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Νέα	Χρονιά	με	ανάδειξη	της	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΞΙΑΣ

Τα	τελευταία	δύο	χρόνια	
και	πλέον	ο	Σύνδεσμος	
Βιομηχανιών	Βορείου	
Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	έχει	
θέσει	στην	κορυφή	της	
διεκδικητικής	του	δρά-
σης	την	επαναφορά	της	
μεταποίησης	στο	επίκε-
ντρο	της	αναπτυξιακής	
πολιτικής	της	χώρας.	Για	
να	ενισχύσει	αυτή	του	την	
προσπάθεια	πρόσφατα	
ανέλαβε	την	πρωτοβου-
λία	βράβευσης	μεταποι-
ητικών	επιχειρήσεων	της	
Βορείου	Ελλάδος	για	τις	

ιδιαίτερες	επιχειρηματικές	τους	επιδόσεις	και	τη	
συνεισφορά	τους	στην	ανάπτυξη	της	περιφέρειας	
στην	οποία	είναι	εγκατεστημένες.
Μέσω	της	πρωτοβουλίας	αυτής	θέλουμε	να	στεί-
λουμε	ένα	συγκεκριμένο	μήνυμα	προς	την	κοινω-
νία.	Το	μήνυμα	είναι	ότι	στις	δύσκολες	στιγμές	που	
περνάει	η	χώρα,	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	
αντιστέκονται	στην	κρίση	μέσα	από	την	αξία	των	
Ελληνικών	προϊόντων	που	παράγουν,	μέσα	από	τη	
δουλειά	που	δίνουν	σε	πλήθος	συμπολιτών	μας,	και	
μέσω	της	συμβολής	του	με	κοινωνικά	υπεύθυνο	
τρόπο	στη	διατήρηση	της	κοινωνικής	συνοχής.
Στόχος	της	προσπάθειας	μας,	την	οποία	υλοποι-
ήσαμε	σε	συνεργασία	με	την	εφημερίδα	ΕΞΠΡΕΣ,	
η	οποία	φιλοδοξούμε	να	μετεξελιχθεί	σε	θεσμό	
για	τη	Θεσσαλονίκη	και	τη	Βόρεια	Ελλάδα,	είναι	
να	αναδειχθεί	η	μεταποιητική	επιχειρηματική	
δραστηριότητα,	που	σε	πολύ	δύσκολους	καιρούς	
βάλλεται	αδιακρίτως,	αλλά	τελικά	καταφέρνει	να	
επιβιώσει	και	να	δείξει	το	δρόμο	της	ανάπτυξης	
μέσα	απ΄	τη	σκληρή	δουλειά,	σε	όλη	την	Ελληνική	
κοινωνία.	Γι΄	αυτό	η	έννοια	της	Ελληνικής	Αξίας	
έχει	ουσιαστικό	περιεχόμενο	και	δεν	αποτελεί	
σύνθημα.	
Ευελπιστούμε,	ότι	η	νέα	μας	πρωτοβουλία	θα	
δώσει	ηθική	ικανοποίηση	σε	όσες	επιχειρήσεις	
βραβεύθηκαν,	θα	τονώσει	ψυχολογικά	όλους	μας,	
σε	μια	χρονική	περίοδο	όπου	η	πλέον	αισιόδοξη	
πρόβλεψη	είναι	η	καταστροφή,	και,	τελικά,	θα	
στείλει	το	μήνυμα	στην	κοινωνία	ότι	η	μεταποίηση	
είναι	«παρούσα»	στις	δύσκολες	ημέρες.

Βεβαίως,	η	προσπάθειά	μας	για	ανάδειξη	της	Ελ-
ληνικής	Αξίας	ως	μέσου	για	την	έξοδο	της	χώρας	
από	την	οικονομική	κρίση	δεν	μας	αφήνει	αδιά-
φορους	αναφορικά	με	τα	θέματα	της	τρέχουσας	
επικαιρότητας.	
Θέλω	να	δηλώσω	κατηγορηματικά	ότι	οι	επιχει-
ρήσεις	δεν	αντέχουν	πια,	έχουν	ξεπεράσει	τα	όριά	
τους.	
Δυστυχώς	σήμερα:	
1	Υπάρχει	παντελής	έλλειψη	ρευστότητας.
2	Ελάχιστες	επιχειρήσεις	πλέον	έχουν	κερδοφορία.	
Η	συντριπτική	πλειοψηφία	των	επιχειρήσεων	
εργάζονται	με	ζημίες.	

3	Το	κόστος	παραγωγής	αυξάνεται	μέρα	με	τη	
μέρα.	

4	Το	κλίμα	για	επενδύσεις	είναι	αρνητικό	και	επι-
δεινώνεται	καθημερινά.	

5	Η	φοροεπιδρομή	στις	επιχειρήσεις	και	στην	
Ελληνική	κοινωνία,	αποτελεί	συνήθεια	του	κρά-
τους,	που	αρχικά	είναι	έκτακτη,	αλλά	στη	συνέ-
χεια	γίνεται	μόνιμη.	Συνεχώς	ακούμε	ότι	η	νέα	
υστέρηση	των	εσόδων	θα	σημάνει	νέα	μέτρα.	Ως	
που	θα	πάει	αυτό;	Ως	που	θα	πάει	αυτό	ώστε	να	
καταλάβουμε	ότι	είμαστε	σε	ένα	φαύλο	κύκλο	ο	
οποίος	πρέπει	επιτέλους	να	σπάσει;	

Γι’	αυτό	θα	πρέπει	άμεσα	να	ληφθούν	αναπτυξι-
ακά	μέτρα	με	κύριους	άξονες	τη	βελτίωση	της	
ρευστότητας	και	της	ανταγωνιστικότητας,	μέτρα	τα	
οποία	θα	έχουν	πραγματικά	θετική	επίπτωση	στην	
πραγματική	οικονομία	και	στην	καθημερινότητα	
των	επιχειρήσεων.	
Αν	δε	γίνει	αυτό	άμεσα	θα	βλέπουμε	τη	μια	επι-
χείρηση	μετά	την	άλλη	να	κλείνει	και	την	ανεργία	
να	εκτοξεύεται	στα	ύψη.	Δυστυχώς	δεν	υπάρχει	
άλλος	χρόνος	και	άλλες	αντοχές.	
Ζητούμε	από	τη	νέα	κυβέρνηση	να	προστατεύσει	
τον	ιδιωτικό	τομέα,	ο	οποίος	ήταν,	είναι	και	θα	
είναι	η	ατμομηχανή	της	ανάπτυξης	της	Ελληνικής	
οικονομίας.	
Αλλιώς,	το	επόμενο	χρονικό	διάστημα	προβλέπω	
ότι	θα	ζήσουμε	την	απαξίωση	της	ιδιωτικής	οικο-
νομίας,	με	κίνδυνο	την	κοινωνική	έκρηξη.

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος



A	New	Year	showcasing		
GREEK	VALUE	

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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 Πρόεδρος	 Νικόλαος	Πέντζος
 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	 Γιάννης	Σταύρου
 Β’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης
	 	 Στέφανος	-	Λάζαρος	Τζιρίτης
 Γ’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος		Αποστόλου
	 	 Χρήστος	Γιορδαμλής
	 	 Ελευθέριος	Καλταπανίδης
	 	 Δημήτριος	Λακασάς
	 	 Λιβέριος	Μητακάκης
	 	 Μάρκος	Μπόλαρης
	 	 Γεώργιος	Νικολαϊδης
	 	 Βασίλειος	Σκαρλάτος
	 	 Αθανάσιος	Τζεβελέκης
	 	 Αναστάσιος	Τζήκας
 Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος	Σαββάκης
 Οικονομικός Επόπτης	 Ευθύμιος	Ευθυμιάδης
 Έφορος Χαρίλαος	Αλεξόπουλος
 Μέλη Δ.Ε. Δημήτριος	Αμπατζής
	 	 Κωνσταντίνος	Κουκούντζος
 Σύμβουλοι Ιωάννης	Ακκάς	
	 	 Ιζαμπέλλα	Βαρβαρέσου	
	 	 Ιωάννης	Βένος	
	 	 Στάθης	Γιαχανατζής	
	 	 Παναγιώτης	Γιώτας	
	 	 Χρήστος	Γκίνης	
	 	 Γιάννης	Δούφος	
	 	 Γρηγόριος	Ζαρωτιάδης	
	 	 Αθανάσιος	Ζαφειρίδης	
	 	 Σοφοκλής	Ιωσηφίδης	
	 	 Κυριακή	Καλεύρα	
	 	 Χρήστος	Καλλίας	
	 	 Σταύρος	Κοθάλης	
	 	 Πάρις	Κοκορότσικος	
	 	 Αντώνιος	Κουϊδης	
	 	 Ευγένιος	Κυρίδης	
	 	 Σταύρος	Κωνσταντινίδης	
	 	 Νικόλαος	Λέστος	
	 	 Θρασύβουλος	Μακιός	
	 	 Δημήτριος	Μαμαδάς	
	 	 Κωνσταντίνος	Μαραγκός	
	 	 Αικατερίνη	Νένδου	
	 	 Κυριάκος	Οικονόμου	
	 	 Θεοφάνης	Ουγρίνης	
	 	 Δημήτριος	Παζάρας	
	 	 Αχιλλέας	Παπακώστας	
	 	 Δημήτριος	Παπαμαυρουδής	
	 	 Αναστάσιος	Πιστιόλας	
	 	 Αλέξανδρος	Ροδάς	
	 	 Αντώνιος	Σιάρκος	
	 	 Στέφανος	Στεφάνου	
	 	 Παναγιώτης	Τσινάβος	
	 	 Χρήστος	Τσιόλιας	
	 	 Γεώργιος	Τσόκας	
	 	 Σταύρος	Τσολάκης	
	 	 Σίλια	Χριστοφιλοπούλου	
 Πρόεδροι επί Τιμή	 Παντελής	Κωνσταντινίδης
	 	 Αλέξανδρος	Μπακατσέλος
	 	 Βασίλειος	Πανούτσος
	 	 Νίκος	Ευθυμιάδης
	 	 Βασίλης	Τακάς
 Πρώην Πρόεδροι	 Βύρων	Αντωνιάδης
	 	 Δημήτρης	Συμεωνίδης
	 	 Γεώργιος	Μυλωνάς

For	more	than	two	years	now	the	Federation	of	Industries	of	Northern	
Greece	has	attached	great	importance	to	pursuing	activities	to	restore	
manufacturing	industries	to	the	very	centre	of	development	policy	in	Greece.	
In	order	to	strengthen	these	endeavours,	the	Federation	recently	launched	
an	initiative	to	award	prizes	to	manufacturing	industries	in	Northern	Greece	
for	their	outstanding	business	performance	and	their	contribution	to	the	
development	of	the	region	in	which	they	are	based.
In	developing	this	initiative	we	would	like	to	send	out	a	specific	message	
to	society.	That	message	is	that,	in	these	difficult	times	which	Greece	is	
facing,	manufacturing	industries	are	braving	the	crisis	by	capitalising	on	
the	value	of	the	Greek	products	they	manufacture,	by	creating	jobs	for	
a	large	number	of	our	fellow	citizens,	and	by	contributing,	in	a	socially	
responsible	manner,	to	the	preservation	of	social	cohesion.
The	aim	of	this	endeavour,	which	we	are	implementing	in	collaboration	with	
the	newspaper	EXPRESS	–	and	which	we	hope	will	become	a	firm	fixture	
on	the	Thessaloniki	and	Northern	Greece	events	calendar	-	is	to	showcase	
manufacturing	businesses,	a	sector	which	has	been	hit	hard	right	across	
the	board	by	these	difficult	times,	but	which	has	managed	to	survive	and	
to	steer	a	path	towards	development	through	hard	work	throughout	all	
of	Greece.	It	is	for	that	very	reason	that	the	concept	of	“Greek	Value”	has	
significant	meaning	and	is	not	just	a	slogan.	
We	hope	that	our	new	initiative	will	give	a	sense	of	moral	satisfaction	to	
all	the	prize-winners,	will	stimulate	everyone’s	morale	at	a	time	when	
the	most	optimistic	forecast	is	disastrous,	and	will	send	out	a	message	to	
society	that	the	manufacturing	sector	is	‘here’	despite	these	difficult	times.
Of	course,	our	endeavours	to	showcase	Greek	Value	as	a	way	out	of	the	
economic	crisis	do	not	mean	that	we	are	left	untouched	by	developments	in	
the	realm	of	current	affairs.	I	would	like	to	categorically	state	that	businesses	
can	no	longer	stand	the	difficulties	they	are	facing	and	are	already	beyond	
the	limits	of	their	endurance.	
Unfortunately	today:	
1	There	is	an	utter	lack	of	funding.
2	Few	businesses	are	still	profitable.	The	vast	majority	of	businesses	are	
operating	at	a	loss.	

3	Production	costs	are	rising	daily.	
4	The	climate	for	investments	is	negative	and	is	worsening	day-by-day.	
5	The	constant	imposition	of	taxes	on	businesses	and	Greek	society	has	
become	a	habit	for	the	State;	initially	they	said	it	was	because	of	the	
special	circumstances	that	exist,	but	now	it	is	becoming	something	
more	permanent.	We	constantly	hear	about	new	shortfalls	in	revenues	
which	means	new	measures.	How	far	will	this	go?		How	far	will	this	go	
until	we	realise	that	we	are	caught	in	a	vicious	circle	that	we	need	to	
break	free	from?	

That	is	why	development	measures	need	to	be	taken	immediately,	with	
the	primary	focus	on	improving	access	to	funding,	and	competitiveness;	
measures	which	will	have	a	concrete	and	positive	impact	on	the	real	economy	
and	the	day-to-day	life	of	businesses.	
If	this	is	not	done	immediately,	we	will	see	one	business	after	the	other	
closing	its	doors	and	unemployment	skyrocketing.	Unfortunately	there	is	
no	more	time	and	the	reserves	of	endurance	are	depleted.	
We	ask	the	new	government	to	protect	the	private	sector,	which	was,	is,	
and	will	be	the	driving	force	for	development	in	the	Greek	economy.	
If	it	does	not	do	so,	over	the	coming	months	and	years	I	foresee	that	the	
private	economy	will	become	defunct,	with	major	risks	of	social	unrest.
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10.01.12

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	εκπροσώπους	του	κλάδου	Δομικών	Χη-
μικών	και	Μονωτικών	Υλικών		στο	πλαίσιο	της	μελέτης:	«Πρό-
τυπο	Σχέδιο	Διαχείρισης	Αλλαγών	σε	ΜΜΕ	στον	ευρύτερο	τομέα	
των	Δομικών	Υλικών»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	της	
εταιρείας	Συμβούλων	Planet,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	 Συνάντηση	Εργασίας	για	την	παρουσίαση	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	επιχειρήσεων	που	θα	
εφαρμοστούν	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση	στις	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	σε	
αίθουσα	του	Επιμελητηρίου	Έβρου,	στην	Αλεξανδρούπολη.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Β.	Κοψαχείλης.	

11.01.12

•	 Δεξίωση	που	παρέθεσε	το	Ελληνο-Γερμανικό	Επιμελητήριο	με	την	
ευκαιρία	του	νέου	έτους	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
The	Met	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκαν	ο	κ.	Πρόεδρος	
και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

12 – 13.01.12

•	 1η	Συνάντηση	του	προγράμματος	«OPTIMES»,	που	πραγματοποιή-
θηκε	στα	γραφεία	του	Επιμελητηρίου	Παρισιού.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

13.01.12

•	 Τηλεοπτική	συνέντευξη	του	κ.	Χρ.	Γεωργίου,	στη	Δημοτική	Τηλε-
όραση	TV100,	στη	δημοσιογράφο	κα	Κ.	Τσιλιγκαρίδου,	με	θέμα:	
«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	
Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	
στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	Ελλάδα	–	Βουλγαρία	2007-2013».	

•	 Συνάντηση	Εργασίας	για	την	παρουσίαση	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	επιχειρήσεων	που	θα	
εφαρμοστούν	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση	στις	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
κτίριο	διοίκησης	ΕΤΒΑ	ΒΙ.ΠΕ.	Α.Ε.,	στη	Βιομηχανική	Περιοχή	
Κομοτηνής.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Β.	Κοψαχείλης.	

16 – 25.01.12

•	 Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	του	ΙΚΑ	Πύλης	Αξιού.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.

17.01.12

•	 Συνάντηση	Εργασίας	για	την	παρουσίαση	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	επιχειρήσεων	που	θα	
εφαρμοστούν	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση	στις	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Κάρτζαλι	της	Βουλγαρίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	
Στυλιαράς.	

19.01.12

•	 Διοικούσα	Επιτροπή	της	ΕΕΔΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Γ.	Σταύρου.

20.01.12

•	 Επίσημη	Τελετή	Απονομής	των	«Βραβείων	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ	
Βορείου	Ελλάδος»,	που	διοργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	
Βορείου	Ελλάδος	σε	συνεργασία	με	την	οικονομική	εφημερίδα	
ΕΞΠΡΕΣ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	The	Met	Hotel.

23.01.12

•	 Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	της	«Αλεξάνδρειας»	Ζώνης	Καινοτο-
μίας	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Γενική	Γραμματεία	Μακεδονίας	
Θράκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Μυλωνάς.

24.01.12 

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	ΚΕΚ	ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου	και	Χ.	Γεωργίου.

25.01.12

•	 Interactive	Workshop	Business	Crisis	Management	Center,	
που	διοργανώθηκε	από	το	Κολέγιο	Ανατόλια.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ως	συντονιστής	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνέδριο	με	θέμα	«Improving	Business	in	Today’s	Financial	
Crisis»	που	διοργανώθηκε	από	το	Σύλλογο	TOWER	και	πραγμα-
τοποιήθηκε	στο	Κολέγιο	Ανατόλια.	Από	το	Σύνδεσμο	παρουσίαση	
του	προγράμματος	«Business	Mentors»	πραγματοποίησε	η	κα	
Μ.	Νάζη.	

•	 Εσπερίδα	με	θέμα	«Ο	ρυπαίνων	πληρώνει	–	περιβαλλοντική	
ζημιά»,	που	διοργάνωσε	η	Επιστημονική	Επιτροπή	και	ο	Τομέας	
Βορείου	Ελλάδος	του	Εθελοντικού	Οργανισμού	για	το	Αστικό	
Περιβάλλον	Ecocity	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	
Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	με	ομιλία	ο	κ.	Κ.	Χατζη-
γιαννάκης.	

26.01.12

•	 Συνάντηση	Εργασίας	για	την	παρουσίαση	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	επιχειρήσεων	που	θα	
εφαρμοστούν	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση	στις	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Πετρίτσι	της	Βουλγαρίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	
Β.	Κοψαχείλης	και		Κ.	Στυλιαράς.	

30.01.12

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	ΕΙΜ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

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

•	 3ο	Forum	για	την	Καινοτομία	στην	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακε-
δονίας,	που	διοργάνωσε	η	Ανατολική	ΑΕ	στο	πλαίσιο	του	έργου	
AsciLocPlus	και	πραγματοποιήθηκε	στο	συνεδριακό	κέντρο	Ι.	
Βελλίδης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	με	ομιλία	ο	κ.	Χρ.	Γε-
ωργίου.

•	 Συνάντηση	Εργασίας	για	την	παρουσίαση	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	επιχειρήσεων	που	θα	
εφαρμοστούν	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση	στις	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	Νατάσσα,	στην	Ξάνθη.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Β.	Κοψαχείλης.	



 
 

01.02.12

•	 Διοικητική	Επιτροπή	του	Εμπορικού	και	Βιομηχανικού	Επιμελη-
τηρίου	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος	
με	παρουσίαση	για	το	Δίκτυο	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	και	Αρωγής	
του	ΣΒΒΕ.

02.02.12

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	ΣΒΒΕ	για	το	Περιβάλλον.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Κ.	Χατζηγιαννάκης	και	η	κα	Σ.	
Πολίτου.

03.02.12

•	 1η	Περιφερειακή	Συνάντηση	Δικτύων	Global	Compact	ΝΑ	Ευρώπης	
«Ανθρώπινα	Δικαιώματα	και	Καταπολέμηση	της	Διαφθοράς»,	που	
διοργάνωσε	το	Δίκτυο	ΕΚΕ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
The	Met	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Α.	
Σαββάκης	και	συμμετείχε	η	κα	Σ.	Πολίτου.

•	 Τηλεοπτική	συνέντευξη	του	κ.	Χρ.	Γεωργίου,	στη	Δημοτική	Τη-
λεόραση	TV100,	στο	δημοσιογράφο	κ.	Κατσηγιώργο,	με	θέμα:	
«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	
Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	
στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	Ελλάδα	–	Βουλγαρία	2007-2013».

06.02.12

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	ΙΟΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

07.02.12

•	 Συνέδριο	με	θέμα:	«The	Branding	Conference»,	που	διοργάνωσε	
η	εταιρία	Boussias	Communications	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
κτίριο	ΟΤΕ	Academy,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

07 – 08.02.12

•	 1η	Συνάντηση	του	προγράμματος	«EEN-PACT»,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Επιμελητηρίου	Arad	της	Ρουμανίας.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

08.02.12

•	 5η	Εκδήλωση	Κοινωνικής	Υπευθυνότητας	που	διοργάνωσε	η	ΕΕΔΕ	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	Bar–Restaurant	Aldebaran.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Γ.	Σταύρου	και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

09.02.12

•	 Συνάντηση	εργασίας	με	εκπροσώπους	του	κλάδου	Σκυροδέματος	
στο	πλαίσιο	της	μελέτης:	«Πρότυπο	Σχέδιο	Διαχείρισης	Αλλαγών	
σε	ΜΜΕ	στον	ευρύτερο	τομέα	των	Δομικών	Υλικών»,	που	πραγμα-
τοποιήθηκε	στα	γραφεία	της	εταιρείας	συμβούλων	Planet,	στην	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	του	ΣΒΒΕ	με	την	συμμετοχή	του	Αντιπρο-
έδρου	της	Ευρωπαϊκής	Τράπεζας	Επενδύσεων,	κ.	Π.	Σακελλάρη.

10.02.12

•	 Συνάντηση	των	μελών	της	Διοικητικής	Επιτροπής	και	εκπροσώπων	
επιχειρήσεων	μελών	του	Συνδέσμου	εισηγμένων	στο	ΧΑ,	με	τον	
Πρόεδρο	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς,	κ.	Κ.	Μποτόπουλο,	που	
πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Hyatt	Regency	Thessaloniki.

13.02.12

•	 Εκδήλωση	που	συνδιοργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	με	το	Ίδρυμα	Οικονο-
μικών	και	Βιομηχανικών	Ερευνών,	με	θέμα:	«Οικονομική	Κρίση	
και	Διακυβέρνηση»	και		πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Hyatt	
Regency	Thessaloniki.	Την	εκδήλωση	συντόνισε	ο	κ.	Σταύρου	και	
χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.	

14-21.02

•	 Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	του	ΙΚΑ	Πύλης	Αξιού.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.

16.02.12

•	 Παρουσίαση	του	εκθεσιακού	προγράμματος	της	Διεθνούς	Έκθε-
σης	Θεσσαλονίκης,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	ΕΒΕΘ.		Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

20.02.12

•	 2η	συνεδρίαση	του	συμβουλίου	υποστήριξης	του	ΕΚΕΤΑ,	που	
πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	ΕΚΕΤΑ.	Από	το	Σύν-
δεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

21.02.12

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ζώνης	Καινοτομίας	Θεσσαλονίκης	
Α.Ε.,	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Γενική	Γραμματεία	Μακεδονίας	
Θράκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Μυλωνάς.

•	 Συνεδρίαση	Συμβουλίου	Πιστοποίησης	ΕΛΟΤ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

22.02.12

•	 Διοικούσα	Επιτροπή	της	ΕΕΔΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Γ.	Σταύρου.

23.02.12

•	 Επιχειρηματικό	Φόρουμ	Μαύρης	Θάλασσας	(Black	Sea	Business	
Forum)	με	θέμα:	«Increasing	Trade	and	Investment	to	Reach	
Growth»	που	διοργανώθηκε	από	το	ΣΒΒΕ,	το	ΣΕΒ	και	το	ΣΕΒΕ,	
στο	ξενοδοχείο	Holiday	Inn	στη	Θεσσαλονίκη.	Από	το	Σύνδεσμο	
χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	Γενικός	Γραμματέας	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Α.	
Σαββάκης	και	συμμετείχαν	η	κες	K.	Τζιτζινού	και	Μ.	Νάζη.

28.02.12

•	 Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	κ.	Χρ.	Γεωργίου,	στο	ραδιοφωνικό	
σταθμό	Flash,	στην	εκπομπή	«Στη	διαπασών»	και	στo	δημο-
σιογράφο	κ.	Κ.	Τσιτούνα,	με	θέμα:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	
Ελλάδα	–	Βουλγαρία	2007-2013».	

•	 Σεμινάριο	Ελλήνων	εταίρων	1ης	&	2ης	πρόσκλησης	στο	πρόγραμμα	
ΕΕΣ	«Ελλάδα	–	Βουλγαρία	2007-2013»,	που	πραγματοποιήθηκε	
στο	ξενοδοχείο	Elisso	Xenia	στην	Ξάνθη.	Από	το	Σύνδεσμο	συμ-
μετείχε	ο	κ.	Β.	Κοψαχείλης.	

29.02.12

•	 Συνάντηση	Εργασίας	για	την	παρουσίαση	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	επιχειρήσεων	που	θα	
εφαρμοστούν	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση	στις	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	Porto	Palace,	στη	Θεσσαλονίκη.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Χρ.	Γεωργίου	και	Β.	Κοψαχείλης.	



06		[	νέες	πρωτοβουλίες		]	

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος»

Με	μεγάλη	επιτυχία	πραγματοποιήθηκε	την	Παρα-
σκευή	20	Ιανουαρίου	2012,	η	τελετή	απονομής	«Βραβεία	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ	Βορείου	Ελλάδος».	Στην	εκδήλωση	
παραβρέθηκαν	ο	Υπουργός	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστι-
κότητας	και	Ναυτιλίας	Μιχάλης	Χρυσοχοίδης,	Βου-
λευτές,	εκπρόσωποι	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	και	
μεγάλος	αριθμός	επιχειρηματιών	από	την		Ήπειρο,	
τη	Μακεδονία	και	τη	Θράκη.	Την	παρουσίαση	και	τον	
συντονισμό	της	εκδήλωσης	έκανε	η	δημοσιογράφος	
κα	Μαρία	Νικόλτσιου.

Τα	«Βραβεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ	Βορείου	Ελλάδος»	είναι	
μια	νέα	πρωτοβουλία	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	
Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	ο	οποίος	συνεργάσθηκε	για	
τη	διοργάνωση	της	εκδήλωσης	για	την		απονομή	βρά-
βευσης	με	την	οικονομική	εφημερίδα	ΕΞΠΡΕΣ.	Στόχος	
της		πρωτοβουλίας	είναι	η	ανάδειξη,	η	προβολή	και	
τελικά	η	βράβευση	μεταποιητικών	επιχειρήσεων	που	
ξεχώρισαν	για	τις	επιδόσεις	τους	τη	χρονιά	που	πέρασε.

Είναι	μια	ελάχιστη	τιμητική	αναγνώριση	της	επιτυχη-
μένης	δράσης	αυτών	των	επιχειρήσεων	που	μέσα	σε	
ένα	δυσμενές	οικονομικό	κλίμα	και	σε	περιβάλλον	
παγκόσμιας	ύφεσης	κατάφεραν	να	εισφέρουν	θετικά	
στην	ανάπτυξη	της	περιοχής	και	να	αποδείξουν	ότι	
υπάρχει	περιφερειακή	βιομηχανία	που	είναι	εξω-
στρεφής,	καινοτόμα,	κοινωνικά	και	περιβαλλοντικά	
υπεύθυνη.	

Για	τη	βράβευση	των	επιχειρήσεων	συγκροτήθηκε	Επι-
τροπή	Αξιολόγησης	αποτελούμενη	από	άτομα	υψηλού	
κύρους	η	οποία	συνεδρίασε	ούτως	ώστε	να	αξιολογήσει	
τις	υποψηφιότητες	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων	
που	διεκδικούσαν	τα	βραβεία	σε	καθεμιά	από	τις	κατη-
γορίες.	Τα	μέλη	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	πραγματικά	
αφιέρωσαν	μέρος	από	τον	πολύτιμο	χρόνο	τους	για	να	
συμβάλλουν	κι	αυτά	στην	ανάδειξη	επιτυχημένων	προ-
σπαθειών	επιχειρήσεων	που	αγωνίζονται	να	επιβιώσουν	
την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης.

Τα	μέλη	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	με	αλφαβητική	
σειρά,	ήταν:

1.	ο	κ.	Μόσχος	Βοϊτσίδης,	Πρόεδρος	της	Ένωσης	Συντα-
κτών	Ημερησίων	Εφημερίδων	Μακεδονίας	–	Θράκης,

2.	ο	καθηγητής	κ.	Κώστας	Γραμμένος,	Πρόεδρος	του	
Διεθνούς	Πανεπιστημίου	Ελλάδος,	

3.	ο	κ.	Γιώργος	Καλοφωλιάς,	Διευθύνων	Σύμβουλος	
του	Ομίλου	ΕΞΠΡΕΣ	Καλοφωλιάς,

4.	ο	κ.	Δημήτρης	Λακασάς,	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	
Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος,

5.	ο	κ.	Νικόλαος	Πέντζος,	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	και,

6.	ο	κ.	Γιάννης	Χατζηδημητρίου,	Πρύτανης	του	Πανε-
πιστημίου	Μακεδονίας.
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Στην	εναρκτήρια	ομιλία	του,	στην	τελετή	βράβευσης	
των	επιχειρήσεων,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Ν.	Πέ-
ντζος,	υπογράμμισε	«...ο	ΣΒΒΕ	σε	συνεργασία	με	την	
εφημερίδα	Εξπρές	αναδεικνύουν	την	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ.	
Αναδεικνύουν	επιχειρήσεις	που	είναι	εξωστρεφείς,	
διεθνοποιημένες,	σέβονται	το	περιβάλλον	και	είναι	
φιλικές	προς	αυτό,	είναι	καινοτόμες,	είναι	κοινωνικά	
υπεύθυνες	και	βοηθούν	την	κοινωνία	στο	πλαίσιο	της	
Εταιρικής	Κοινωνικής	τους	Ευθύνης.	Θα	ήθελα	να	
δώσω	συγχαρητήρια	λοιπόν	σε	όλες	αυτές	τις	επι-
χειρήσεις,	αλλά	και	σε	πολλές	άλλες,	που	και	αυτές	
αναδεικνύουν	την	Ελληνική	Αξία	αλλά	δεν	βραβεύ-
θηκαν	σήμερα.	

Το	μήνυμα	που	θέλουμε	να	δώσουμε	από	τη	σημερινή	
εκδήλωση	έχει	μεγάλη	σημειολογική	σημασία.	Δεν	
θέλουμε	να	αναδείξουμε	τον	καλύτερο	από	τους	καλύ-
τερους.	Αυτό	που	θέλουμε	να	δείξουμε	είναι	ότι	υπάρχει	
Ελληνική	Αξία,	ότι	υπάρχει	Ελληνική	παραγωγή	και	
μέσα	απ΄	αυτόν	τον	διαγωνισμό	αυταπόδεικτα	μπορεί	
η	μεταποίηση	να	αποτελέσει	πυλώνα	ανάπτυξης	για	
τα	επόμενα	χρόνια	για	την	Ελληνική	κοινωνία,	για	την	
Ελληνική	οικονομία.	

Και	πρέπει	οπωσδήποτε	και	με	κάθε	τρόπο	να	στηριχθεί	
από	την	κυβέρνηση	και	απ΄	όλο	το	πολιτικό	σύστημα.	
Η	μεταποίηση	πρέπει	να	μπει	στο	επίκεντρο	της	κυ-
βερνητικής	πολιτικής,	στο	επίκεντρο	της	αναπτυξιακής	
διαδικασίας.	ΜΕ	ΕΡΓΑ	ΚΑΙ	ΟΧΙ	ΜΕ	ΛΟΓΙΑ...»

Αμέσως	μετά	τον	Πρόεδρο	του		ΣΒΒΕ	έλαβε	το	λόγο	
ο	Υπουργός	Ανάπτυξης,	κ.	Μ.	Χρυσοχοίδης	ο	οποίος	
τόνισε	ότι	«...το	ζητούμενο	από	τον	ελληνικό	λαό	σή-
μερα	δεν	είναι	το	α’	ή	β’	ιδεολόγημα.	Είναι	η	ικανότητα	
της	πολιτικής	και	των	πολιτικών	να	υπηρετήσουν	τα	
καθημερινά	προβλήματα	του	λαού	και	τους	μεγάλους	
στόχους	της	χώρας...»

Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	του	Ομίλου	ΕΞΠΡΕΣ	Καλο-
φωλιάς,	κ.	Γ.	Καλοφωλιάς	τόνισε	«...τολμήσαμε	να	
προχωρήσουμε	στη	διοργάνωση	αυτής	της	εκδήλωσης	
έχοντας	την	πεποίθηση	ότι	βασική	προτεραιότητα,	εν	
μέσω	της	διεθνούς	οικονομικής	ύφεσης,	πρέπει	να	είναι	
η	στήριξη	της	βιομηχανίας	της	χώρας	και	η	τόνωση	της	
εξωστρέφειας	των	επιχειρηματικών	πρωτοβουλιών	και	
δη	αυτών	της	περιφέρειας...»

Χορηγοί	της	εκδήλωσης	ήταν	οι	εταιρείες	TITAN	Α.Ε.,	
ISOMAT	Α.Ε.	και	ΜΑΣΟΥΤΗΣ	Α.Ε.	και	χορηγός	σήματος		
η	εταιρεία	Colibri	Branding	and	Design.

Μετά	το	πέρας	των	σύντομων	ομιλιών	ακολούθησαν	οι	
βραβεύσεις	των	επιχειρήσεων.

κ.	Ν.	Πέντζος,	Πρόεδρος	ΣΒΒΕ

κ.	Μ.	Χρυσοχοίδης,	Υπουργός	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστικότητας	και	Ναυτιλίας

κ.	Γ.	Καλοφωλιάς,	Διευθύνων	Σύμβουλος	του	Ομίλου	ΕΞΠΡΕΣ	Καλοφωλιάς
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Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας»

Το	βραβείο	δόθηκε	σε	γυναίκα	επιχειρηματία	που	υπό	
την	ηγεσία	της,	η	εταιρεία	της	αναπτύχθηκε,	σημείωσε	
σημαντικές	επιδόσεις	στο	πεδίο	της	καινοτομίας	και	της	
εξωστρέφειας,	έδωσε	σημασία	στην	προστασία	του	περι-
βάλλοντος	και	ανέπτυξε	δράσεις	Εταιρικής	Κοινωνικής	
Ευθύνης.

Το	βραβείο	απονεμήθηκε	στην	κα	Ελένη	Προίκα,	Πρό-
εδρο	της	εταιρείας	«ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΠΡΟΙΚΑΣ	Α.Ε.»	και	
από	το	1979	πρώτη	γυναίκα	τυροκόμο	στην	Ελλάδα.

Η	εταιρεία	«ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΠΡΟΙΚΑΣ	Α.Ε.»

•	 Παράγει	για	122	χρόνια	τυριά	με	αγιορείτικη	συνταγή.		

•	 Εξάγει	50	διαφορετικούς	τύπους	τυριών	υψηλού	
γαστρονομικού	ενδιαφέροντος.

•	 Εφαρμόζει	σύστημα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	
ISO	14000.

•	 Έχει	λάβει	«Βραβείο	ποιότητας	2008»	από	το	πε-
ριοδικό	«Γαστρονόμος».	

•	 Η	συμβολή	της	είναι	αποφασιστική	στην	αναγνώριση	
του	Σοχού	και	των	προϊόντων	που	παράγονται	στην	
ευρύτερη	περιοχή.

Βραβείο «Εξωστρέφειας»

Το	βραβείο	απονεμήθηκε	στις	επιχειρήσεις	PELOPAC	
A.E.	και	KLEEMANN	HELLAS	ΑΒΕΕ,	ενώ	μαζί	με	τις	
δυο	παραπάνω	εταιρείες	η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	
αποφάσισε	να	απονείμει	έπαινο	για	την	εξωστρεφή	
της	δραστηριότητα	και	στην	ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ	-	ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ	
ΘΡΑΚΗΣ	ΑΒΕΕ.

Το	βραβείο	παρέλαβαν	για	την	εταιρεία:	PELOPAC	
A.Β.Ε.E.,	ο	Διευθύνων	Σύμβουλος,	κ.	Κωνσταντίνος	
Κωνσταντινίδης,	ΚΛΕΜΑΝ	ΕΛΛΑΣ	Α.Β.Ε.Ε.	ο	Γενικός	
Διευθυντής,	κ.	Νικόλαος	Κουκούντζος	και	έπαινο	για	
την	ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ	–	ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ	ΘΡΑΚΗΣ	Α.Β.Ε.Ε.,	ο	
Διευθύνων	Σύμβουλος,	κ.	Βάΐος	Κουδουμάκης.

Η	PELOPAC	Α.Β.Ε.Ε.,	με	έδρα	τη	βιομηχανική	περιοχή	
Θεσσαλονίκης:

•		Πραγματοποιεί	το	98,3%	των	πωλήσεων	της	σε	απαι-
τητικές	αγορές	του	εξωτερικού	(ΗΠΑ	42%,	Μεγ.	
Βρετανία	35%)	και	συνολικά	σε	ακόμη	13	χώρες.

•	 Έχει	αναπτύξει	σημαντικές	διεθνείς	συνεργασίες	
με	παγκόσμιες	εταιρείες	κολοσσούς,	όπως:	Hormel	
Foods,	J.	Sainsbury,	TESCO,	ASDA,	Rapuznel,	Bell	
-	Carter,	Target,	κλπ.

							Διακρίνονται	από	αριστερά	η	κα	Ελένη	Προίκα	και	ο	κ.	Νικόλαος	Πέντζος Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Βάΐος	Κουδουμάκης,	Δημήτριος	
Λακασάς,	Νικόλαος	Κουκούντζος	και	Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης	
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•	 Πρωτοπορεί	παγκοσμίως	στην	τυποποίηση	ελιών	
με	τη	χρήση	του	καινοτόμου	συστήματος	ανίχνευ-
σης	κουκουτσιών	στις	εκπυρηνωμένες	ελιές	με	
X-rayImaging.

Η	ΚΛΕΜΑΝ	ΕΛΛΑΣ	Α.Β.Ε.Ε.,	με	έδρα	τη	βιομηχανική	
περιοχή	Κιλκίς,	

•	 Πραγματοποιεί	εξαγωγές	ανελκυστήρων	σε	75	χώρες	
του	κόσμου.

•	 Διαθέτει	παραγωγικές	εγκαταστάσεις,	θυγατρικές	
και	γραφεία	πωλήσεων	σε	10	χώρες.

•	 Η	μονάδα	στο	Κιλκίς	είναι	πλήρως	καθετοποιημένη,	
ενώ	διαθέτει	και	νέα	παραγωγική	μονάδα	στη	Σαγκάη	
(Κίνα).

•	 Στο	Κιλκίς	υπάρχει	ο	μοναδικός	πύργος	δοκιμών	
ύψους	61	μέτρων	για	την	ανάπτυξη	νέων,	υψηλής	
ταχύτητας,	ανελκυστήρων.

•	 Απασχολεί	πάνω	από	800	εργαζόμενους.

Η	ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ	–	ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ	ΘΡΑΚΗΣ	Α.Β.Ε.Ε.,	με	έδρα	
τη	βιομηχανική	περιοχή	Κομοτηνής:

•	 Διαθέτει	παράδοση	120	ετών	στην	ποτοποίηση.

•	 Διενεργεί	πωλήσεις	ούζου	και	τσίπουρου	σε	5	χώρες	
της	Δυτικής	Ευρώπης.

•	 Έχει	αντιπροσωπείες	σε	ΗΠΑ	και	Ισραήλ.

•	 Έχει	προβεί	σε	επενδύσεις	περίπου	2	εκ.	€	για	την	
αυτοματοποίηση	της	παραγωγής	και	την	αύξηση	της	
παραγωγικότητας.	

•	 Έχει	πιστοποίηση	IFS	(International	Food	Standards).

Βραβείο «Καινοτομίας» 

Η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	αποφάσισε	το	βραβείο	να	
απονεμηθεί	στην	εταιρεία	EPSILON	NET	ΑΕ,	με	έδρα	τη	
Θεσσαλονίκη,	και	έπαινος	στην	εταιρεία	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟ-
ΛΙΑΤΑ	Α.Ε.,	με	έδρα	τη	Νεοχωρούδα	Θεσσαλονίκης.	

Το	βραβείο	παρέλαβε	για	την	εταιρεία	EPSILON	NET	
A.Ε.,	ο	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος,	κ.	Ιωάννης	
Μίχος	και	έπαινο	για	την	εταιρεία	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟΛΙΑΤΑ	
A.Ε.,	ο	Υπεύθυνος	Εξαγωγών,	κ.	Νικόλαος	Τσιφτσόγλου

Η	EPSILON	NET	Α.Ε.,	βραβεύθηκε:	

•	 Για	τη	χρήση	πρωτοποριακών	τεχνολογιών	στο	
σχεδιασμό,	την	παραγωγή	και	την	προώθηση	των	
προϊόντων	και	των	υπηρεσιών.

•	 Διότι	είναι	μία	από	τις	πέντε	Ελληνικές	εταιρίες	που	
συμπεριελήφθησαν	στη	λίστα	με	τις	1.000	καλύτερες	

ευρωπαϊκές	επιχειρήσεις	στον	τομέα	Έρευνα	&	
Ανάπτυξη	για	το	2010	και	το	2011.

•	 Επειδή	δημιουργεί	διαρκώς	καινοτόμα	προϊόντων	
όπως:	online	εφαρμογές	πληροφόρησης	για	tablets		
και		smartphones,	υπηρεσίες	μέσω	cloud,	υπηρε-
σίες	e-marketing,	ειδικές	εφαρμογές	διαχείρισης	
αποδείξεων.

•	 Επιπλέον,	διότι	ο		Πρόεδρος	της	εταιρείας	κ.	Γιάννης	
Μίχος	ανακηρύχθηκε	σε	καινοτόμο	επιχειρηματία	
της	χρονιάς	για	το	2010,	ενώ	βραβεύθηκε	και	το	
2009	ως	Έλληνας	επιχειρηματίας	της	χρονιάς.

Η	ΙΩΝΙΚΗ	ΣΦΟΛΙΑΤΑ	Α.Ε.,	καινοτομεί…

•	 Δημιουργώντας	κατεψυγμένα	προϊόντα	ζύμης	και	
σφολιάτας	εξαιρετικής	ποιότητας.

•	 Εγκαινιάζοντας	πρόσφατα	την	παραγωγή	μιας	νέας	
καινοτόμου	σειράς	από	εκλεκτές	πίτες,	με	το	δια-
κριτικό	τίτλο	«Φυλλο…Σοφία».

•	 Ανακαλύπτοντας	ξεχασμένες	Ελληνικές	γεύσεις	που	
στη	συνέχεια	τις	μετουσιώνει	σε	νέα	καινοτομικά	
προϊόντα.	

•	 Χρησιμοποιώντας	καινοτομικές	συσκευασίες	στα	
προϊόντα	που	διαθέτει	στη	αγορά.

•	 Εφαρμόζοντας	Quick	Response	Code	στις	συσκευ-
ασίες	των	προϊόντων	της.

			Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Νικόλαος	Τσιφτσόγλου,		
			Γιάννης	Χατζηδημητρίου,	και	Ιωάννης	Μίχος	
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Βραβείο «Περιβάλλον» 

Η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	αποφάσισε	να	απονεμηθεί	
το	βραβείο	σε	δυο	εταιρείες	ως	εξής:	στην	εταιρεία	
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΑΒΕΕΑ	«ΔΡΟΜΕΑΣ»,	στην	εται-
ρεία	ΑΕΙΦΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΩΝ	Α.Ε.	και	
να	δοθεί	και	ένας	έπαινος	στην	AGRITEX	ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ	Α.Ε..

Το	βραβείο	παρέλαβαν	για	την	εταιρεία:	ΠΑΠΑΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΥ	Α.Β.Ε.Ε.Α.	«ΔΡΟΜΕΑΣ»,		ο	Πρόεδρος	και	Δι-
ευθύνων	Σύμβουλος,	κ.	Αθανάσιος	Παπαπαναγιώτου,		
ΑΕΙΦΟΡΟΣ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΩΝ	A.Ε.,	ο	Γενικός	
Διευθυντής,	κ.	Απόστολος	Στρατής	και	έπαινο		για	
την	AGRITEX	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	A.Ε.,	ο	Αντιπρόεδρος,	κ.	
Ευθύμιος	Ευθυμιάδης.

Ο	«ΔΡΟΜΕΑΣ»	με	έδρα	τη	βιομηχανική	περιοχή	των	
Σερρών:	

•	 Εφαρμόζει	Σύστημα	Περιβαλλοντικής	Διαχείρισης	
ISO	14001:2009	και	Σύστημα	Διαχείρισης	Υγείας	
και	Ασφάλειας	στην	Εργασία	ΕΛΟΤ	1801:2008.

•	 Επεξεργάζεται	ξυλεία	από	πιστοποιημένη	αειφόρο	
διαχείριση	δασών,	σύμφωνα	με	το	σύστημα	PEFC.	

•	 Ενημερώνει	τους	πελάτες	για	το	χειρισμό	αποκο-
μιδής	και	τελικής	διάθεσης	των	προϊόντων.

•	 Διατηρεί	διαδικασίες	για	την	περιβαλλοντική	πα-
ρακολούθηση	και	μέτρηση,	των	βασικών	χαρακτη-
ριστικών	της	παραγωγικής	διαδικασίας.

•	 Τιμήθηκε	με	το	Εθνικό	Βραβείο	EMAS	2010	από	το	
Υπουργείο	Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	
Αλλαγής.

Η	ΑΕΙΦΟΡΟΣ	Α.Ε.	με	έδρα	την	Ιωνία	Θεσσαλονίκης:	

•	Επεξεργάζεται	και	αξιοποιεί	το	σύνολο	των	στερε-
ών	μη	επικίνδυνων	αποβλήτων	της	χαλυβουργίας	
ΣΙΔΕΝΟΡ	Α.Ε..	

•	Σε	10	χρόνια	λειτουργίας	έχει	επεξεργασθεί	άνω	
των	1,5	εκ.	τόνων	στερεών	αποβλήτων.

•	Έχει	επιτύχει	ποσοστό	ανακύκλωσης	άνω	του	81%.

•	Η	επιχειρηματική	της	δραστηριότητα	κατευθύνεται	
διαρκώς	στην	εξοικονόμηση	των	φυσικών	πόρων	
λόγω	της	αντικατάστασης	των	ορυκτών	υλικών,	τα	
οποία	χρησιμοποιούνται	στην	οδοποιία	και	αλλού.

•	Διαθέτει	στην	αγορά	πιστοποιημένα	αντιολισθηρά	
αδρανή	από	την	ανακύκλωση	της	σκωρίας	της	χα-
λυβουργίας.

•	Έχει	τιμηθεί	με	το	1ο	βραβείο	οικολογικού	προϊό-
ντος	από	τον	Πανελλήνιο	Σύνδεσμο	Επιχειρήσεων	
Προστασίας	Περιβάλλοντος.

Η	AGRITEX	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	Α.Ε.	με	έδρα	την	Αλεξάν-
δρεια	Ημαθίας:

•	 Αξιοποιεί	την	τεχνολογία	συμπαραγωγής	ηλεκτρικής	
ενέργειας	με	θερμική	ενέργεια	από	φυσικό	αέριο.

•	 Παράγει	τομάτα	σε	τσαμπί	με	υδροπονικό	τρόπο.

•	 Λειτουργεί	μονάδα	συμπαραγωγής	ενέργειας	ισχύος	
4,8	MW	ηλεκτρικής	και	6	MW	θερμικής.	

•	 Επεξεργάζεται	τα	καυσαέρια	και	εμπλουτίζει	το	
θερμοκήπιο	με	CO2.

•	 Εφαρμόζει	συστήματα	ανακύκλωσης	σε	όλη	την	
παραγωγική	της	διαδικασία.

Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» 

Στην	κατηγορία	της	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης,	
βραβεύθηκαν	δυο	επιχειρήσεις	για	το	κοινωνικό	έργο	
που	έχουν	προσφέρει	στις	τοπικές	κοινωνίες,	αλλά	
και	ευρύτερα,	μέσω	των	χορηγιών	σε	τοπικούς	συλ-
λόγους	ή	για	την	έμπρακτη	υποστήριξή	τους	ακόμη	
και	με	την	προσφορά	προϊόντων	που	τα	παράγει	η	ίδια	
η	επιχείρηση,	για	τις	δράσεις	που	έχουν	αναλάβει	
με	στόχο	την	ανάδειξη	της	περιοχής	δραστηριότητάς	
τους,	και,	τέλος,	για	εκείνες	τις	δράσεις	που	αφορούν	
αναδασώσεις,	ανακυκλώσεις	και	τις	συναφείς	με	αυτές	
δραστηριότητες.	

Με	βάση	αυτό	το	σκεπτικό	το	βραβείο	απονεμήθηκε	
στις	εταιρίες	Α.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.	και	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	Α.Ε..

						Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Απόστολος	Στρατής,	Γιώργος	Καλοφωλιάς,		 	
						Αθανάσιος	Παπαπαναγιώτου	και	Ευθύμιος	Ευθυμιάδης	
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Το	βραβείο	παρέλαβαν	για	την	εταιρεία	Α.	ΧΑΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ	A.Ε.,	ο	Διευθυντής	Marketing	και	Πωλήσεων	κ.	
Θεοδώρος	Ζωντανός	και	για	την	εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	A.Ε.,	ο	Διευθυντής	Συγκροτήματος	Βιομη-
χανικών	Εγκαταστάσεων	Βορρά	κ.	Ανδρέας	Κατσανίκος.	

Η	Α.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	Α.Ε.,	με	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη:

•	 Συμμετέχει	στο	Οικουμενικό	Σύμφωνο	των	Ηνω-
μένων	Εθνών,	τη	μεγαλύτερη	εθελοντική,	διεθνή	
πρωτοβουλία	για	την	κοινωνική	ευθύνη	των	επι-
χειρήσεων.

•	 Συνεισφέρει	οικονομικά	στην	οργάνωση	«Γιατροί	
Χωρίς	Σύνορα»	και	στην	υλοποίηση	του	έργου	του	
φιλανθρωπικού	συλλόγου	«Αχτίδα»	για	παιδιά	που	
πάσχουν	από	αυτισμό.

•	 Παρέχει	συνεχή	στήριξη	στην	Ελληνική	«Τράπεζα	
τροφίμων».

•	 Υποστηρίζει	το	έργο	του	«Μουσείου	Μακεδονικού	
Αγώνα».

•	 Είναι	χορηγός	του	«Ιδρύματος	Μελετών	Χερσονήσου	
του	Αίμου».

•	 Συμμετείχε	στην	ίδρυση	του	«Κέντρου	Μελετών	
και	Ερευνών	για	το	Σινεμά»	και	της	«Πολιτιστικής	
Εταιρείας	Επιχειρηματιών	Βορείου	Ελλάδος».

Τα	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	Α.Ε.,	με	έδρα	επίσης	τη	
Θεσσαλονίκη,	βραβεύονται:	

•	 Για	το	πρόγραμμα	«Δωρεάν	διάθεση	πετρελαίου	
θέρμανσης	και	βενζίνης»	σε	πάνω	από	600	οικο-
γένειες.

•	 Για	τη	δωρεά	2	ειδικών	οχημάτων	μεταφοράς	ατόμων	
με	ειδικές	ανάγκες	(Δήμοι	Κορδελιού/Ευόσμου	και	
Δέλτα)	και	4	οχημάτων	πυροπροστασίας.

•	 Για	την	κατασκευή	ενεργειακά	αυτόνομου	βρεφο-
νηπιακού	σταθμού	στα	Διαβατά	(χρήση	φωτοβολ-
ταϊκών).

•	 Για	την	παροχή	δωρεάν	προληπτικών	εξετάσεων	σε	άτομα	
τρίτης	ηλικίας	(συνεργασία	με	διαγνωστικά	κέντρα).

•	 Για	το	πρόγραμμα	«Ανανεώσιμες	Πηγές	Ενέργειας»	
για	μαθητές	Δημοτικού	και	Γυμνασίου	σε	συνεργασία	
με	το	κέντρο	ΝΟΗΣΙΣ.

Βραβείο «Περιφέρεια Ηπείρου»

Για	την	Ήπειρο	το	βραβείο	απονεμήθηκε	στην	Ηπει-
ρωτική	Βιομηχανία	Εμφιαλώσεων	Α.Ε.	«ΒΙΚΟΣ»,	με	
έδρα	τα	Ιωάννινα.	

Το	βραβείο	παρέλαβε	ο	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	
Σύμβουλος	της	εταιρείας	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ	A.Ε.,	κ.	Πέτρο	Σεπετάς.

Η	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ	A.Ε.:

•	Είναι	ο	Leader	της	Ελληνικής	αγοράς	στον	τομέα	των	
εμφιαλωμένων	νερών	με	μερίδιο	21%.

•	 Έχει	20	χρόνια	συμβολής	στην	ανάπτυξη	της	Ηπείρου	
και	στην	ανάδειξη	του	Ζαγορίου.

•	 Διαθέτει	3	υπερσύγχρονα	εργοστάσια	υψηλής	δυ-
ναμικότητας.

•	 Απασχολεί	πάνω	από	260	εργαζόμενους.

•	 Το	35%	των	εργαζομένων	είναι	απόφοιτοι	πανεπι-
στημίων.

•	 Τα	τελευταία	τρία	χρόνια	έχει	υλοποιήσει	επενδύσεις	
άνω	των	20	εκ.	€.

																	Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Ανδρέας	Κατσανίκος,		
																	Νικόλαος	Πέντζος	και	Θεόδωρος	Ζωντανός	

Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Μιχάλης	Χρυσοχοϊδης		
και	Πέτρος	Σεπετάς	
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Βραβείο «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Για	τη	Δυτική	Μακεδονία	το	βραβείο	απονεμήθηκε	
στην	εταιρεία	ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ	Α.Ε.,	με	έδρα	τα	Γρεβενά.	

Το	βραβείο	παρέλαβε	ο	Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμ-
βουλος	της	εταιρείας	ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ	A.Ε.,	κ.	Σωκράτης	
Κουρέλλας.

Η	εταιρεία	ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ	Α.Ε.:

•	 Είναι	η	πρώτη	Ελληνική	εταιρεία	παραγωγής	βιο-
λογικών	γαλακτοκομικών	προϊόντων	σύμφωνα	με	
γερμανικές	προδιαγραφές.

•	 Το	80%	της	παραγωγής	της	εξάγεται	στις	χώρες	της	
Δυτικής	Ευρώπης.

•	 Το	βιολογικό	γάλα	που	χρησιμοποιεί	προέρχεται	
αποκλειστικά	από	τα	Γρεβενά.

•	 Αναδεικνύει	τις	ξεχασμένες	γεύσεις	της	Ελληνικής	
τυροκομίας	παράγωντας		νέα	βιολογικά	προϊόντα.

•	 Προβάλλει	διεθνώς	τα	Γρεβενά	και	τη	Δυτική	Μα-
κεδονία.

Βραβείο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Για	την	Κεντρική	Μακεδονία,	η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	
αποφάσισε	να	απονεμηθούν	δυο	βραβεία,	στις	εταιρεί-
ες	PALAPLAST	A.E.	και	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Α.Ε..

Το	Βραβείο	παρέλαβαν	για	την	εταιρεία	PALAPLAST	
A.Ε.,	ο	Πρόεδρος,	κ.	Κωνσταντίνος	Παλατιανάς,	και	για	
την	εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	A.Ε.,	ο	Γενικός	
Διευθυντής	Μεταλλείων	και	Εργοστασίων	κ.	Δημήτριος	
Τσακωνίτης.

Η	PALAPLAST	A.E.,	με	έδρα	τη	Βιομηχανική	Περιοχή	
Θεσσαλονίκης,	

•	 Είναι	ο	μεγαλύτερος	κατασκευαστής	πλαστικών	
εξαρτημάτων,	συστημάτων	άρδευσης	καθώς	και	
U-PVC	σωλήνων	στην	Ελλάδα	με	μερίδιο	αγοράς	
περίπου	60%.

•	 Απασχολεί	περισσότερους	από	240	εργαζόμενους.

•	 Πουλά	τα	προϊόντα	της	σε	περισσότερες	από	100	
χώρες.	

•	 Διαθέτει	στην	αγορά	πάνω	από	3.000	διαφορετικούς	
κωδικούς	εξαρτημάτων	άρδευσης,	ύδρευσης	και	
θέρμανσης.

•	 Υιοθετεί	τεχνολογία	σχεδίασης	και	κατασκευής	προ-
ϊόντων	με	σημαντική	συμβολή	στην	εξοικονόμηση	
και	σωστή	διαχείριση	του	νερού.

Η	εταιρεία	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Α.Ε.,	με	έδρα	τη	
Γερακινή	Χαλκιδικής:	

•	 Κατατάσσεται	μεταξύ	των	κορυφαίων	παραγωγών	
μαγνησίας	στον	κόσμο.

•	 Το	93%	των	πωλήσεών	της	εξάγεται	σε	περίπου	40	
χώρες.

Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Μιχάλης	Χρυσοχοϊδης	και	
Σωκράτης	Κουρέλλας	

Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Δημήτριος	Τσακωνίτης,		
Μιχάλης	Χρυσοχοϊδης	και	Κωνσταντίνος	Παλατιανάς	
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•	 Απασχολεί	320	άτομα,	με	το	17%	από	αυτούς	να	
είναι	απόφοιτοι	ΑΕΙ	και	ΤΕΙ.

•	 Διαθέτει	4	θυγατρικές	εταιρείες	στο	εξωτερικό.

•	 Έχει	αναπτύξει	και	χρησιμοποιεί	παγκόσμιες	πρω-
τοποριακές	τεχνικές,	όπως	τους	ηλεκτροοπτικούς	
διαχωριστές	και	τα	δονούμενα	κόσκινα.

•	 Έχει	αναδείξει	τη	Χαλκιδική	σε	μια	από	τις	σημα-
ντικότερες	περιοχές	παραγωγούς	μαγνησίας	ανά	
τον	κόσμο.

Βραβείο «Περιφέρεια  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	αποφάσισε	ό,τι	ακριβώς	και	
για	την	Κεντρική	Μακεδονία.	Έτσι,	το	βραβείο	απονέ-
μεται	στις	εταιρείες	LUNCHEON	MEAT	EVROU	Α.Ε.	
και	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	SUNLIGHT	ΑΒΕΕ.

Το	Βραβείο	παρέλαβαν	για	την	εταιρεία	LUNCHEON	
MEAT	EVROU	A.Ε.,	ο	Γενικός	Διευθυντής	κ.	Χρήστος	
Γκοτσίδης	και	για	την	εταιρία	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	SUNLIGHT	
Α.Β.Ε.Ε.,	ο	Πρόεδρος	κ.	Χρήστος	Καρτάλης.

Η	LUNCHEON	MEAT	EVROU	Α.Ε.,	με	έδρα	τη	Βιομη-
χανική	περιοχή	της	Αλεξανδρούπολης:	

•	 Από	12	εργαζόμενους	που	απασχολούσε	το	1999,		
το		2011	απασχολεί	πλέον	163.		

•	 Η	αύξηση	παραγωγής	και	κύκλου	εργασιών	το	2011	
σε	σχέση	με	το	2010		κατά	+4%	και	η	αύξηση	κερδών	
κατά	132%	στο	ίδιο	χρονικό	διάστημα,	αποδεικνύουν	
την	αναπτυξιακή	της	δυναμική.

•	 Έχει	επενδύσει	πάνω	από	11	εκατ.	ευρώ	σε	13	χρόνια	
στον	Ακριτικό	Έβρο.

•	 Είναι	πιστοποιημένη	κατά	ISO	9001:2008	και	ISO	
22000:2005.

•	Διαθέτει	το	μοναδικό	στην	Ελλάδα	τμήμα	βιομηχα-
νικής	παραγωγής	PROSCIUTTO,	με	βάση	την	Ιταλική	
τεχνολογία	του	PROSCIUTTO	DI	PARMA.

Η	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	SUNLIGHT	Α.Β.Ε.Ε.,	με	έδρα	το	Νέο	
Όλβιο	Ξάνθης:	

•	Απασχολεί	600	εργαζόμενους	σε	Ελλάδα	και	εξω-
τερικό.

•	Έχει	ιδρύσει	θυγατρικές	εταιρείες	σε	9	χώρες.

•	Πραγματοποιεί	πωλήσεις	σε	100	χώρες.

•	Εξάγει	το	98%	της	παραγωγής	της.

•	Επενδύει	κάθε	χρόνο	το	3%	του	κύκλου	εργασιών	
της	σε	έρευνα	και	ανάπτυξη	νέων	προϊόντων.

•	Κατατάσσεται	στις	3	πρώτες	εταιρείες	στον	κόσμο	
σε	παραγωγή	συσσωρευτών	προηγμένης	τεχνολογίας	
και	στις	5	πρώτες	στην	Ευρώπη	σε	συσσωρευτές	
βιομηχανικής	χρήσης.

•	 Παρέχει	ενεργή	υποστήριξη	και	εξυπηρέτηση	7.000	
προϊόντων	και	συστημάτων.

•	Διατηρεί	6	γραφεία	τεχνικής	υποστήριξης	σε	χώρες	
του	εξωτερικού.

													Διακρίνονται	από	αριστερά	οι	κ.κ.	Χρήστος	Γκοτσίδης,			
													Μιχάλης	Χρυσοχοϊδης	και	Χρήστος	Καρτάλης	
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Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΣΒΒΕ 

Στην	πρώτη	συνεδρίαση,	για	το	2012,	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	του	ΣΒΒΕ,	πραγματοποιήθηκε	η	κοπή	της	
πρωτοχρονιάτικης	πίτας	για	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	και	τα	
στελέχη	του	Συνδέσμου.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	
Συνδέσμου	πραγματοποιήθηκε	με	τη	συμμετοχή	του	
Αντιπροέδρου	της	Ευρωπαϊκής	Τράπεζας	Επενδύσεων	
(ΕΤΕπ)	κ.	Π.	Σακελλάρη.

Κατά	τη	διάρκεια	της	συνάντησης	ο	Πρόεδρος	του	
ΣΒΒΕ	κ.	Νικόλαος	Πέντζος	έθεσε	ως	κύριο	θέμα	προς	
συζήτηση	το	θέμα	της	ενίσχυσης	της	ρευστότητας	των	
μεταποιητικών	επιχειρήσεων	και	την	κατάσταση	που	
επικρατεί	στο	εγχώριο	τραπεζικό	σύστημα.		

Παράλληλα	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	υπογράμμισε	
ότι	στο	πλαίσιο	της	χρηματοπιστωτικής	και	οικο-
νομικής	κρίσης,	ο	ρόλος	της	ΕΤΕπ	είναι	ιδιαίτερα	
σημαντικός.	Η	παρατεινόμενη	κρίση	και	η	εξάπλω-
ση	της	ύφεσης,	καθιστούν	αναγκαία	την	αύξηση	
του	ρυθμού	της	χρηματοδοτικής	δραστηριότητας	
του	ομίλου	ΕΤΕπ	στην	Ελλάδα,	τουλάχιστον	για	τα	
επόμενα	δύο	χρόνια.

Κατά	τη	διάρκεια	της	συζήτησης	των	μελών	του	Διοικη-
τικού	Συμβουλίου	με	τον	κ.	Πλ.	Σακελλάρη	ο	τελευταίος	
ανέφερε	ότι	η	ΕΤΕπ	εργάζεται	για	την	ενίσχυση	της	
οικονομικής	και	κοινωνικής	συνοχής	της	ΕΕ	και	την	
προώθηση	της	ανάπτυξης	των	λιγότερο	προηγμένων	
περιοχών	της.	Στηρίζει	διαρκώς	την	πραγματική	οικο-
νομία	και,	σε	περιόδους	αναταραχής,	έχει	την	ικανότητα	
να	παρέχει	συντονισμένη	στήριξη	στην	ευρωπαϊκή	
οικονομία	μέσω	εξειδικευμένων	χρηματοπιστωτικών	
εργαλείων.	

Στο	τέλος	της	συνεδρίασης	έγινε	η	κοπή		της	πρωτο-
χρονιάτικης	πίτας	με	τυχερό	τον	κ.	Χαρίλαο	Αλεξόπου-
λο,	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	και	Γενικό	Διευθυντή	της	
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ	Α.Ε.
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Οικονομική Κρίση και Διακυβέρνηση

Ποιος	είναι	ο	λόγος	ή	οι	λόγοι	για	τους	οποίους	η	Ελ-
λάδα	έφτασε	στην	παρούσα	κατάσταση;	Γιατί,	ενώ	
γνωρίζουμε	ποιες	είναι	οι	ενδεδειγμένες	μεταρρυθ-
μίσεις	του	οικονομικού	συστήματος	αυτές	προχωρούν	
με	πολύ	αργό	ρυθμό;	Η	Ελλάδα	και	οι	πολίτες	της	είναι	
όντως	καταδικασμένοι	να	βιώνουν	έναν	διαρκή	κύκλο	
υπερχρέωσης	και	φθίνουσας	οικονομικής	δραστηριό-
τητας;	Υπάρχουν	ρεαλιστικές	προϋποθέσεις	εξόδου	από	
την	κρίση;	Υπάρχουν	πραγματικές	προτάσεις	εξόδου	
από	την	κρίση;	Πως	μπορούν	να	υλοποιηθούν	αυτές	
οι	προτάσεις;	Τα	λάθη	του	παρελθόντος	μας	έχουν	
διδάξει	ώστε	να	τα	αποφύγουμε	στο	μέλλον;	

Αυτά	και	πολλά	περισσότερα	ερωτήματα	που	σχετίζονται	
με	την	οικονομική	κρίση	και	τη	διακυβέρνηση	συζητή-
θηκαν	κατά	τη	διάρκεια	εκδήλωσης	που	συνδιοργάνω-
σαν,	τη	Δευτέρα	13	Φεβρουαρίου	2012,	ο	Σύνδεσμος	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	και	το	Ίδρυμα	
Οικονομικών	και	Βιομηχανικών	Ερευνών	(ΙΟΒΕ).	

Στην	εκδήλωση	απηύθυναν	ομιλίες	ο	Πρόεδρος	του	
ΣΒΒΕ,	κ.	Ν.	Πέντζος	και	ο	Πρόεδρος	του	ΙΟΒΕ	και	
πρώην	Πρόεδρος	του	ΣΕΒ,	κ.	Ο.	Κυριακόπουλος.	

Η	εισηγητική	παρέμβαση	με	θέμα:	«Η	κρίση	και	το	
πρόβλημα	της	διακυβέρνησης	στην	ελληνική	κοινω-
νία»,	έγινε	από	τον	Καθηγητή	Θεσμικής	Οικονομικής	
του	Παντείου	Πανεπιστημίου	κ.	Στ.	Ιωαννίδη.

Στη	συνέχεια	ακολούθησαν	τοποθετήσεις	από:	τον	
Καθηγητή	Οικονομικών		του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	
και	Γενικό	Διευθυντή	του	ΙΟΒΕ,		κ.	Ι.	Στουρνάρα,	τον	
Γενικό	Γραμματέα	της	Ελληνικής	Ένωσης	Τραπεζών,	
κ.	Χ.	Γκόρτσο,	το	Δήμαρχο	Θεσσαλονίκης,	κ.	Γ.	Μπου-
τάρη,	και	τον	Τέως	Πρόεδρο	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Γ.	Μυλωνά.

«Για	πάνω	από	δέκα	χρόνια	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	
Βορείου	Ελλάδος	και	το	ΙΟΒΕ	συνεργάζονται	για	την	

έκδοση	της	Παγκόσμιας	Επετηρίδας	Ανταγωνιστικό-
τητας	του	IMD»,	ανέφερε	κατά	τη	διάρκεια	της	ομιλίας	
του	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος.	Μια	από	τις	
τέσσερις	παραμέτρους	αξιολόγησης	ανταγωνιστικότη-
τας	μιας	χώρας		είναι	η	κυβερνητική	αποτελεσματι-
κότητα,	δηλαδή	αυτή	καθ΄	αυτή	η	ετήσια	αξιολόγηση	
του	πολιτικού	συστήματος.	Τα	στοιχεία	των	τελευταίων	
δεκαπέντε	ετών	δείχνουν	ότι	η	χώρα	μας	διαρκώς	
κατρακυλά	στη	διεθνή	κατάταξη	ανταγωνιστικότητας	
με	κριτήριο	την	κυβερνητική	αποτελεσματικότητα,	
και	μάλιστα	για	το	2011	είναι	τέταρτη	από	το	τέλος	
καταλαμβάνοντας	την	56η	θέση	μεταξύ	των	59	χωρών	
που	μελετώνται	από	το	IMD.

Με	αυτή	την	παρατήρηση,	υπογράμμισε	ο	κ.	Πέντζος,	
«...δεν	θέλω	να	σας	αποδείξω	ότι	ο	ΣΒΒΕ	και	το	ΙΟΒΕ	
αισθάνονται	δικαιωμένοι	που	τόσα	χρόνια	επισημαί-
νουν	το	συγκεκριμένο	πρόβλημα.	Θέλω	να	δείξω,	και	
με	ποσοτικά	στοιχεία,	την	ανεπάρκεια	δυστυχώς	του	
τρόπου	διακυβέρνησης	να	αντιληφθεί	τα	προβλήματα,	
να	τα	μελετήσει	και	να	δώσει	τις	απαραίτητες	κάθε	
φορά	λύσεις...»	
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Ημερίδες για την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μεί-
ωσης του λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων 

Στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	Ευρωπαϊκής	Εδαφικής	
Συνεργασίας	Ελλάδα	–	Βουλγαρία	2007-2013,	ο	ΣΒΒΕ	δι-
οργάνωσε	κατά	τον	Ιανουάριο	–	Φεβρουάριο	του	2012	πέντε	
(5)	ημερίδες	με	το	γενικό	τίτλο	«Καινοτόμες	Τεχνολογίες	
για	τη	Μείωση	του	Λειτουργικού	Κόστους	της	Επιχείρησής	
σας»,	(Cross	Border	Implementation	of	innovative	cost	
cutting	technologies	–	CROSS-INNO-CUT).	

Οι	ημερίδες	αυτές,	πραγματοποιήθηκαν	και	στις	δύο	
πλευρές	των	συνόρων	Ελλάδας	Βουλγαρίας,	και	συ-
γκεκριμένα:	

•	 Στην	Αλεξανδρούπολη,	την	Τρίτη,	10	Ιανουαρίου	
2012,	σε	συνεργασία	με	το	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	
και	Βιοτεχνιών	Έβρου.

•	 Στην	Κομοτηνή,	την	Παρασκευή,	13	Ιανουαρίου	2012,	
σε	συνεργασία	με	το	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	και	
Βιοτεχνιών	Ν.	Ροδόπης.

•	 Στο	Kardjali	(Βουλγραρία),	την	Τρίτη,	17	Ιανουαρίου	
2012,	με	το	Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	
του	Kardjali.

•	 Στο	Petrich	(Βουλγραρία),		την	Πέμπτη	26	Ιανουαρίου	
2012,	με	το	Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	
του	Petrich.

•	 Στη	Ξάνθη,	τη	Δευτέρα,	30	Ιανουαρίου	2012,	σε	συ-
νεργασία	με	το	Σύνδεσμος	Βιοτεχνών	–	Βιομηχάνων	
Ξάνθης	«Ο	Δημόκριτος»,	και,

•	 Στη	Θεσσαλονίκη,	την	Τετάρτη,	29	Φεβρουαρίου.	

Στις	ημερίδες	αυτές	συμμετείχαν	ανώτερα	και	ανώτατα	
στελέχη	επιχειρήσεων	τα	οποία	εκδήλωσαν	ζωηρό	

ενδιαφέρον	για	την	ενημέρωση	και	ενσωμάτωση	των	
προτεινομένων	καινοτόμων	τεχνολογιών.

Οι	τεχνολογίες	αυτές	θα	εφαρμοστούν	ΔΩΡΕΑΝ	σε	
μεταποιητικές	επιχειρήσεις	της	Βόρειας	Ελλάδας	που	
εκδήλωσαν	ενδιαφέρον	συμμετοχής	κατά	τη	διάρκεια	
των	ημερίδων	στο	εν	λόγω	έργο.	

Μέσω	του	έργου	CROSS-INNO-CUT	θα	εφαρμοστούν	
καινοτόμες	τεχνολογίες	που	στοχεύουν	στη	μείωση	του	
κόστους	λειτουργίας	των	επιχειρήσεων	και	οι	οποίες	ανα-
πτύχθηκαν	από	την	ερευνητική	μονάδα	του	Αριστοτελείου	
Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	URENIO.	Η	υλοποίηση	
της	εφαρμογής	των	καινοτόμων	αυτών	τεχνολογιών	θα	
γίνει	στις	επιχειρήσεις	που	θα	συμμετέχουν	χωρίς	καμία	
απολύτως	οικονομική	επιβάρυνση	σε	τρία	στάδια:	

•	καταρχήν	θα	εντοπιστούν	δραστηριότητες	που	επιβα-
ρύνουν	το	κόστος	λειτουργίας	σε	εκατό	(100)	επι-
χειρήσεις	της	διασυνοριακής	περιοχής,	μέσω	επι-
σκέψεων	που	θα	πραγματοποιήσουν	εξειδικευμένοι	
επιστήμονες.	Οι	εκατό	αυτές	επιχειρήσεις	θα	είναι	
οι	εκατό	πρώτες	που	θα	δηλώσουν	συμμετοχή	στην	
υλοποίηση	των	δράσεων	του	εν	λόγω	έργου,	χωρίς	
καμία	οικονομική	επιβάρυνση.	

•	 Στη	συνέχεια,	θα	επιλεχθούν	τριάντα	από	τις	εκατό	
προηγούμενες	επιχειρήσεις,	στις	οποίες	θα	αναπτυχθεί	
ένα	συγκεκριμένο	πλάνο	εργασίας	για	τη	μείωση	του	
κόστους	λειτουργίας,	το	οποίο	και	θα	τους	παραδοθεί.

•	 Στο	τελευταίο	στάδιο	υλοποίησης	θα	επιλεχθούν	
δέκα	επιχειρήσεις	στις	οποίες	θα	εφαρμοστεί	το	
προτεινόμενο	πλάνο	εργασίας	με	τη	βοήθεια	experts.

	Το	έργο	“Cross	Border	Implementation	of	Innovative	Cost	Cutting	Technologies	(CROSS-INNO-CUT)”	συγχρηματοδοτείται	από	

την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(Ευρωπαϊκό	Ταμείο		Περιφερειακής		Ανάπτυξης)		και		από	Εθνικούς	Πόρους	της	Ελλάδας	και	της	Βουλγα-

ρίας,		στο		πλαίσιο		του		Προγράμματος	Ευρωπαϊκής	Εδαφικής	Συνεργασίας	Ελλάδα-Βουλγαρία	2007-2013.
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ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε μεταποιητικές επιχειρήσεις

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	
(ΣΒΒΕ)	στην	προσπάθεια	ενίσχυσης	της	ανταγω-
νιστικότητας	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων,	
εξασφάλισε	χρηματοδότηση	από	το	Επιχειρη-
σιακό	Πρόγραμμα	Ευρωπαϊκής	Εδαφικής	Συ-
νεργασίας	“Ελλάδα	-	Βουλγαρία	2007	-	2013”	
για	να	υποβοηθήσει	την	καθημερινή	λειτουργία	
εβδομήντα	(70)	μεταποιητικών	επιχειρήσεων	
της	Βορείου	Ελλάδος.	

Οι	ΔΩΡΕΑΝ	υπηρεσίες	θα	παρασχεθούν		από	
τον	ΣΒΒΕ	προς	τις	επιχειρήσεις	το	χρονικό	διά-
στημα	Μαΐου	–	Ιουνίου	2012	μέσω	εξωτερικών	
συνεργατών	του	Συνδέσμου,	στο	πλαίσιο	πάντοτε	
του	ανωτέρου	έργου.

Οι	ΔΩΡΕΑΝ	υπηρεσίες	αφορούν	την	αξιολόγηση	
των	ακόλουθων	λειτουργιών	της	επιχείρησης,	
μέσω	εξειδικευμένων	μεθόδων	και	εργαλείων.	
Οι	ειδικοί	που	θα	επισκεφθούν	τις	επιχειρήσεις	
θα	εξετάσουν	τις	ακόλουθες	περιοχές	λειτουρ-
γίας	τους:

•	τις	διαδικασίες	παραγωγής,	

•	τη	διαχείριση	της	εφοδιαστικής	αλυσίδας,	

•	το	ανθρώπινο	δυναμικό,	

•	τη	διαχείριση	παγίων,			

•	τις	εναλλακτικές	μορφές	ενέργειας,	και,	

•	το	μάρκετινγκ	και	την	αξιοποίηση	των	κοι-
νωνικών	δικτύων.

Η	υπηρεσία	διάγνωσης	θα	προσφερθεί	ΔΩΡΕΑΝ,	
και	θα	παραδοθεί	διαγνωστική	μελέτη	τεκμη-
ρίωσης	των	περιοχών	που	χρήζουν	βελτίωσης.

Με	την	παρούσα	ανακοίνωση	καλούμε	τις	εν-
διαφερόμενες	επιχειρήσεις	που	είναι	μεταποι-
ητικές	μικρομεσαίες	και	εγκατεστημένες	στην	
Κεντρική	Μακεδονία	και	την	Ανατολική	Μακεδο-
νία	και	Θράκη,	εκτός	από	τους	νομούς	Πέλλας,	
Κιλκίς,	Πιερίας,	Ημαθίας	και	Χαλκιδικής,	να	
δηλώσουν	τη	συμμετοχή	τους	στο	πρόγραμμα.	

Για	δηλώσεις	συμμετοχής	μπορείτε	να	επικοινω-
νείτε	με	τις	υπηρεσίες	του	ΣΒΒΕ,	αρμόδιο	στέλεχος	
Δρ.	Ευάγγελος	Κοψαχείλης	(Τηλ.	2310	539817,		
Fax	2310	541933,	Email:	ekops@sbbe.gr).	

Λόγω	των	περιορισμένων	θέσεων	θα	τηρηθεί	
αυστηρή	σειρά	προτεραιότητας.

Η	χρηματοδότηση	παρέχεται	μέσω	του	έργου	«Καινοτόμες	Τεχνολογίες	για	τη	Μείωση	του	Λειτουργικού	Κόστους	

της	Επιχείρησής	σας»,	“Cross	Border	Implementation	of	Innovative	Cost	Cutting	Technologies	(CROSS-	INNO-

CUT)”.	Το	έργο	“Cross	Border	Implementation	of	Innovative	Cost	Cutting	Technologies	(CROSS-INNO-CUT)”	

συγχρηματοδοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(Ευρωπαϊκό	Ταμείο		Περιφερειακής		Ανάπτυξης)		και		από	Εθνικούς	

Πόρους	της	Ελλάδας	και	της	Βουλγαρίας,		στο		πλαίσιο		του		Προγράμματος	Ευρωπαϊκής	Εδαφικής	Συνεργασίας	

Ελλάδα-Βουλγαρία	2007-2013.
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Black Sea Business Forum: “Increasing Trade and 
Investment to Reach Growth”

Το	Παρευξείνιο	Επιχειρηματικό	Φόρουμ	με	θέμα:	
“Increasing	Trade	and	Investment	to	Reach	Growth”,	
διοργανώθηκε,	την	Πέμπτη	23	Φεβρουαρίου	2012,	από	
το	Σύνδεσμο	Επιχειρήσεων	και	Βιομηχανιών	(ΣΕΒ)	και	
το	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	
μέλη	του	Enterprise	Europe	Network	-	Hellas,	σε	συ-
νεργασία	με	το	Σύνδεσμο	Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος	
(ΣΕΒΕ)	και	το	Αναπτυξιακό	Πρόγραμμα	των	Ηνωμένων	
Εθνών	(UNDP).

Στο	Φόρουμ	μετείχαν	33	εταιρείες	από	12	χώρες	της	
περιοχής,	οι	οποίες	ασχολούνται	με	την	εισαγωγή,	τη	
διανομή	και	το	εμπόριο	προϊόντων	από	τους	τομείς	
τροφίμων-ποτών,	χημικών,	φαρμακευτικών,	καλλυ-
ντικών,	δομικών	υλικών,	πλαστικών	και	συσκευασιών.	

Συγκεκριμένα	παρευρέθησαν	υψηλόβαθμα	στελέχη	και	
υπεύθυνοι	προμηθειών	εταιριών	από	την	Αλβανία,	την	
Αρμενία,	το	Αζερμπαιτζάν,	τη	Βουλγαρία,	την	πΓΔΜ,	
τη	Γεωργία,	την	Μολδαβία,	τη	Ρουμανία,	τη	Ρωσία,	τη	
Σερβία,	την	Τουρκία,	και	την	Ουκρανία.	Από	ελληνικής	
πλευράς	συμμετείχαν	55	ελληνικές	εταιρίες	οι	οποίες	
δραστηριοποιούνται	εξαγωγικά	στους	παραπάνω	τομείς	
οι	οποίες	είχαν	την	ευκαιρία	να	συζητήσουν	απευθείας	
με	τους	ξένους	εισαγωγείς	για	νέες	συνεργασίες	και	
συμφωνίες.	Πραγματοποιήθηκαν	συνολικά	πάνω	από	
250	επιχειρηματικές	συναντήσεις	και	σύμφωνα	με	
τις	πρώτες	εκτιμήσεις	μέσα	από	τις	επαφές	αυτές	
αναμένεται	να	προκύψουν	αρκετές	νέες	συμφωνίες	
στο	προσεχές	διάστημα.	

Στην	εναρκτήρια	συνεδρίαση	απηύθυναν	χαιρετισμό	ο	
Διευθυντής	Διεθνών	Σχέσεων	του	ΣΕΒ,	κ.	Ι.	Πατσιαβός,	
ο	Γενικός	Γραμματέας	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Α.	Σαββάκης,	ο	
Πρόεδρος	του	ΣΕΒΕ,	κ.	Δ.	Λακασάς	και	ο	Διευθυντής	
Περιφερειακών	Προγραμμάτων	του	Αναπτυξιακού	Προ-
γράμματος	Ηνωμένων	Εθνών	(UNDP),	κ.	B.	Kolodkin.	

Όπως	επισήμανε	ο	κ.	Α.	Σαββάκης,	Γενικός	Γραμματέας	
του	ΣΒΒΕ,	πολλές	επιχειρήσεις	της	Βορείου	Ελλάδος	
εξακολουθούν	να	είναι	εύρωστες	οικονομικά	παρά	τη	
κρίση	λόγω	της	εξωστρέφειας	που	τις	διακρίνει.	Η	
εμπορική	και	επενδυτική	δραστηριοποίηση	των	ελλη-
νικών	επιχειρήσεων	σε	χώρες	της	ευρύτερης	περιο-
χής	της	Μαύρης	Θάλασσας	συμβάλει	σημαντικά	προς	
αυτή	την	κατεύθυνση.	Είναι	επομένως,	υπογράμμισε	
ο	κ.	Σαββάκης,	μέγιστης	σημασίας	η	ενίσχυση	των	
επιχειρηματικών	δεσμών	με	τις	παρευξείνιες	χώρες	
με	στόχο	την	κοινωνική	ευημερία	και	την	οικονομική	
ανάπτυξη	όλων	των	συμβαλλόμενων.	

Κατά	τη	διάρκεια	του	Φόρουμ	έγιναν	παρουσιάσεις	για	
την	ασφάλιση	των	εξαγωγικών	πιστώσεων,	για	τους	
μηχανισμούς	ενίσχυσης	της	εξωστρέφειας	ελληνικών	
επιχειρήσεων,	για	τα	τραπεζικά	εργαλεία	που	μπορούν	
να	στηρίξουν	τις	εξαγωγές	και	τις	επενδύσεις,	για	τις	
τάσεις	και	τις	εξελίξεις	στις	αγορές	της	Ρωσίας,	της	
Ουκρανίας,	της	Τουρκίας,	της	Αρμενίας	και	της	Αλβα-
νίας,	ενώ	στελέχη	ελληνικών	εταιριών	αναφέρθηκαν	
στις	εμπειρίες	τους	από	τη	δραστηριότητά	τους	στις	
χώρες	αυτές.	Η	εκδήλωση	οργανώθηκε	με	την	υπο-
στήριξη	του	UNDP,	της	Intralot	και	του	Οργανισμού	
Ασφάλισης	Εξαγωγικών	Πιστώσεων.
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1η Περιφερειακή Συνάντηση Δικτύων Global Compact ΝΑ Ευρώπης 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς»

Με	την	υποστήριξη	του	ΣΒΒΕ,	διοργανώθηκε	την	Παρα-
σκευή	3	Φεβρουαρίου	2012,	στη	Θεσσαλονίκη,	από	το	
Ελληνικό	Δίκτυο	του	Οικουμενικού	Συμφώνου	του	ΟΗΕ	
(UN	Global	Compact),	η	πρώτη	περιφερειακή	συνάντη-
ση	των	Δικτύων	του	Οικουμενικού	Συμφώνου	του	ΟΗΕ	
της	Νοτιο-Ανατολικής	Ευρώπης	με	τίτλο	“Ανθρώπινα	
Δικαιώματα	και	καταπολέμηση	της	Διαφθοράς”.

Στόχος	της	συνάντησης	ήταν	η	καθιέρωση	τακτικών	
επαφών	για	τον	εντοπισμό	κοινωνικών	και	περιβαλλο-
ντικών	προκλήσεων	που	αντιμετωπίζουν	τα	Τοπικά	Δί-
κτυα	Global	Compact	της	περιοχής	και	οι	επιχειρήσεις	
μέλη	τους	και	η	διερεύνηση	δυνατοτήτων	συνεργασίας	
και	αλληλοβοήθειας	για	την	επίλυσή	τους.	

Στην	εκδήλωση	πήραν	μέρος	εκπρόσωποι	των	Τοπικών	
Δικτύων	της	Αλβανίας,	Βουλγαρίας,	Ελλάδας,	Κοσ-
σόβου,	ΠΓΔΜ,	Ρουμανίας	και	Σερβίας,	εκπρόσωποι	
επιχειρήσεων	μελών	τους,	καθώς	και	εκπρόσωποι	
φορέων	και	οργανισμών.

Στην	τοποθέτησή	του	ο	κ.	Α.	Σαββάκης,	Γενικός	Γραμ-
ματέας	και	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Κοινωνικής	Ευ-
θύνης	του	ΣΒΒΕ,	ανέφερε	ότι	ο	Σύνδεσμος	από	την	
πρώτη	στιγμή	υπέγραψε	την	επιστολή	προς	το	Γενικό	
Γραμματέα	του	ΟΗΕ	εκφράζοντας	τη	βούλησή	του	στην	
προάσπιση	των	αρχών	του	Οικουμενικού	Συμφώνου.

Την	ιδέα	της	εταιρικής	κοινωνικής	ευθύνης,	ως	γέφυρα	
επικοινωνίας	μεταξύ	επιχειρήσεων	και	κοινωνίας,	
ενστερνίστηκε	και	προωθεί	ο	ΣΒΒΕ,	με	δράσεις	που	

σχετίζονται	άμεσα	με	την	κινητοποίηση	των	επιχειρή-
σεων	–	μελών	του	στην	κατεύθυνση	ανάληψης	δράσεων	
κοινωνικής	ευθύνης,	τόνισε	στη	συνέχεια	ο	κ.	Σαβ-
βάκης,	και	υπογράμμισε	«...είμαστε	περήφανοι	γιατί	
έχουμε	να	επιδείξουμε	κοινωνικό	έργο	και	επιτυχημένα	
παραδείγματα	πρωτοβουλιών	εταιρικής	κοινωνικής	
ευθύνης	μέσα	από	τη	δράση	των	επιχειρήσεών	μας...»	

Ο	ΣΒΒΕ	αντιλαμβανόμενος	το	μέγεθος	της	ανάγκης	για	
τη	δημιουργία	συνεργιών	και	με	σκοπό	να	ανταποκριθεί	
στις	ολοένα	αυξανόμενες	ανάγκες	της	κοινωνίας,	ίδρυ-
σε	το	«Δίκτυο	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	και	Αρωγής»,	
μιας	οργάνωσης	χωρίς	αυτοτελή	νομική	προσωπι-
κότητα,	που	λειτουργεί	στο	πλαίσιο	των	υπηρεσιών	
του	ΣΒΒΕ,	διασφαλίζοντας	έτσι	την	αποτελεσματική,	
αυτόνομη	και	ταυτόχρονα		πολυσυμμετοχική	υλοποίηση	
της	αποστολής	του	δικτύου.	

Οι	επιλογές,	οι	συμπεριφορές	και	οι	δράσεις	του	ΣΒΒΕ	
και	των	επιχειρήσεων	–	μελών	του,	στόχο	έχουν	να	
παραδειγματίσουν	και	να	ευαισθητοποιήσουν	όσους	
περισσότερους	μπορούν.	

Με	βάση	αυτό	το	σκεπτικό,	στις	20	Ιανουαρίου	2012,	ο	
ΣΒΒΕ	πραγματοποίησε	εκδήλωση	με	τίτλο:	«Βραβεία	
Ελληνική	Αξία	Βορείου	Ελλάδος»,	όπου	στην	κατη-
γορία	«Εταιρική	Κοινωνική	Ευθύνη»	βραβεύθηκαν	οι	
εταιρείες	μέλη	του	«Α.	Χατζόπουλος	ΑΕ»	και	«Ελλη-
νικά	Πετρέλαια	ΑΕ»	για	το	κοινωνικό	έργο	που	έχουν	
προσφέρει	στην	τοπική	κοινωνία.
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Ο ρυπαίνων πληρώνει – περιβαλλοντική ζημιά

Στην	εσπερίδα	που	διοργανώθηκε	από	την	Επιστημονική	
Επιτροπή	και	τον	Τομέα	Βορείου	Ελλάδος	του	Εθελο-
ντικού	Οργανισμού	για	το	Αστικό	Περιβάλλον	ECOCITY,	
την	Τετάρτη	25	Ιανουαρίου	2012,	συμμετείχε,	με	ομιλία	
ο	κ.	Κ.	Χατζηγιαννάκης,	Νομικός	Σύμβουλος	του	ΣΒΒΕ.	

Κατά	τη	διάρκεια	της	ομιλίας	του,	ο	κ.	Χατζηγιαννά-
κης,	παρουσίασε	τις	πρωτοβουλίες	του	ΣΒΒΕ	για	την	
προστασία	του	περιβάλλοντος.

«Ο	ΣΒΒΕ	έχει,		εδώ	και	χρόνια,	υιοθετήσει	την	πράσι-
νη	επιχειρηματικότητα,	όχι	σαν	«μόδα»,	αλλά	ως	μία	
ανάγκη	για	τη	διασφάλιση	της	ενεργειακής	αυτονομίας	
της	χώρας	και	την	αύξηση	της	ανταγωνιστικότητας	της	
οικονομίας	της.	

Ο	ΣΒΒΕ	προσπαθεί	να	ευαισθητοποιήσει	τα	μέλη	του,	
εκτιμώντας	ότι	η	πράσινη	επιχειρηματικότητα	δεν	πε-
ριορίζεται	σε	ένα	τομέα,	αλλά	επεκτείνεται	σε	κάθε	
τομέα	οικονομικής	δραστηριότητας,	δημιουργώντας	
μία	ολόκληρη	«πράσινη	αγορά»,	που	εμφανίζει	μεγά-
λα	περιθώρια	ανάπτυξης,	ευκαιρία	για	ενίσχυση	της	
απασχόλησης	και	της	ανταγωνιστικότητας,	ιδιαίτερα	
στην	περιφέρεια.	Προς	την	κατεύθυνση	υλοποίησης	
των	δράσεων	της	πράσινης	επιχειρηματικότητας,	ο	
ΣΒΒΕ	προβάλλει	τις	θέσεις	και	τις	προτάσεις	του	
προς	όλους	τους	αρμόδιους	φορείς,	συνεργάζεται	με	
αυτούς,	συμβάλλοντας	στη	διαμόρφωση	των	μέτρων,	
που	οδηγούν	στην	αποτελεσματικότερη	αντιμετώπιση	
των	περιβαλλοντικών	προκλήσεων	των	επιχειρήσεων	
–	μελών	του.

Στην	ίδια	προοπτική,	ο	ΣΒΒΕ	έχει	δημιουργήσει	το	
Δίκτυο	Βιολογικών	Προϊόντων,	φορέα	εργαλείων	και	
υπηρεσιών	ενημέρωσης	και	προώθησης	βιολογικής	
γεωργίας	και	κτηνοτροφίας,	με	σκοπό	να	αποτελεί	
το	όργανο	χάραξης	στρατηγικής	για	την	ενίσχυση	των	
βιολογικών	προϊόντων	και	των	βιοκαλλιεργητών.	

Επίσης,	ο	ΣΒΒΕ		έχει	συστήσει,	ήδη	από	τις	αρχές	του	
2009,	Ομάδα	Εργασίας	για	το	περιβάλλον,	με	εξειδι-
κευμένα	στελέχη	επιχειρήσεων	–	μελών	του,	με	κύριο	
στόχο	την	καταγραφή	των	προβλημάτων,	που	αντιμε-
τωπίζουν	τα	μέλη	του	στο	πεδίο	της	προστασίας	του	
περιβάλλοντος,	ώστε	να	αναδεικνύονται	τα	σημαντικά	
προβλήματα,	που	αντιμετωπίζουν	και	να	επιδιώκεται	
η	λύση	τους.			

Είναι	φανερό	ότι,	στη	σημερινή	οικονομική	συγκυρία,	
είναι	φανερό		ότι	οι	επιχειρήσεις,	για	να	επενδύσουν	
σε	έρευνα	για	την	ανάπτυξη		τεχνολογιών	φιλικών	στο	
περιβάλλον,	θα	πρέπει	να	διαπιστώνουν	μία	ισορροπία	
μεταξύ	δαπάνης	επένδυσης	και	απόδοσης	αυτής.

Εκείνο	που	η	βιομηχανία	ζητά,	για	να	μπορέσει	να	
ανταποκριθεί	στον	καινούργιο	ρόλο	της,	είναι	να	αντι-
μετωπισθούν,	αποτελεσματικά	και	πρακτικά,	σημαντικά	
προβλήματά	της,	που	έχουν	άμεση	σχέση	με	την	προ-
στασία	του	περιβάλλοντος».	


