών και πα-
ραφαρμακευτικών, αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων.
Σήμερα η εταιρεία κάνει εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, ΗΠΑ, Αφρι-
κή, Ιαπωνία και Dubai και αλλού. 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τα έργα της νέας επένδυσης  της
εταιρείας στη  ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
μας, έκτασης 5000 τμ, προστέθηκαν τα πλέον εξειδικευμένα
μηχανήματα που παρέχουν άψογο αποτέλεσμα καλύπτοντας πλή-
ρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα καλλυντικά. Η στρα-
τηγική ανάπτυξης της εταιρείας μας βασίζεται στην ικανότητά
της να σχεδιάζει και να παράγει προϊόντα που συνδυάζουν άρι-
στο ποιοτικό σχεδιασμό και τήρηση των υψηλότερων προτύπων
ποιότητας.
Η δομή της εταιρείας καθώς και η ευέλικτη παραγωγή, μας επι-
τρέπει να παρέχουμε προσωποποιημένη και ποιοτική αντιμε-
τώπιση σε κάθε πελάτη ξεχωριστά. Στους πελάτες μας συγκα-
ταλέγονται μεγάλες εταιρείες με επώνυμα προϊόντα που εμπι-
στεύονται επί σειρά ετών την παραγωγή των προϊόντων τους
σε εμάς.
Διαγράφοντας τα τελευταία χρόνια μια άκρως δυναμική και επι-
τυχημένη αναπτυξιακή πορεία στην αγορά που δραστηριοποι-
είται, η SMILE ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. ΑΕ αποτελεί μια από τις πιο
δυναμικές παρουσίες στο χώρο των καλλυντικών στην Ευρώπη.

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 υπεγράφη συμβόλαιο ναυπήγη-
σης δυο (2) πλοίων (1+1 option) μεταξύ της DST SHIPPING GROUP,
συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογενείας Τσολάκη με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και της Ιαπωνικής IHI MARINE UNITED με έδρα το
Τόκυο της Ιαπωνίας. Πρόκειται για πλοία μεταφοράς χύδην φορ-
τίου μεταφορικής ικανότητας 56000 τόνων έκαστο τα οποία θα πα-
ραδοθούν στα μέσα του 2011 και στις αρχές του 2012 αντίστοιχα.
Από την πλευρά του ναυπηγείου παρεβρέθη και υπέγραψε το συμ-
βόλαιο ο Πρόεδρος της εταιρείας κύριος Kurahara. Η τελετή υπο-
γραφής έγινε στο παραδοσιακό οινοποιείο της οικογένειας Τσο-
λάκη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Την τελετή τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, οι Δήμαρχοι Θεσσαλο-
νίκης και Πανοράματος καθώς και κορυφαίοι φορείς και επιχει-
ρηματίες της πόλης. Ο Πρόεδρος της DST SHIPPING GROUP  κ.
Δημήτριος Τσολάκης τόνισε: Η σημερινή ημέρα αποτελεί για εμάς
ορόσημο καθώς αποτελεί την αρχή μιας ισχυρής σχέσης ανάμεσα
στον όμιλό μας και στο μεγαλύτερο και ιστορικότερο ναυπηγείο της
Ιαπωνίας. Είμαστε ευτυχείς γιατί η επένδυση αυτή δεν είναι
απλά η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ από βορειοελλαδίτη εφοπλιστή
αλλά αποτελεί την πρώτη παραγγελία της χρονιάς από Έλληνα εφο-
πλιστή στην Ιαπωνία και μια από τις πρώτες από την αρχή της ναυ-
τιλιακής κρίσης τον Οκτώβριο του 2008. Τέλος πιστεύω ότι προ-
σφέρει μια νότα αισιοδοξίας στη δοκιμαζόμενη από την οικονομι-
κή κρίση επιχειρηματική κοινότητα της Βορείου Ελλάδας’. Ο αντι-
πρόεδρος της  DST, Δρ. Σταύρος Τσολάκης τόνισε: ‘Είμαστε ιδιαί-
τερα υπερήφανοι που ενισχύουμε το στόλο μας με νεότευκτα πλοία
ιαπωνικής κατασκευής αναγνωρισμένα ως κορυφαίας ποιότητας

και αξιοπιστίας παγκοσμίως. Τα νέα αυτά πλοία θα είναι ιδιαίτερα
φιλικά στο περιβάλλον με ιδιαίτερα χαμηλές καταναλώσεις και
ελάχιστη εκπομπή ρύπων. Τέλος, το γεγονός ότι αγοράζονται σε
μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή που αντιπροσωπεύει χαμηλά εξα-
ετίας για το συγκεκριμένο τύπο πλοίου, μας κάνει πιο αισιόδοξους
για το μέλλον καθώς ευελπιστούμε ότι θα επωφεληθούμε τα μέ-
γιστα από την αναμενόμενη ανάκαμψη των ναυλαγορών από το 2011
και μετά’.

Η DST SHIPPING GROUP είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός όμι-
λος της Βορείου Ελλάδος και διαχειρίζεται ποντοπόρα πλοία με-
ταφοράς χύδην φορτίου καθώς και χημικά δεξαμενόπλοια. Η IHI
MARINE UNITED αποτελεί το παλαιότερο και ιστορικότερο ναυ-
πηγείο της Ιαπωνίας. Στην ιστορία είναι γνωστή ως η κατασκευ-
άστρια του θρυλικού θωρηκτού YAMATO της ναυαρχίδας του Ια-
πωνικού στόλου κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.




