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Συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών της χώρας, στη
Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ

Συνάντηση με την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής κα Κ. Μπιρμπίλη και τον Υφυπουργό κ. Ι. Μανιάτη

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων κ. Γ. Μαγκριώτη

Κοινή συνάντηση εργασίας των Διοικητικών Συμβουλίων 
του ΣΒΒΕ και του ΣΒΙΚ με τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κα Μ. Λιονή στο Κιλκίς

“Mind Your Food” - Μεταφέροντας τα οφέλη της έρευνας στις ΜΜΕ 
του αγροδιατροφικού τομέα

Το Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διασυνοριακότητα: ευκαιρίες και προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα

2ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο

Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών

Δέκα (10) σημεία συναντίληψης ΣΒΒΕ - Δήμου Εχεδώρου για την ανάπτυξη 
της μεγαλύτερης βιομηχανικής περιοχής της χώρας

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Φορολογική μεταρρύθμιση

Ξεπερνούν τα τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300 εκατ. ευρώ) οι οφειλές 
του Ελληνικού Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου

Το πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό σύστημα  πνίγει τις επενδύσεις 

Διαμαρτυρία του ΣΒΒΕ και του ΣΕΠΕΕ για την παρακράτηση φόρου 8% 
στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που προβλέπει τον νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο και ζήτηση επαναφοράς της διάταξης στο παλαιό καθεστώς

Η επιβολή φόρου πολυτελείας σε είδη από γούνα θα έχει καταστροφικές 
επιπτώσεις στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας

Απεργιακές κινητοποιήσεις των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων

[ περιεχόμενα ] 



Άμεση θέσπιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση

Η τρέχουσα οικονομική
κρίση έχει αναδείξει με
τον πλέον δραματικό τρό-
πο τα χρόνια διαρθρωτι-
κά προβλήματα της ελ-
ληνικής οικονομίας. Η
πλημμελής αντιμετώ-
πισή τους τις τρεις τε-
λευταίες δεκαετίες οδή-
γησαν την οικονομία μας
σε επιτήρηση από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και
το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ). Η διαχρο-
νική διόγκωση των δι-
πλών ελλειμμάτων δεν
αντιμετωπίσθηκε ποτέ
με τη δέουσα σοβαρότη-

τα και γι΄ αυτό έχουμε οδηγήσει την οικονομία μας
σε τραγική κατάσταση.  
Για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την
όσο το δυνατόν γρηγορότερη έξοδο της χώρας από
την κρίση, οι ελπίδες όλων έχουν εναποτεθεί στην
εξαγγελία μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής από
την κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως, και παρά την τρα-
γική συγκυρία, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επαρ-
κής και τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα του
πως η χώρα θα βγει από τον φαύλο κύκλο των ελ-
λειμμάτων και θα ανακάμψει, ούτως ώστε να ανα-
στραφεί η εμβάθυνση της ύφεσης.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον επικείμενο
αναπτυξιακό νόμο τα προβλήματα και οι δυσλειτουρ-
γίες των προηγούμενων νόμων είναι γνωστά, αλλά
είναι όμως γνωστές και οι λύσεις σ΄ αυτά τα προ-
βλήματα. 
Είναι φανερό, ιδίως μετά τη λήψη των πρόσφατων
μέτρων που αφορούν τις περικοπές στο δημόσιο το-
μέα, ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνον από την κινητο-
ποίηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος, εφόσον υπο-
στηριχθεί με τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής, μπορεί
να οδηγήσει στην αύξηση του εθνικού πλούτου, που
είναι το κεντρικό ζητούμενο στην προσπάθεια
εξόδου της χώρας από την κρίση. 
Με βάση την τρέχουσα οικονομική συγκυρία ο νέος
αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να διέπεται από τέσ-
σερις αρχές, και συγκεκριμένα από: α) διαφάνεια,
β) απλούστευση διαδικασιών, γ) σαφήνεια διατάξε-
ων, και, δ) αποτελεσματική εφαρμογή. 

Παράλληλα, θα πρέπει απαραίτητα να λάβει υπό-
ψη του τα προβλήματα εφαρμογής των παλαιοτέρων
νόμων και κυρίως να επιλύει το μεγαλύτερο από αυ-
τά που ήταν το ζήτημα των πάσης φύσεως καθυστε-
ρήσεων. Οι καθυστερήσεις είναι τριών ειδών: 

1. στη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου του
επενδυτικού σχεδίου, αλλά και στις εκδόσεις των
αποφάσεων υπαγωγής, 
2. στις διαδικασίες ελέγχου ολοκλήρωσης μέρους
ή του συνόλου των πραγματοποιούμενων 
επενδύσεων, και, 
3. στις πληρωμές και στις εκταμιεύσεις των 
οφειλόμενων ποσών προς τις επιχειρήσεις
και όλες αναδεικνύουν την αναξιοπιστία του 
κράτους, τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό
επίπεδο.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία οι 3.438 προτάσεις
επενδυτικών σχεδίων που αναμένουν την αξιολόγη-
σή τους και τα 700 εκ. € που οφείλονται στις επι-
χειρήσεις από επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν μέ-
σω του αναπτυξιακού νόμου, είναι η μεγαλύτερη
απόδειξη καθυστέρησης των διαδικασιών εφαρμο-
γής του νόμου. 
Επίσης, με τον 3299/04 ουσιαστικά ο επιχειρηματι-
κός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας βίωσε την ισοπέ-
δωση των κριτηρίων, αφού οι επιχειρήσεις του Βο-
ρειοελλαδικού Τόξου με έδρα τις παραμεθόριες πε-
ριοχές ετύγχαναν της ίδιας αντιμετώπισης με αυτές
που απείχαν λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της
πρωτεύουσας της χώρας. Κατά συνέπεια, και με
αφορμή αυτή τη διαπίστωση, ο ΣΒΒΕ προτείνει να
υιοθετηθεί η λογική των στοχευμένων επενδύσεων,
τόσο με κριτήρια τομέα ή κλάδου, όσο και με κρι-
τήρια χωρικά. 
Γι  ́αυτό ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλά-
δας πιστεύει ότι αποτελεί χρυσή ευκαιρία η συνέ-
νωση των δυο Υπουργείων που μέχρι πρότινος χει-
ρίζονταν τα θέματα, δηλαδή του πρώην Οικονο-
μίας και Οικονομικών και του πρώην Ανάπτυξης.
Μόνον η απόφαση αυτή μπορεί να επιλύσει τη γρα-
φειοκρατία που υπήρχε εξ΄αιτίας της συναρμοδιό-
τητας των Υπουργείων. 
Η ευκαιρία είναι πολύ μεγάλη και γι΄ αυτό πρέπει να
την εκμεταλλευθούμε, γιατί αν δεν υπάρξουν άμε-
σα επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, τότε η χώρα
μας δεν θα βγει ποτέ από τον φαύλο κύκλο των ελ-
λειμμάτων και της διαρκώς φθίνουσας ανταγωνιστι-
κότητας. 

Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος



Immediate adoption of the new
development law for the country’s
recovery from the economic crisis 

Νίκος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Χαράλαμπος Μπουντουρίδης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Bασίλειος Xαρόβας
Δημήτριος Αμπατζής
Αθανάσιος Σαββάκης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Θρασύβουλος Μακιός
Ιωάννης Ακκάς
Ευτύχιος Βασιλάκης
Ιωάννης Βένος
Ιωάννης Βεργίνης
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Παντελής Γρηγοριάδης
Μάρκος Δούφος
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
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
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 0 9 - 2 0 1 1

Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β' Αντιπρόεδροι

Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης

Έφορος
Μέλη Δ.Ε.

Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

The current economic crisis has shown the chronic structural problems
faced by the Greek economy in an extremely dramatic way. Poor handling
of the situation over the last three decades has led our economy to super-
vision by both the European Union (EU) and the International Monetary
Fund (IMF). The massive rise in deficits over the years was never given the
serious consideration that it deserved, and that is why our economy is in
its current tragic condition.  
In order for the Greek economy to recover and for the country to come out
of the crisis as rapidly as possible, all our hopes must now rest on the de-
velopment policy measures being announced by the government. Howev-
er, despite the tragic situation, as yet no adequate, well-documented re-
sponse as to how Greece can escape from the vicious circle of deficits has
been given, nor how it can recover in order to reverse an ever-deepening
recession.
As part of the consultations held for the forthcoming development law,
the problems and difficulties in implementing the previous laws were high-
lighted, but the solutions to those problems also became clear. 
It is obvious, especially after the recent measures taken to cut back the
public sector, that development will only come by mobilising the private
sector, which if supported with a suitable mix of policy measures can lead
to an increase in national wealth, which is the central issue in the endeav-
our to bring Greece out of the crisis. 
Based on the current economic situation, the new development law should
be governed by four principles, namely: a) transparency, b) simplified pro-
cedures, c) clearly-worded provisions, and d) effective implementation. 
At the same time, it is necessary to take into account the problems which
arose in implementing the older laws and to solve the most important of
those problems which was the matter of all manner of delays. There were
three types of delays: 

1. in the investment plan evaluation process, and in issuing the 
decisions to bring investments within the scope of the law; 
2. in the inspection procedures for all or part of the investments 
made; and  
3.in payments and disbursements of the monies to businesses;
and all three show just how unreliable the State is at the administrative
and political level.

At present, the 3,438 proposed investment plans that are still awaiting
evaluation and the € 700 million owed to businesses from investments
that have already been completed under the provisions of the develop-
ment law, are undeniable proof of the delay in implementing the proce-
dures specified by the law. 
Moreover, Law 3299/2004 in effect signalled a levelling of the criteria for
the business world of Northern Greece since businesses in the North-
ern Greece region whose registered offices are in border areas were treat-
ed the same as those which were just a few kilometres from the heart of
the nation’s capital. Consequently, with that realisation in mind, the
Federation proposes that the logic of targeted investments be adopted us-
ing both sectoral criteria and geographical criteria. 
The businessmen of Northern Greece also believe that the merger of
the two ministries which until recently handled these issues, namely the
former ministries of Finance and of Economy and Development, is a gold-
en opportunity. This decision alone can solve the bureaucracy which ex-
isted due to the overlapping functions of the two ministries. 
The opportunity is great indeed and we need to exploit it, because if there
are no direct investments from the private sector, our country will never
emerge from the vicious circle of deficits and ever-declining competitive-
ness.  
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01.03.10
� Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΙΝΥΑΕ - Παράρτημα

Θεσσαλονίκης κ. Αβραμίδη, στα γραφεία του ΣΒΒΕ. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Ε. Ασβεστά και Σ.
Πολίτου. 

02.03.10
� Ημερίδα με θέμα: «Διασυνοριακότητα Ευκαιρίες και

Προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα» που διοργάνωσαν ο
Όμιλος Καλοφωλιά και η εφημερίδα Εξπρές και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency στη
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κ.κ. Στ. Τζιρίτης και Χ.
Γεωργίου.

03.03.03
� Δείπνο που παρέθεσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «Ενέργεια στη ΝΑ
Ευρώπη» και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt
Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ.
Πρόεδρος.

04.03.10
� Συνάντηση με την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής κα Κ. Μπιρμπίλη, στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν τα μέλη
της Διοικητικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ομάδας
εργασίας Περιβάλλοντος του Συνδέσμου κ. Κ. Οικονόμου.  

05 - 06.03.10
� Διήμερο Διεθνές Συνέδριο “Mind Your Food”, που

συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ), η Helexpo AE, και το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων
του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου RAF Regions.
Πραγματοποιήθηκε στο «Ν. Γερμανός». Από το Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κ.κ.
Χρ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.

08.03.10
� Κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Κιλκίς, στο Κιλκίς, με τη συμμετοχή
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κας Μ. Λιονή.

11.03.10
� Εκδήλωση, με θέμα: «Βήμα το Μεταπτυχιακού Φοιτητή», που

διοργάνωσε η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., στις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος.

� Συνάντηση με τον κ. Σ. Κάλφα και κα. Ρ Χατζηχρηστίδου,
Περιοδικό Auto Business Review με θέμα τη συνδιοργάνωση
ημερίδας σχετικά με  το βιομηχανικό σχεδιασμό “Industrial
Design”, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και
η κα. Β. Βλοτίδου.

15.03.10
� Συνάντηση με τον Δήμαρχο Εχεδώρου κ. Σ. Σταματάκη, στον

Δήμο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.

17.03.10
� 134η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν.

3299/04 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.  

19.03.10
� Εκδήλωση, με θέμα: «Ιρλανδία και Ελλάδα - Από την ύφεση

στην ανάκαμψη», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

20 - 21.03.10
� Σεμινάριο με θέμα: «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις και

Οικονομική Δραστηριότητα στους Νομούς Κιλκίς,
Θεσσαλονίκης, Σερρών», που διοργάνωσε ο ΟΜΕΔ, στο
Κιλκίς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Ε. Ασβεστά και
Σ. Πολίτου.

22.03.10
� Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΖΚΘ Α.Ε., στη

Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

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

 23.03.10
� Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, που

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Διοίκηση Επιχειρήσεων
σε δύσκολους καιρούς: ευκαιρίες – απειλές – προκλήσεις»,
που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.

� Συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών της



�

χώρας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt
Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

29.03.10
� Συναντήσεις με εκπροσώπους κοινωφελών ιδρυμάτων, στα

γραφεία του Συνδέσμου, στο πλαίσιο των δράσεων του
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής του ΣΒΒΕ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Α. Σαββάκης και
Α. Λαδένης.

30.03.10
� Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το

Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου

12.04.10
� Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελβετίας, που

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

13.04.10
� Ενημερωτική Σύσκεψη, με θέμα: «Ένας αιώνας ελεύθερης

Θεσσαλονίκης. Η Ελληνική Πολιτεία γιορτάζει την επέτειο»,
που διοργάνωσε η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Θ. Τζάκρη, στη Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

14.04.10
� Ημερίδα, με θέμα: «Πράσινη Ενέργεια – Επιχειρηματικότητα

και Εξωστρέφεια», που διοργάνωσε το Υπουργείο
Εξωτερικών, στο Υπουργείο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.

� Εκδήλωση – παρουσίαση της «Πύλης Ερευνητικών
Δραστηριοτήτων» της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, που
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής
σχολής. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Εκτελεστική Επιτροπή ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΙΟΒΕ, στην Αθήνα. Από το Σύνδέσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

15.04.10
� 1η Συνάντηση Εταίρων Ελληνο-Αμερικάνικης

Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας 2020, που διοργανώθηκε
από το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, στην
Αθήνα.  Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

16.04.10
� Ημερίδα με θέμα: «Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και

των κατασκευών», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Acropol,
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ.
Γεωργίου.

� Γενική Συνέλευση του Χρηματιστηριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

19.04.10
� 1η ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise

Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο
Επιμελητήριο Ηρακλείου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Β. Βλοτίδου.

20.04.10
� Συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου του DEIK, σχετικά με τη διοργάνωση του “Turkey
– Greece.  Regional Business Forum”, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

21.04.10
� Συνάντηση με τους κ.κ. Γερονικολάου και Ντεντεγιάν, του

Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.  Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση ΤΣΕ – ΟΕΕΚ, πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα
του ΟΕΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

22.04.10
� Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν

οι κ.κ. Πρόεδρος, Β. Τακάς και Β. Πανούτσος.

23.04.10
� Συνάντηση των μεταπτυχιακών σεμιναρίων του URENIO για

Ευφυείς Πόλεις, με θέμα "Υπηρεσίες πληροφόρησης για την
ποιότητα ζωής, μέσω συμμετοχικής περιβαλλοντικής
παρακολούθησης, σε ψηφιακές πόλεις ανθρωποκεντρικής
ευφυΐας", που διοργάνωσε το URENIO του ΑΠΘ, 
στις εγκαταστάσεις του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Χ. Γεωργίου.

26.04.10
� 2ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο, που διοργανώθηκε από το

Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, στο ξενοδοχείο
Nikopolis. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Ανοικτή συνάντηση με την Υπουργό Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το Νέο
Αναπτυξιακό Νόμο, που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ, και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Metropolitan, στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
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Συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών 
της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ συνάντηση των Προέδρων των
Συνδέσμων Βιομηχανιών της χώρας στο ξενοδοχείο Hy-
att Regency Thessaloniki.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος: ο κ. Δημήτρης Δασκαλό-
πουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Δημήτρης Μαθιός, Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραι-
ώς, ο κ. Απόστολος Δοντάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, ο κ. Ανδρέ-
ας Κουνινιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Νικόλαος Τσα-
ούτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσα-
λίας & Κεντρικής Ελλάδος, ο κ. Ευριπίδης Δοντάς Αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κε-
ντρικής Ελλάδος, ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο κ. Διονύ-

σης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ο κ. Από-
στολος Παπαδούλης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλά-
δος και ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόε-
δρος του ΣΒΒΕ. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε σειρά θε-
μάτων κοινού ενδιαφέροντος, ως εξής: εργασιακά, φο-
ρολογικό καθεστώς, αναπτυξιακός νόμος, θέματα ελέγ-
χου και λειτουργίας της αγοράς, καθεστώς ίδρυσης και
αδειοδότησης επιχειρήσεων, ζητήματα σχέσεων βιομη-
χανίας με λιανικό εμπόριο, λειτουργία της δημόσιας δι-
οίκησης κ.α.. Επίσης, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της
χώρας, ο τρόπος για την επαναφορά της μεταποίησης στο
επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, και, τέλος, τα
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη της περιφέρειας. 
Το κύριο αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η συναντί-
ληψη όλων των εκπροσώπων των Συνδέσμων Βιομηχα-
νιών για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τις με-
ταποιητικές επιχειρήσεις στη χώρα και η διαπίστωση
των κοινών προβλημάτων της βιομηχανίας άσχετα με
την περιοχή στην οποία είναι χωροθετημένες οι επιχει-
ρήσεις.
Τέλος, συμφωνήθηκε η συνάντηση των Προέδρων των
Συνδέσμων Βιομηχανιών της χώρας να αποτελέσει από
τώρα και στο εξής όργανο ανταλλαγής απόψεων και πα-
ραγωγής προτάσεων για την ανάπτυξη της μεταποιητι-
κής βιομηχανίας. Η συνάντηση συμφωνήθηκε να επα-
ναλαμβάνεται δυο φορές τον χρόνο. 
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Η συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής κας Κ. Μπιρμπίλη και
του Υφυπουργού κ. Ι. Μανιάτη με τη Διοίκηση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτο-
νται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Ειδικότερα ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος αναφέρθηκε στο θέ-
μα της διάθεσης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων,
κυρίως στο Νομό Θεσσαλονίκης και ζήτησε από την
Υπουργό την επίσπευση των διαδικασιών τροποποίη-
σης της σχετικής άδειας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, σύμ-
φωνα και με τις σχετικές επιστολές που έχουν υποβλη-
θεί από τον ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης.  Επίσης, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ ανέφερε ότι ένα από τα φλέγοντα
ζητήματα που αφορούν τη μεγαλύτερη βιομηχανική πε-
ριοχή (ΒΙΠΕ) της χώρας, που είναι η ΒΙΠΕ Θεσσαλονί-
κης (ΒΙΠΕΘ), είναι η ελλιπής λειτουργία της μονάδας
κατεργασίας αποβλήτων (ΜΚΑ). Δυστυχώς, από το 1990
δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως επένδυση
εκσυγχρονισμού της ΜΚΑ, με αποτέλεσμα την απαρά-
δεκτη κατάσταση που ισχύει σήμερα.
Για τα θέματα που αφορούν στην αναθέρμανση του κλά-
δου της οικοδομής, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ παρουσίασε
εκτενώς τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμο-
γή του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον», μέ-
σω του οποίου θα προβλέπεται μια σειρά εργασιών στις
οικοδομές, με τελικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργει-
ας και ζήτησε την άμεση προκήρυξη του προγράμματος.
Ιδιαίτερη παρέμβαση έγινε από τον Γενικό Γραμματέα
του ΣΒΒΕ κ. Δ. Αμπατζή για τα θέματα της Θράκης και
το μετασχηματισμό της περιοχής σε έναν ουσιαστικό
κόμβο παραγωγής ενέργειας μέσω εφαρμογών Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στα θέματα που
σχετίζονται με τους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου
και τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη

φυσιογνωμία της περιοχής.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επεσήμανε στην Υπουργό τις
εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις και τις γραφειο-
κρατικές διαδικασίες του Υπουργείου που αφορούν στις
αδειοδοτικές διαδικασίες καθώς και στο θέμα απου-
σίας προδιαγραφών προστασίας περιβάλλοντος και
εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή δημοσίων
έργων.
Επιπλέον, ζητήθηκε από την Υπουργό η θέσπιση ειδι-
κών ευνοϊκών μέτρων για τις γεωργικές επιχειρήσεις
συμπαραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ η συ-
μπαραγωγή σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα μπορού-
σε να αποτελέσει εν δυνάμει ένα ισχυρό κίνητρο εκσυγ-
χρονισμού της ελληνικής γεωργίας που θα μπορούσε
να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των πρω-
τοβουλιών της για την προσαρμογή της ελληνικής γε-
ωργίας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ τόνισε την καθυστέρηση
της απόφασης για τη  μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και
τη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της
πόλης της Θεσσαλονίκης.
Κατά την τοποθέτησή της η Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Μπιρμπίλη ανέ-
φερε ότι τα προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον
και τη συμμόρφωση και προσαρμογή της βιομηχανίας
είναι ιδιαίτερα σύνθετα και αποτελούν πρώτη προτε-
ραιότητα του Υπουργείου. 
Όσον αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον»,
η Υπουργός ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα
ανακοινωθούν συγκεκριμένες δράσεις για την προκή-
ρυξη του προγράμματος, ενώ ζήτησε από τον ΣΒΒΕ να
υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση στο θέμα της δια-
χείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.  Για την μετε-
γκατάσταση της ΔΕΘ η Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα
υπάρξει σύντομα συγκεκριμένη τοποθέτηση από την
Κυβέρνηση.  

Συνάντηση με 
την Υπουργό 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, 
κα Κ. Μπιρμπίλη 
και τον Υφυπουργό, 
κ. Ι. Μανιάτη
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Την υλοποίηση «Συμπληρωματικού Προγράμματος Δη-
μοσίων Έργων» ύψους τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (3
δις €) για την τριετία 2011 – 2013,  εξήγγειλε στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, ο Υπουργός Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Γ. Μαγκριώτης κατά
τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010, στα γραφεία του
ΣΒΒΕ. 
Το πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει: α) την υλοποίηση
μικρών και μεσαίων έργων στην περιφέρεια ύψους δύο
δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δις €),  με συγχρηματοδότη-
ση του Ελληνικού Δημοσίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, β) έργα οδικής ασφάλειας ύψους πεντακο-
σίων εκατομμυρίων ευρώ (500 εκατ. €), και, γ) έργα αντι-
πλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών, ύψους
πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (500 εκατ. €).
Ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος έθεσε προς συζήτηση δεκα-
τέσσερα (14) θέματα υποδομών της Θεσσαλονίκης και
της ευρύτερης περιοχής.
Τα θέματα αυτά είναι:
1. Μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, 

2. Πρόταση ΣΒΒΕ για την ανάδειξη του θαλασσίου με-
τώπου της Θεσσαλονίκης, 

3. Εκσυγχρονισμός του λιμένα της Θεσσαλονίκης,
4. Ολοκλήρωση σύνδεσης ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης με ΕΟ

Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και ΕΟ Θεσσαλονίκης – Χαλκηδό-
νας – Έδεσσας – Φλώρινας, 

5. Σύνδεση των Βιομηχανικών Περιοχών του Κιλκίς
της Κομοτηνής και της Φλώρινας με το σιδηροδρομι-
κό δίκτυο, 

6. Ζώνη Καινοτομίας, 
7. Εγνατία Οδός – Κάθετοι άξονες, 
8. Μετεξέλιξη της Εγνατίας Οδού σε Εγνατία Υποδομών, 
9. Κατασκευή του μετρό, 
10. Υποθαλάσσια αρτηρία, 
11. Νέα εξωτερική περιφερειακή οδός, 
12. Έργα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, 
13. Κατασκευή εμπορευματικών κέντρων στη Βόρεια

Ελλάδα, και, 
14. Θέματα απελευθέρωσης της αγοράς μεταφορών –

τροποποίηση του σχετικού νόμου 383/76
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ΣΒΒΕ ο κ. Μαγκριώτης ανέφερε τα ακόλουθα:
• Ο οριζόντιος άξονας της Εγνατίας Οδού ολοκληρώνε-

ται τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους, ενώ για τους
δεκατρείς (13) κάθετους άξονες γίνεται προσπάθεια
για την εξεύρεση χρηματοδότησης για την ολοκλήρω-
σή τους.

• Η Εγνατία Οδός ΑΕ μετεξελίσσεται σε Εγνατία Οδός ΑΕ
– Αναπτυξιακές Υποδομές.  Από τώρα και στο εξής η
Εγνατία Οδός ΑΕ θα συμβάλλει στη κατασκευή οδικών
δικτύων, αεροδρομίων και λιμανιών ανά την Ελλάδα. 

• Η ενωτική οδός της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλο-
νίκης με την Εθνική Οδό Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας,
θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
μετά το 2011 και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους.

• Μελετάται η σύνδεση των βιομηχανικών περιοχών του
Κιλκίς, της Κομοτηνής και της Φλώρινας με το σιδη-
ροδρομικό δίκτυο της χώρας.

• Η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης θε-
ωρείται έργο μείζονος σημασίας, αλλά θα πρέπει να
αποφασισθεί η τελική της χάραξη.  

• Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 12% του φυσικού
αντικειμένου του Μετρό, ενώ θα έπρεπε, με βάση το
χρονοδιάγραμμα του έργου να έχει ολοκληρωθεί το
έργο κατά περίπου 50%. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει
εγκατασταθεί η Διοίκηση του Μετρό στη Θεσσαλονί-
κη, γεγονός που θα συμβάλει στην επιτάχυνση ολο-
κλήρωσης του έργου, το οποίο αναμένεται, με 
βάση το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα, να συμβεί
στις αρχές του 2014.

Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα ο κ. Υπουργός τόνι-
σε ότι θα υπάρξει μέχρι το καλοκαίρι νέο πλαίσιο για την
εκτέλεση των δημοσίων έργων, στο οποίο θα δίνεται λύ-
ση στο μείζον θέμα των απαλλοτριώσεων.

Συνάντηση με 
τον Υφυπουργό 
Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, 
κ. Γ. Μαγκριώτη



Κοινή συνάντηση εργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Κιλκίς (ΣΒΙΚ) στο κτίριο διοίκησης της βιομηχανι-
κής περιοχής (ΒΙΠΕ) του Κιλκίς, με τη Γενική Γραμμα-
τέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κα Μαρία
Λιονή, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε σειρά
θεμάτων – προβλημάτων που αφορούν τον επιχειρημα-
τικό κόσμο του νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα:
1. ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας της ΒΙΠΕ Κιλκίς:

αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, σύνδεση της ΒΙΠΕ
με το σιδηροδρομικό δίκτυο του νομού, διάθεση στε-
ρεών αποβλήτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

2. θέματα υποδομών: βελτίωση της οδικής σύνδεσης
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, κατασκευή οδού Κιλκίς – Πο-
λυκάστρου – Αξιούπολης, σύνδεση της υπάρχουσας
γέφυρας στο Πολύκαστρο με την ΠΑΘΕ, σύνδεση
της περιοχής του Πολυκάστρου με το δίκτυο φυσικού
αερίου, ασφαλτοστρώσεις οδών στη βιομηχανική πε-
ριοχή του Πολυκάστρου, αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων ρύπανσης, βυθίσεων τάσης κλπ, σε περιοχές
όπως η Νέα Σάντα με υψηλή βιομηχανική συγκέντρω-
ση, και, 

3. θεσμικά ζητήματα: ανταποδοτικότητα τελών καθα-
ριότητας που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στους ΟΤΑ
και διαχείριση και αυτοδιαχείριση των ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ. 

Ειδικά για το θέμα αυτό προτάθηκε η συμπερίληψη
στο νέο νόμο περί ΒΙΠΕ να υπάρξει ειδική διάταξη η
οποία να προβλέπει ότι η αρμοδιότητα για τις ΒΙΠΕ
και ΒΕΠΕ να ανήκει αποκλειστικά στις περιφέρειες
της χώρες και όχι, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, στη Γε-
νική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότησή τους να γίνεται μέ-
σω των κατά τόπους Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Τέλος, και για το ίδιο θέμα,
προτάθηκε, να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αφε-
νός των ΒΙΠΕ και αφετέρου ΒΙΠΑ και ΒΙΠΕΘΕ. Άλλω-
στε, ο σημερινός διαχωρισμός δημιουργεί γραφειο-

κρατικά προσκόμματα και καθυστερήσεις ειδικά σε
θέματα αδειοδότησης. 
Τέλος, εκφράσθηκε και η δυσαρέσκεια των επιχειρημα-
τιών για το υφιστάμενο ύψος επενδυτικών κινήτρων, τα
οποία είναι ίδια στο Κιλκίς με αυτά που ισχύουν σε πε-
ριοχές όπως η Κόρινθος και τα Οινόφυτα, και για το
λόγο αυτό ζητήθηκε η αλλαγή τους στο άμεσο μέλλον. 
Η Γ.Γ. της ΠΚΜ κα Λιονή κατά τη διάρκεια της τοποθέ-
τησής της για τα ανωτέρω θέματα, επεσήμανε τη σημα-
σία της επιχειρηματικότητας στην περιφερειακή ανά-
πτυξη ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης. 
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την κατάθεση εξειδικευμένων
προτάσεων από τους φορείς ούτως ώστε να μπορέσουν
στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας
να χρηματοδοτήσουν τα έργα τα οποία είναι απαραίτη-
τα για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στο νο-
μό Κιλκίς. 
Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα υποσχέθηκε να προ-
βεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις προς τα αρμόδια
Υπουργεία και υπηρεσίες, ούτως ώστε να επιλυθούν
τα χρονίζοντα προβλήματα της περιφερειακής βιομη-
χανίας.
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Κοινή συνάντηση εργασίας 
των Διοικητικών Συμβουλίων του ΣΒΒΕ 
και του ΣΒΙΚ, με τη Γενική Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
κα Μ. Λιονή, στο Κιλκίς
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Με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 150 συνέδρων από
14 χώρες της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκαν οι εργα-
σίες του διήμερου διεθνούς συνεδρίου “Mind Your Food”
το οποίο συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, η Helexpo AE, και το Δίκτυο Βιολο-
γικών Προϊόντων του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Έργου RAF Regions.
Την έναρξη του Συνεδρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Food Clus-
ter Initiative, και συμπλήρωσε τις εκδηλώσεις της Διε-
θνούς Έκθεσης Biologica 2010, κήρυξε η Γενική Γραμ-
ματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κα Μ.
Λιονή.  
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση των διεθνών τάσεων που αφορούν την και-
νοτομία στον κλάδο των τροφίμων, αναλύθηκαν τα θέ-
ματα της αγοράς βιολογικών προϊόντων, και αναπτύχθη-
καν τα ζητήματα των πολιτικών και των καλών πρακτι-
κών δικτύωσης (clustering) από την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του συνεδρίου ο Πρόε-
δρος κ. Ν.Πέντζος, τόνισε την ανάγκη προώθησης κλα-
δικής βιομηχανικής πολιτικής σε έναν νευραλγικό κλά-
δο της οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος των τροφί-
μων και ποτών.
Ειδικά για την περιφέρεια ανέφερε ότι οι επιχειρή-
σεις τροφίμων και ποτών πραγματοποιούν περισσότε-
ρο από το 25% των συνολικών πωλήσεων των επιχειρή-
σεων της μεταποίησης στην Κεντρική Μακεδονία, σε
αυτόν έχουν επενδυθεί πάνω από το 30% των κεφαλαί-

ων της μεταποίησης στην περιφέρεια, ενώ ο κλάδος
συμβάλει καταλυτικά στην κοινωνική συνοχή σε τοπικό
επίπεδο καθώς απασχολεί πάνω από το 20% των εργα-
ζομένων στη μεταποίηση στην περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο κ. Πέντζος επεσήμανε έξι παράγοντες – πιέσεις που
δέχονται οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων σή-
μερα, πέραν του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλο-
ντος.  Αυτοί είναι: 
1.η αύξηση του κόστους, λόγω ζήτησης για διαφορο-

ποιημένα, υψηλής ποιότητας και υγιεινά τρόφιμα,
2.οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών και της

νομοθεσίας σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος,

3.η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της αλλαγής
στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που
υπαγορεύει την κατάργηση των επιδοτήσεων στα αγρο-
τικά προϊόντα,

4.η παγκόσμια συγκέντρωση και αύξηση της δύναμης
των δικτύων διανομής,

5.η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας,
6.η πίεση των τιμών από τους καταναλωτές και τα δί-

κτυα διανομής, και,
7.η υψηλή ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ.Πέντζος είπε ότι ο
κύριος παράγοντας που προσδιορίζει την ανάπτυξη στις
μέρες μας δεν είναι η συσσώρευση του κεφαλαίου, αλ-
λά η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία.  Για το λόγο αυ-
τό πρότεινε τη δημιουργία cluster στον τομέα των τρο-
φίμων στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μεταφέροντας τα οφέλη της έρευνας
στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα



Την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010, το Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευ-
καρπίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την 5η Ετή-
σια Εκπαιδευτική Εκδήλωση με τίτλο «Το Βήμα του Με-
ταπτυχιακού Φοιτητή».
Ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος, που συμμετείχε με ομιλία
στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Ακαδημαϊκές γνώ-
σεις και επιχειρηματικές ανάγκες. Οι σημερινές κατευ-
θύνσεις σπουδών καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των
επιχειρήσεων και των νέων στελεχών;» εξέφρασε τα
συγχαρητήρια του προς την εταιρεία ΤΙΤΑΝ για την πρω-
τοβουλία της.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Πρόεδρος, τόνι-
σε ότι σήμερα περισσότερο απ΄ ότι στο παρελθόν, οι κα-
λύτερες επενδύσεις για ένα κράτος είναι οι επενδύσεις
στην παιδεία. Ο βιομηχανικός και επιχειρηματικός κό-
σμος της Βόρειας Ελλάδας ως τέτοια επένδυση θεωρεί
ότι είναι η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών στη  Θεσσαλονίκη. 
Γι΄ αυτό άλλωστε, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, ο ΣΒΒΕ,
έχει υποστηρίξει τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων,
με τελευταία αυτή του προγράμματος του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου.
Στη συνέχεια, ανέλυσε τις απαιτήσεις του επιχειρημα-
τικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας από τα μεταπτυχια-
κά προγράμματα τα οποία θα πρέπει: 
• να αντιστοιχίζουν τα προγράμματα εκπαίδευσης που

προσφέρουν με τις απαιτήσεις, παρούσες και μελλο-
ντικές, της αγοράς εργασίας, κυρίως στην τοπική αγο-
ρά εργασίας, αλλά και στις Βαλκανικές και παρευξεί-
νιες χώρες, 

• να θέτουν σε προτεραιότητα την ανάπτυξη ερευνητι-

κών δραστηριοτήτων και τη σύνδεση της έρευνας με
την παραγωγή, υλοποιώντας ερευνητικά έργα με το-
πικές επιχειρήσεις, αλλά και με επιχειρήσεις από τις
γειτονικές χώρες,  

• να κάνουν ρεαλιστικό απολογισμό του έργου τους
και της συμβολής τους στην ανάπτυξη με κριτήρια κοι-
νωνικά, τοπικής και εθνικής ανάπτυξης, ανάπτυξης
νέας γνώσης κλπ, και, 

• να δημοσιοποιούν το πλάνο δράσης τους για τα επό-
μενα δυο χρόνια, στο οποίο θα περιλαμβάνονται με-
τρήσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι.

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα προγράμματα σπουδών
τους θα πρέπει να είναι σύγχρονα, δυναμικά, εξωστρε-
φή και σε πλήρη συντονισμό με τον τοπικό παραγωγικό
ιστό.

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος σε ομιλία του, στην εκδήλω-
ση της εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», την Τρίτη 2 Μαρτίου 2010,
με θέμα: «Διασυνοριακότητα: ευκαιρίες και προκλήσεις
για τη Βόρεια Ελλάδα» μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας έχει αποδείξει
ότι είναι διατεθειμένος και μπορεί να αναλάβει επενδυ-
τικά ρίσκα. Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι τα ρίσκα αυ-
τά είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερα όταν υποστηρίζο-
νται και από το κράτος.
Η πρότασή μας, σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζει την
υγιή διεθνοποίηση, προάγει την εξωστρέφεια των επι-
χειρήσεων της χώρας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων που παρα-
μένουν εντός των Ελληνικών συνόρων.
Η παρουσία των Ελληνικών και ειδικότερα των βορειο-
ελλαδίτικων επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες είναι μο-
νόδρομος. Αλλά μονόδρομος με θετική κατεύθυνση.
Αφού αυτές οι επιχειρήσεις δημιουργούν στις χώρες
υποδοχής προστιθέμενη αξία, ανοίγουν νέες αγορές και
αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Όλα αυτά συνι-
στούν ανάπτυξη και κερδοφορία που τελικά ωφελεί την
εθνική μας οικονομία. 
Η διατήρηση στην Ελλάδα των δράσεων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας και η μερική μεταφορά δραστηριοτή-
των παραγωγής προϊόντων χαμηλής τεχνολογίας σε τρί-
τες χώρες, είτε λόγω χαμηλού εργατικού κόστους, είτε
για το περιορισμό του κόστους μεταφοράς, είναι η στρα-
τηγική ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων και η
προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποί-
ησης.
Και αυτό το φαινόμενο πρέπει αφενός να το αποδεχθού-
με ως φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων και αφετέ-
ρου να κρατήσουμε μόνο τις θετικές του επιπτώσεις στην
ανάπτυξη, που σας βεβαιώνω ότι είναι πολλές και ση-
μαντικές.»
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Το Βήμα του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διασυνοριακότητα: ευκαιρίες 
και προκλήσεις για τη Βόρεια Ελλάδα
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Σε κάθε νέο νομοσχέδιο, πολύ περισσότερο σε ένα φο-
ρολογικό, υπάρχουν θετικές διατάξεις, αλλά και
αδυναμίες υποστήριξε, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Σταύρου, κατά τη διάρκεια του 2ου Ετή-
σιου Φορολογικού Συνεδρίου που διοργάνωσε τη Δευ-
τέρα 26 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Ο κ. Σταύρου επεσήμανε ότι το φορολογικό νομοσχέ-
διο, δεν αρκεί από μόνο του, να συμβάλλει στην ανά-
πτυξη, αφού στη χώρα χρειαζόμαστε μία ουσιαστική
φορολογική επανάσταση. 
Κατά γενική ομολογία το πνεύμα που διέπει τον πρό-
σφατο φορολογικό νόμο είναι η καθαρά εισπρακτική
του λογική, ενώ συμπεριλαμβάνει ελάχιστα αναπτυ-
ξιακά κίνητρα. Η διαπίστωση αυτή αφορά, δυστυχώς,
όλα τα φορολογικά καθεστώτα που έχουν ισχύσει
στη χώρα μας μέχρι σήμερα, και για το λόγο αυτό ο
κ. Σταύρου πρότεινε να συμπεριληφθεί στο επικεί-
μενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου, ειδικό κεφάλαιο για
την παροχή γενναίων φορολογικών κινήτρων για τα νοι-
κοκυριά και γενικότερα για την ελληνική οικογένεια. 
Πρότεινε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότη-
τα σε φορολογικά κίνητρα που θα τονώσουν την οικο-
δομική δραστηριότητα και θα ενισχύσουν έτσι τον πο-
λύ σημαντικό κλάδο των δομικών υλικών. Ενδεικτικά
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αύξηση των
φοροαπαλλαγών για απόκτηση κατοικίας, η διεύρυνση
της εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄
οίκον» κλπ, ενώ, θα πρέπει να ισχύσουν ειδικές φορο-

απαλλαγές για τους κατοίκους των παραμεθόριων
περιοχών της χώρας, η συντριπτική πλειοψηφία των
οποίων πλήττεται από την υψηλή ανεργία.
Στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου καταγράφουμε τα
εξής: α) την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης,
β) το λογιστικό προσδιορισμό των εισοδημάτων, γ) τις
υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη μηχα-
νογραφική διασύνδεση με άλλα Υπουργεία, και, δ) τη
δημιουργία περιουσιολογίου
Στις προφανείς αδυναμίες του, συμπεριλαμβάνονται
τα ακόλουθα: α) υποβαθμίζεται η αναπτυξιακή διάστα-
ση της φορολογικής πολιτικής, με τη διάκριση διανε-
μόμενων / αδιανέμητων κερδών, β) διατηρείται η πο-
λυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και η γρα-
φειοκρατία, με τις συνεχείς παραπομπές και το πλή-
θος των Υπουργικών Αποφάσεων Εφαρμογής, και ενώ
εξαγγέλλεται η κατάργηση του ΚΒΣ που υπάρχουν σω-
ρεία τροποποιητικών διατάξεων και αύξηση ποινών
για τη μη τήρηση του ΚΒΣ.
Τέλος, ο κ. Σταύρου τόνισε ότι για να ελπίζουμε στην
επιτυχία οποιοδήποτε φορολογικής μεταρρύθμισης
πρέπει να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας
και τις δομές της φορολογικής διοίκησης. 
Η αποδοχή από την κοινωνία της φορολογικής διοίκη-
σης τόσο για την αμεροληψία όσο και για την αποτε-
λεσματικότητα της είναι σήμερα μηδαμινή. Συνεπώς
η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης θα έπρε-
πε να αποτελεί άμεση προτεραιότητα και να συμπερι-
λαμβάνεται στο νέο Νόμο. 

2ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο
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Στην ημερίδα με θέμα: «Η κρίση στον τομέα της οικο-
δομής και των κατασκευών» που διοργάνωσε το Τε-
χνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) στην Αθήνα
την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010, ο κ. Χ. Γεωργίου, Δι-
ευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, παρου-
σίασε τις παρακάτω θέσεις και τις προτάσεις του Συν-
δέσμου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μεταποιητικών επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο
της οικοδομής και των κατασκευών:
1.Θεσμοθέτηση ειδικού προγράμματος για τον κλάδο

των δομικών υλικών ύψους 100 εκ. €, μέσω του οποί-
ου θα χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητες 1.000 πε-
ρίπου εγχώριων επιχειρήσεων.

2.Δημιουργία ειδικού προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ
για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

3.Άμεση εφαρμογή και διεύρυνση της επιλεξιμότητας
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον».

4.Εκλογίκευση και βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού
πλούτου της χώρας, με την άρση του ολιγοπωλιακού
καθεστώτος που ισχύει για τα λατομικά προϊόντα, γε-
γονός το οποίο αυτόματα σημαίνει πρόσθετο και αδι-
καιολόγητο κόστος πρώτων υλών για το σκυρόδεμα.  

5.Οργανωμένη πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλά-
δου και θεσμοθέτηση προγραμμάτων συνεχούς κα-
τάρτισης.

6.Θεσμοθέτηση κινήτρων για την αναμόρφωση της πα-
ραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων του κλά-
δου προς λιγότερο ενεργοβόρες και φιλικότερες προς
το περιβάλλον διαδικασίες.

7.Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου.

8.Δημιουργία πλατφόρμας προδιαγραφών για τις επι-
χειρήσεις του κλάδου και βελτίωση του νομοθετικού
πλαισίου ελέγχου της αγοράς. Πάταξη των παράνο-
μων εισαγωγών προϊόντων τα οποία αποτελούν αντι-
γραφές ελληνικών πιστοποιημένων δομικών υλικών.

9.Θέσπιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στα δη-
μόσια έργα και χρήση ελληνικών πιστοποιημένων προϊ-
όντων για την κατασκευή τους, και, 

10. Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων πιστοποίησης
προϊόντων. 

Δέκα (10) σημεία συναντίληψης
ΣΒΒΕ – Δήμου Εχεδώρου για 
την ανάπτυξη της μεγαλύτερης
βιομηχανικής περιοχής της χώρας

Τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζου με
τον Δήμαρχο Εχεδώρου κ. Σπ. Σταματάκη. 
H συνάντηση, η οποία  διεξήχθη σε εξαιρετικά θε-
τικό κλίμα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πνεύ-
ματος συναντίληψης μεταξύ ΣΒΒΕ και Δήμου Εχε-
δώρου για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης βιομηχα-
νικής περιοχής της χώρας στα ακόλουθα σημεία:
1.Η ένταξη και η χρηματοδότηση της συνδετικής

οδού της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης
με την εθνική οδό Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και εθνική
οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας –
Φλώρινας στα έργα μεταφορικών υποδομών που
θα υλοποιηθούν στην περιοχή το επόμενο χρονι-
κό διάστημα.

2.Η υποστήριξη από τον ΣΒΒΕ στη δημιουργία τε-
χνοκρατικά τεκμηριωμένης πρότασης μελέτης δη-
μιουργίας νέας μονάδας κατεργασίας αποβλήτων
(ΜΚΑ) της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στην περιοχή του
Γαλλικού ποταμού.

3.H στενή συνεργασία του ΣΒΒΕ με το Δήμο Εχεδώ-
ρου για την καλύτερη υποστήριξη στη λειτουργία
του φορέα διαχείρισης της βιομηχανικής περιο-
χής Θεσσαλονίκης

4.Η προώθηση Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης
(ΤΣΑ) στο Δήμο Εχεδώρου για την πρόσληψη ανέρ-
γων κατοίκων του Δήμου από επιχειρήσεις που εί-
ναι εγκατεστημένες στα όριά του.

5.Η δημιουργία εμπορευματικού σταθμού στον οποίο
θα μετεγκατασταθούν όλες οι μεταφορικές εται-
ρείες που είναι διάσπαρτα  εγκατεστημένες στην
περιοχή.

6. Η άμεση υλοποίηση της απόφασης για τη μετε-
γκατάσταση της ΔΕΘ σύμφωνα με τις αποφάσεις
του ΟΡΘΕ. 

7.Η ανάπτυξη τριμερούς συνεργασίας μεταξύ ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης – Δήμου Εχεδώρου και ΣΒΒΕ για
την προώθηση φοιτητών – αποφοίτων του ΑΤΕΙ σε
επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ για την υλοποίηση
πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας.

8.Η ανάπτυξη μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιω-
τικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της περιοχής του Γαλλικού πο-
ταμού και η μετατροπή της σε πάρκο αναψυχής.

9. Η συνεργασία ΣΒΒΕ – Δήμου Εχεδώρου για την
εκπόνηση Σχεδίου Πράσινης Ανάπτυξης του Δή-
μου, και,

10. Η εκπόνηση μελέτης διάθεσης στερεών αποβλή-
των των επιχειρήσεων όπως είχε προταθεί κατά
το παρελθόν από τον ΟΡΘΕ.

Η κρίση στον τομέα 
της οικοδομής 
και των κατασκευών
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Η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος που
προωθεί η Κυβέρνηση θα κριθεί εκ του αποτελέσμα-
τος τα ερχόμενα χρόνια, κυρίως όσον αφορά στο επί-
πεδο του δραστικού περιορισμού της φοροδιαφυγής,
που είναι το κύριο ζητούμενο. 
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε φορολογική μεταρ-
ρύθμιση δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα
αν δεν θεσπιστούν άμεσα τολμηρές μεταρρυθμίσεις,
στο πλαίσιο μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής, με στό-
χο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κυβέρνηση είναι η
σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυ-
νομίας, η εξαγγελία μέτρων στήριξης κλαδικού και
οριζόντιου χαρακτήρα, που θα αφορούν τη μεταποιη-
τική βάση της χώρας και τους άλλους κλάδους της οι-
κονομίας. 
Χωρίς αναπτυξιακή πολιτική, η φορολογική πολιτική
από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το δημο-
σιονομικό πρόβλημα της χώρας. 
Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος πρέπει
να είναι μεθοδική, ριζική και να ξεκινήσει από μηδε-
νική βάση ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα απλό, δί-
καιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Για τους λό-
γους αυτούς φορολογική μεταρρύθμιση με διαβού-
λευση δύο μηνών δεν μπορεί να υπάρξει αλλά θα πρέ-

πει να συγκροτηθεί μια διαρκής επι-
τροπή εμπειρογνωμόνων (νομικών, οι-
κονομικών, εκπροσώπων φορέων, κλπ.)
με χρονικό ορίζοντα ενός έτους. 
Σύμφωνα με την έκθεση Γεωργακόπου-
λου (2002) «το φορολογικό σύστημα
πρέπει να είναι απλό στη διατύπωση και
στην εφαρμογή του και όχι ένα κακότε-
χνο μωσαϊκό.
Πολλές διατάξεις που αφορούν μια φο-
ρολογία είναι διάσπαρτες σε διάφορα
νομοθετήματα με συνέπεια να μην υπάρ-
χει ένας ενιαίος κώδικας και ως εκ τού-
του να είναι αδύνατη η παρακολούθη-
σή τους ακόμα και από ειδικούς σε φο-
ρολογικά θέματα.
Τόσο τα φορολογικά όργανα όσο και
οι φορολογούμενοι είναι αδύνατο να πα-
ρακολουθήσουν τις εξελίξεις της φο-
ρολογικής νομοθεσίας. 
Ταυτόχρονα το δαιδαλώδες φορολογι-
κό σύστημα αποτελεί τεράστιο αντικί-
νητρο ανάληψης επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας αφού κανένας δεν γνωρί-
ζει πότε η Πολιτεία θα αλλάξει το ισχύον
πλαίσιο.

Σημαντικότερο πρόβλημα, όμως, δημιουργείται από
το γεγονός ότι η βασική ερμηνευτική εγκύκλιος κάθε
νόμου κυκλοφορεί συνήθως αρκετό καιρό μετά από
την έναρξη εφαρμογής του, με αποτέλεσμα οι φορο-
λογούμενοι να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήμα-
τα ερμηνείας του, να ταλαιπωρούνται και να ταλαιπω-
ρούν τη Φορολογική Διοίκηση για την παροχή διευ-
κρινίσεων. Μερικές μάλιστα φορές, ο ίδιος ο νόμος
έχει αλλάξει πριν καν κυκλοφορήσει η εγκύκλιος».
Θα πρέπει λοιπόν η βασική ερμηνευτική εγκύκλιος
κάθε φορολογικού νόμου να κατατίθεται στη Βουλή,
μαζί με το νόμο και την εισηγητική έκθεση, ώστε να
διασφαλίζεται η έγκαιρη έκδοσή της και να δίνεται
η ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για τον
τρόπο με τον οποίο η Φορολογική Διοίκηση ερμηνεύ-
ει τις σχετικές διατάξεις, ώστε να περιοριστεί η δυ-
νατότητά της να υπερβαίνει το νόμο. 
Η απλούστευση του φορολογικού συστήματος προϋ-
ποθέτει την άμεση κωδικοποίηση των διατάξεων που
υφίστανται σε διαφόρους νόμους σήμερα σε ένα
ενιαίο φορολογικό νόμο πλαίσιο.
Τέλος, οι υποθέσεις που υπάρχουν σε φορολογικά δι-
καστήρια θα πρέπει να τελεσιδικούν το αργότερο σε
διάστημα ενός έτους, αλλιώς να παραγράφονται. Στο
διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις να μη βαρύνονται με
πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Φορολογική μεταρρύθμιση
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Ξεπερνούν τα τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300 εκατ. ευρώ) 
οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις 
του Βορειοελλαδικού Τόξου

Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τις επιχειρή-
σεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-
δος (ΣΒΒΕ) με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο άνω των
τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300 εκατ. ευρώ) κα-
ταγράφηκαν σε πρόσφατη έρευνα του ΣΒΒΕ μεταξύ
των επιχειρήσεων μελών του.

Συγκεκριμένα τα ποσά οφειλών του κράτους προς
τις επιχειρήσεις είναι:
• προς τις επιχειρήσεις της Θράκης, όπου η επιχορή-

γηση 12% του κόστους εργασίας ξεπερνά τα εκατόν
δέκα εκατομμύρια ευρώ  (110 εκατ. ευρώ ), 

• ακολουθούν ποσά που προέρχονται από αποπληρω-
μή επενδύσεων (κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου)
τα οποία είναι της τάξης των ογδόντα δύο  εκατομ-
μυρίων ευρώ (82 εκατ. ευρώ).  

• από επιστροφή ΦΠΑ και επιστροφή φόρων το κρά-
τος οφείλει στις επιχειρήσεις πάνω από πενήντα έξι
εκατομμύρια ευρώ (56 εκατ. ευρώ), ενώ, 

• το αντίστοιχο ποσό από προμήθειες του Δημοσίου
από επιχειρήσεις και εκτέλεση διαφόρων έργων ξε-
περνά τα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (54
εκατ. ευρώ).

Ας σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος οφειλής κυμαίνεται
μεταξύ 12 μηνών (επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νό-

μου) και 20 μηνών (επιχορήγηση του κόστους εργα-
σίας στη Θράκη.)  
Μάλιστα, το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ σε
συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια πίστωσης που θέ-
τουν οι τράπεζες έχει επιτείνει το πρόβλημα ρευστό-
τητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Ειδικά για το θέμα αυτό οι επιχειρήσεις που εξυπη-
ρετούν εποχική ζήτηση και ανήκουν στον κλάδο των
υλικών συσκευασίας αντιμετωπίζουν τεράστιο πρό-
βλημα διότι οι πελάτες τους στρέφονται σε αντίστοι-
χες επιχειρήσεις του εξωτερικού για την προμήθεια
των συγκεκριμένων υλικών αφού έτσι δεν υφίσταται
το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ.  Αυτό έχει σαν απο-
τέλεσμα τη ραγδαία πτώση του τζίρου τους και τον άμε-
σο κίνδυνο κλεισίματος πολλών ελληνικών επιχειρή-
σεων του συγκεκριμένου κλάδου.
Η πολιτεία και ειδικότερα τα Υπουργεία Οικονομικών
και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα
πρέπει να επιληφθούν άμεσα του θέματος ούτως ώστε
να αποφευχθεί η συρρίκνωση ή/και το κλείσιμο πολ-
λών επιχειρήσεων της περιφερειακής βιομηχανίας,
γεγονός το οποίο αν συμβεί θα έχει τεράστιες αρνητι-
κές συνέπειες στην απασχόληση στις τέσσερις περι-
φέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου και κατ΄ επέκτα-
ση στην κοινωνική συνοχή.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
διαπιστώνοντας τις δυσλειτουργίες που παρατηρού-
νται από την προσπάθεια εφαρμογής, στην κυριολε-
ξία τους ανεφάρμοστων διατάξεων, που αφορούν την
υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων μέσω του ανα-
πτυξιακού νόμου, απέστειλε σήμερα επιστολή διαμαρ-
τυρίας προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, κα Λ. Κατσέλη.  
Συγκεκριμένα ο ΣΒΒΕ έχει γίνει αποδέκτης έντονων
παραπόνων επιχειρήσεων μελών του διότι πολλά επι-
χειρηματικά τους σχέδια έχουν παγώσει εξαιτίας της
διαδικασίας του Ιουλίου 2007 που αφορά στην αλλα-
γή του τρόπου καταβολής των επιχορηγήσεων για ορι-
σμένες κατηγορίες επενδύσεων και κυρίως για τα πο-
λυετή επιχειρηματικά σχέδια και τις ειδικές επενδύ-
σεις.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14929 / ΦΕΚ 1301 / Τεύ-
χος Β’ / 26.07.2007 απόφαση του πρώην Υπουργείου
Ανάπτυξης, η οποία ενεργοποιήθηκε πρόσφατα, για

να καταβληθεί η πρώτη δόση (50%) της επιχορήγησης
με την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης, απαιτεί-
ται από τα ελεγκτικά όργανα, στην περίπτωση σύνα-
ψης τραπεζικού δανείου, να έχει εκταμιευθεί το συ-
νολικό ποσό του δανείου. 
Η παραπάνω διάταξη είναι κυριολεκτικά ανεφάρμο-
στη, καθώς, οι τράπεζες όπως είναι απολύτως λογι-
κό, εκταμιεύουν τα δάνεια που έχουν συνάψει με την
πρόοδο των εργασιών και όχι εφάπαξ. Η παραπάνω
υπουργική απόφαση αποτελεί ένα κατεξοχήν παρά-
δειγμα στρέβλωσης, γραφειοκρατίας και παραλογι-
σμού, που αντιστρατεύεται την ανάπτυξη, μπλοκάρει
τις επενδύσεις και δεν οδηγεί πουθενά.  
Με την επιστολή του ο ΣΒΒΕ ζητά από την κα Υπουρ-
γό την άμεση εξέταση και άρση της παράλογης αυ-
τής Υπουργικής απόφασης προτείνοντας να επανέλθει
το καθεστώς καταβολής των επιχορηγήσεων που ίσχυε
πριν το 2007, όπου η εκταμίευση των δανείων έπρεπε
να αποδεικνύεται με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Το πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό σύστημα  πνίγει τις επενδύσεις
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Με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομι-
κών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και τον Υφυπουργό  κ. Φ.
Σαχινίδη,  ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΠΕΕ εξέφρασαν την έντο-
νη διαμαρτυρία τους για την παρακράτηση φόρου στα
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που προβλέπει το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο και ζήτησαν την επαναφορά
της διάταξης στο παλαιό καθεστώς. Ειδικότερα  μετα-
ξύ άλλων το κείμενο της επιστολής ανέφερε: 
“...Στο προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο έχει προ-
στεθεί διάταξη σχετικά με την παρακράτηση φόρου
στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα πρό-
κειται για το άρθρο 6, παράγραφος 10 με το οποίο επε-
κτείνεται το μέτρο, από τους προμηθευτές του Δημο-
σίου, σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Μεταξύ
αυτών  περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις μέλη μας
οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μεταποιητικού χαρα-
κτήρα (βαφεία, φινιριστήρια, πλεκτήρια κ.λ.π.) σε άλ-
λες επιχειρήσεις του κλάδου. Η υπό ψήφιση διάταξη
προσδιορίζει το ποσοστό του προς απόδοση παρακρα-
τούμενου φόρου στο οκτώ τοις εκατό (8%) της καθα-
ρής αξίας του τιμολογίου.
Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιβαρύνει καταστροφικά
την ήδη αρνητική ρευστότητα των επιχειρήσεων, υπο-

χρεώνοντάς τες να αποδίδουν το 8% του τζίρου τους
άμεσα ώστε αυτό να συμψηφιστεί τον επόμενο χρόνο
με τους φόρους επί των (ανύπαρκτων πλέον) κερδών.
Μάλιστα, εάν υπολογιστεί ο χρόνος υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων του επομένου έτους και ο χρό-
νος συμψηφισμού και επιστροφής των εν λόγω ποσών
τα παρακρατούμενα από τα τιμολόγια ποσά θα τύχουν
συμψηφισμού σε διάστημα από εννέα (9) μήνες, για
ένα τιμολόγιο που εκδίδεται π.χ. προς το τέλος του
έτους ως και εικοσιένα (21) μήνες, για ένα τιμολόγιο
που κόβεται στην αρχή του έτους! 
Το διάστημα άτοκου δανεισμού των επιχειρήσεων προς
το κράτος θα είναι στην πράξη πολύ μεγαλύτερο δεδο-
μένου ότι το ποσοστό των καθαρών κερδών επί του τζί-
ρου που απαιτείται προκειμένου μια επιχείρηση να
συμψηφίσει τα παρακρατηθέντα ανέρχεται σε 33,35%,
ποσοστό που δεν απαντάται σε καμία επιχείρηση του
κλάδου διεθνώς. Με δεδομένο τις χρονοβόρες διαδι-
κασίες όταν πρόκειται για επιστροφές φόρων στις επι-
χειρήσεις, το νέο μέτρο θα καταδικάζει ακόμη και σχε-
τικά υγιείς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταποί-
ησης στο να κλείσουν με ολέθριες συνέπειες στην αλυ-
σίδα προστιθέμενης αξίας αλλά και στα ίδια τα δη-
μόσια έσοδα σε όρους καθαρής παρούσης αξίας μελ-
λοντικών εισπράξεων.
Οι εταιρίες «παροχής υπηρεσιών» του κλάδου της κλω-
στοϋφαντουργίας είναι πρακτικά βιομηχανικές επιχει-
ρήσεις, ανήκουν δηλαδή τυπικά και ουσιαστικά στη
μεταποίηση και έχουν υψηλά βιομηχανικά κόστη και
υψηλότατες αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.  
Η προς ψήφιση διάταξη επιφέρει  ένα ακόμη ισχυρό
αντιαναπτυξιακό χτύπημα, ενδεχομένως το «μοιραίο»,
σε επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στις λιγοστές
υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν
προστιθέμενη αξία προς όφελος της χώρας σε έναν
κλάδο ο οποίος παρά τις αντιξοότητες διατηρεί έναν
έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό. Το κλείσιμο αυτών
των επιχειρήσεων συνεπεία της ανωτέρω διατάξεως
θα συμπαρασύρει και τις επιχειρήσεις του κλάδου που
εξαρτώνται από τα ελληνικά βαφεία – φινιριστήρια -
πλεκτήρια και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια
στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσ-
δοκά ο νομοθέτης.
Θεωρούμε επιβεβλημένο να επαναφέρετε την σχετι-
κή διάταξη στο προηγούμενο καθεστώς, διαφορετικά
το πλήγμα για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, αλ-
λά τελικώς και για τα δημόσια έσοδα, θα είναι ανε-
πανόρθωτο...”

Διαμαρτυρία του ΣΒΒΕ και του ΣΕΠΕΕ για την παρακράτηση φόρου
8% στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που προβλέπει τον νέο φορο-
λογικό νομοσχέδιο και ζήτηση επαναφοράς της διάταξης στο παλαιό
καθεστώς
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Τη μη επιβολή φόρου πολυτελείας σε είδη από γού-
να, ζήτησε με επιστολή της, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επι-
σημαίνοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις στην οι-
κονομία της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην εθνι-
κή παραγωγή προϊόντων δέρματος και γούνας. 
Ο Σύνδεσμος, στην επιστολή του προς τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, και κοινοποίη-
ση προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φ.
Πετσάλνικο και την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας κα Λ. Κατσέλη, τόνισε ότι
έχει επισημάνει τα έντονα προβλήματα των μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Βορειοελ-
λαδικού Τόξου, τα οποία σε συνδυασμό με τα αποτε-
λέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έχουν
πολύ ισχυρό αντίκτυπο πρωτίστως στις τοπικές οικο-
νομίες. 
Υπογράμμισε τη σημασία του κλάδου της Γουνοποιϊας
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότε-
ρα στον νομό Καστοριάς, καθώς η κυοφορούμενη επι-
βολή φόρου πολυτελείας σε είδη από γούνα και δέρ-
μα, θα οδηγήσει σε κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων
του κλάδου στην περιοχή. 
Ο κλάδος της γουνοποιΐας, παρά τη σοβαρότατη κρί-
ση που αντιμετωπίζει, υποστήριξε ο ΣΒΒΕ, συμβάλ-
λει: 
• στην ενίσχυση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώ-

ρας μας, καθώς αποτελεί κλάδο με κατεξοχήν εξα-
γωγικό προσανατολισμό κατέχοντας τη 2η θέση στην
παγκόσμια αγορά και εμπορία γουναρικών, 

• στην αύξηση της απασχόλησης καθώς αποτελεί δρα-
στηριότητα εντάσεως εργασίας, και 

• στον περιορισμό της ανεργίας που η περαιτέρω αύ-

ξησή της θα οδηγούσε σε κοινωνική έκρηξη στην
περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ,
το ελάχιστα ζητούμενο, είναι η αποφυγή της επιβολής
φόρου πολυτελείας σε είδη από γούνα, που σε περί-
πτωση θέσπισής του θα επιβαρύνει την παραγωγή το-
πικών προϊόντων και θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της
τοπικής δραστηριότητας, ενώ είναι αναγκαία η άμεση
και καθοριστική παρέμβαση της πολιτείας, προκει-
μένου να στηριχθεί ο κλάδος στη διεθνή αγορά γού-
νας, όπου ο ανταγωνισμός είναι πλέον μεγάλος. 

Απεργιακές κινητοποιήσεις των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων

Η Διοίκηση το ΣΒΒΕ, σχετικά με τις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων
απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: 
«Σε κλοιό ομηρίας βρίσκονται για άλλη μια φορά οι
επιχειρήσεις από την απεργία των γεωτεχνικών δημο-
σίων υπαλλήλων. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγρο-
τικών προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας δέχονται νέο
πλήγμα  στην ομαλή λειτουργία τους με καταστροφι-
κές συνέπειες τόσο για την εσωτερική αγορά όσο και
για τις εξαγωγές.
Είναι αδιανόητο κατά την παρούσα εύθραυστη οικονο-

μική συγκυρία το συντεχνιακό κράτος στο οποίο έχει
εθιστεί μεγάλη μερίδα του δημόσιου τομέα να λειτουρ-
γεί σε βάρος ολόκληρων κλάδων που απασχολούν χι-
λιάδες εργαζόμενους. 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος καλεί στην
παρούσα οικονομική συγκυρία να αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους οι γεωπόνοι και να σταματήσουν τις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα, απευθύνει έκ-
κληση στην Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Νομαρχίες να
προχωρήσουν σε κάθε ενέργεια αποκατάστασης των
ελέγχων από δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς.»

Η επιβολή φόρου πολυτελείας σε είδη από γούνα 
θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις 
στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
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Η COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ στην πρώτη θέση 
του διαγωνισμού Hellenic Best Workplaces 2010

EUROCO ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρώτη αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Coca-Cola
Τρία Έψιλον, στον ετήσιο διαγωνισμό Hellenic Best Workplaces
2010, στην κατηγορία των μεγάλων εταιρειών με περισσότε-
ρους από 250 εργαζόμενους. Τον διαγωνισμό διοργάνωσε,
για 8η συνεχή χρονιά, το Great Place to Work Institute Hellas
με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business
School.  
Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίσθηκε κατά τα δύο τρίτα
στη γνώμη των ίδιων των εργαζόμενων οι οποίοι αξιολόγη-
σαν το εργασιακό τους περιβάλλον με τη συμπλήρωση σχε-
τικών ερωτηματολογίων και κατά το ένα τρίτο στις πρακτικές
που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία σε θέματα Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού.
Επίσης, από την 18η θέση πέρυσι, η Coca-Cola Τρία Έψιλον,
έλαβε φέτος την 6η θέση και στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό
Great Place To Work 2010 ανάμεσα σε 1300 ευρωπαϊκές
εταιρίες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καταλαμ-
βάνοντας επίσης και το ειδικό βραβείο «Συνεχής Ανάπτυξη
Εργαζομένων». 
«Οι βραβεύσεις αυτές, για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβε-
βαιώνουν ότι η πολυετής επικέντρωση της στρατηγικής της

εταιρείας στην ανάπτυξη των ανθρώπων της αναγνωρίζεται
και επιβραβεύεται. Εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να
καινοτομούμε στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με νέα
προγράμματα, πρωτοποριακές πρακτικές και φρέσκιες
ιδέες», τόνισε ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εργο-
στασίου Θεσσαλονίκης κύριος Γιώργος Βράνης.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από την EUROCO όλες οι ξύ-
λινες κατασκευές στην μεγαλύτερη τουριστική επένδυση της
Μεσογείου, το COSTA NAVARINO.
Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μελέτη του COSTA NAVARINO που
απαιτούσε 40.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλινων κατασκευών
έδωσε την δυνατότητα στην EUROCO να έχει πρωταρχικό ρό-
λο στο έργο.
Οι υψηλών απαιτήσεων ξύλινες κατασκευές έχουν την υπο-
γραφή της EUROCO σε όλη την επικράτεια. Τέτοιες είναι ξύ-
λινες γέφυρες, τοξωτές στέγες μεγάλου ανοίγματος σε αθλη-
τικούς χώρους, ξύλινα στέγαστρα, ξύλινες επενδύσεις εξω-

τερικών όψεων κτιρίων, ξύλινα δάπεδα.
Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση προώθησε την χρήση
του ξύλου και στην Ελλάδα ως βασικό δομικό υλικό στις κα-
τασκευές, καθοδηγώντας την έμπνευση στις αρχιτεκτονι-
κές κατασκευές.
Η εταιρεία συμμετείχε στο παρελθόν στα έργα των Ολυμπια-
κών Αγώνων “Αθήνα 2004” όπως το Ολυμπιακό Χωριό, το Δη-
μοσιογραφικό Χωριό, ανάπλαση των σταθμών του ΗΣΑΠ, κω-
πηλατοδρόμιο στο Σχοινιά, Ολυμπιακό κέντρο σλάλομ - κα-
νόε - καγιάκ στο Ελληνικό, ΟΑΚΑ Αθήνας – Ποδηλατοδρόμιο. 
Το 2005 αναλαμβάνει ένα πολύ απαιτητικό project ξύλινων
κατασκευών στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos
στη Θεσσαλονίκη. Το έργο πολύ υψηλών απαιτήσεων εκτελεί-
ται σε διάστημα δύο μηνών όπου καλύπτεται εμβαδόν ξύλι-
νων κατασκευών 11.000μ2.
Η EUROCO το 2006 κατασκεύασε, όλους τους σταθμούς απο-
χιονισμού στον άξονα της Εγνατίας οδού. Ένα έργο που απέ-
σπασε ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια για την αισθητική του.
Η EUROCO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις
ξύλινες κατασκευές. Πιστοποιημένη με ELOT EN ISO 9001:2000
και εξοπλισμένη με σύγχρονο λογισμικό για στατικές επιλύ-
σεις, σχεδιαστικά προγράμματα και έμπειρους μηχανικούς.
Παρέχει στους πελάτες την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ
διαφόρων λύσεων αλλά πάνω απ' όλα την βεβαιότητα για την
ορθότητα της κατασκευής που θα επιλέξουν.
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MLS Πληροφορική: Στην κορυφή της παγκόσμιας πρωτοπορίας 
με τo καινοτομικό MLS Destinator liveTRAFFIC

Την κυκλοφορία στην αγο-
ρά του καινοτομικού MLS
Destinator liveTRAFFIC που
αλλάζει τα δεδομένα στο χώ-
ρο της πλοήγησης και της
οδήγησης, ανακοίνωσε η
MLS Πληροφορική ΑΕ. Με
το νέο MLS Destinator Live
Traffic, η MLS ανοίγει νέ-
ους δρόμους όχι μόνο στην

πλοήγηση αλλά και στον τομέα διαχείρισης της κυκλοφο-
ρίας τόσο στο κέντρο όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της
Αθήνας. O πλοηγός για πρώτη φορά ειδοποιεί τον οδηγό, σε
πραγματικό χρόνο, για την κίνηση στους δρόμους της πόλης
αλλά και τα έκτακτα συμβάντα και τον οδηγεί στον προορι-
σμό του από εναλλακτικές διαδρομές. Παράλληλα, προσφέ-
ρει μια πληθώρα προηγμένων live υπηρεσιών μέσω της δυ-

ναμικής live πλατφόρμας, που ανέπτυξε η MLS. Έτσι, το MLS
Destinator liveTRAFFIC ενημερώνει τον οδηγό, ανά πάσα
στιγμή, για τις τιμές της βενζίνης στην περιοχή που οδηγεί
και τον πλοηγεί στο φθηνότερο κοντινό πρατήριο καυσί-
μων. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα, τη μέρα και τη
θέση που βρίσκεται ο οδηγός, τον πλοηγεί στο κοντινότερο
ανοιχτό φαρμακείο καθώς και στο πλησιέστερο εφημερεύ-
ον νοσοκομείο ή κλινική. Επιπλέον, δίνει την πλέον αξιόπι-
στη πρόβλεψη καιρού 6 ημερών στην περιοχή την οποία βρί-
σκεται ο οδηγός ή σε εκείνη που επιθυμεί να πάει.
Ακόμη, με την προηγμένη τεχνολογία σύνθεσης φωνής MLS
News Reader, που ανέπτυξε η MLS, ο πλοηγός διαβάζει
στο χρήστη όλες τις πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές και
lifestyle ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. 
Προσφέρεται με 6μηνη δωρεάν χρήση της υπηρεσίας κίνη-
σης (TRAFFIC) αλλά και όλων των άλλων live υπηρεσιών του
και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. 

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ αναδεικνύεται 
από τους ίδιους της τους ανθρώπους 

*6η καλύτερη η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στο διαγωνισμό «Best
Workplaces»   
*Διακρίνεται για δεύτερη φορά για το άριστο εργασιακό της
περιβάλλον.

Για δεύτερη φορά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διακρίθηκε στον ετή-
σιο διαγωνισμό «Οι Επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό
Περιβάλλον στην Ελλάδα 2010», κατακτώντας την 6η θέση,
ανάμεσα στις 20 εταιρείες με άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Το φετινό βραβείο, καθώς και αυτό του 2006, που την κατέ-
τασσε στην 8η θέση, αποτελούν για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
την έμπρακτη αναγνώριση των πρακτικών και μεθόδων που
εφαρμόζει, αλλά κυρίως των αξιών που διέπουν τη σχέση της
με το ανθρώπινο δυναμικό της. Η τελετή βράβευσης πραγμα-
τοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο Hilton, πα-
ρουσία υψηλόβαθμων στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού και
εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, από
το Ελληνικό Ινστιτούτο Great Place to Work και το ALBA.
Την εκδήλωση τίμησαν οι κκ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης, Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος της Διοικητικής Επιτρο-
πής του ΕΒΕΑ και Νίκος Εμπέογλου, Πρόεδρος ALBA. 
Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, οι άνθρωποί της είναι η δύνα-
μή της. Η εταιρεία αναγνώρισε, από την πρώτη στιγμή της
δραστηριοποίησης της, τη συμβολή των εργαζομένων στην
επιτυχία της. Με βάση την επένδυση στην προσωπική ανά-
πτυξη των εργαζομένων, την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων
διοίκησης, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της αποτελεσματικότητας τους, αλλά και τις υψηλού επι-
πέδου παροχές και αποδοχές, η εταιρεία προσφέρει σε όλους
τους ανθρώπους της, χωρίς διακρίσεις, ένα ασφαλές και ιδα-
νικό εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσονται. 
Προσηλωμένη στη διασφάλιση άριστων εργασιακών συνθη-
κών, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεσμεύεται να βελτιώνεται συ-
νεχώς και να ανταποδίδει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των ερ-
γαζομένων της. 



20 [ νέα μελών ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.: Στρατηγική συνεργασία
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση
εταιρείας από κοινού με την εταιρεία CRESCENT BAHUMAN
LIMITED καθώς και την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής
συμμαχίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η νέα εταιρεία, ονο-
μάζεται HELLENIC CRESCENT και έχει έδρα τη Μεγ. Βρε-
τανία.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις κορυφαίες ευρωπαϊκές βιομηχανίες παραγωγής υφα-
σμάτων denim, με εξαγωγική παρουσία σε 30 χώρες.
Η CRESCENT BAHUMAN, με έδρα τη Λαχώρη του Πακιστάν,
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους
παραγωγούς ενδυμάτων denim στην Ασία. Είναι μέλος ενός
από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών στην περιοχή, με
πολυσχιδή βιομηχανική δραστηριότητα που περιλαμβάνει και
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Α.Ε. στοχεύει στη διεύρυνση των πωλήσεών της, επιτυγχά-
νοντας πλήρη καθετοποίηση με προσφορά ετοίμου ενδύ-
ματος denim. Η κίνηση αυτή τοποθετεί τον όμιλο σε νέους
τομείς της αγοράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστι-
κότητά του και διευρύνοντας τη δυνατότητα μεγέθυνσής του

στην παγκόσμια αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων denim. Με
τον τρόπο αυτό θα αναπτύσσει για τους πελάτες του νέα προϊ-
όντα denim, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από
την καθετοποίηση.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. θα διατηρήσει την υφιστά-
μενη παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, αποτελούμενη από
τρεις παραγωγικές μονάδες (εκκοκκιστήριο βάμβακος στο
Ν. Καρδίτσας, κλωστήριο στο Ν. Κιλκίς και παραγωγή denim
στο Ν. Πέλλας) στις οποίες απασχολεί 500 εργαζόμενους.

Νέα προϊόντα της «ΦΑΙΔΩΝ»  
Δύο νέα προϊόντα παρουσίασε η βιομηχανία ζαχαροπλαστικής «ΦΑΙΔΩΝ
Α.Ε», τα “CROUTONS” σίτου και ολικής άλεσης.
Τα δύο νέα αυτά αρτοσευάσματα της «ΦΑΙΔΩΝ» συνοδεύουν θαυμά-
σια τις σαλάτες και τις σούπες και προορίζονται τόσο απευθείας στους
καταναλωτές μέσα από τα Super Markets, αλλά και στους επαγ-
γελματίες της αγοράς μαζικής εστίασης (Ho.Re.Ca.),  όπως εστιατό-
ρια, ξενοδοχεία, εταιρίες catering κλπ

Συμμετοχή της εταιρείας  "ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ" 
στην έκθεση “ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ”

Μεγάλη απήχηση είχε στο καταναλωτικό κοινό της Αττικής αλλά και
γενικότερα η συμμετοχή της εταιρείας  "ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ"
η οποία πραγματοποιήθηκε στο ζάπειο από τις 8 έως τις 11 Απριλίου
2010 σε κοινό περίπτερο με άλλες 7 τοπικές επιχειρήσεις από το ΕΒΕ
Ν. Κοζάνης.
Το ενδιαφέρον των καταναλωτών εστιάστηκε στα μπαχαρικά και τους
μύλους μπαχαρικών της εταιρείας, αλλά και στα ελληνικά βότανα-τσάι
βουνού-ρίγανη-χαμόμηλο που συσκευάζει και διακινεί η εταιρεία με
έδρα το βατερό Κοζάνης.
Σημειώνεται ότι διανομέας για την Αττική είναι η Μελλισοκομική εται-
ρεία Αττική-Πίττας.
Συνταγές και περισσότερες πληροφορίες για τα μπαχαρικά και τα
βότανα της εταιρεία μας μπορείτε να βρείτε στο site της εταιρείας μας
www.bagatzounis.com


