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[ περιεχόμενα ]

APΘPO ΠPOEΔPOY
Προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας σε περιβάλλον διεθνούς κρίσης

HMEPOΛOΓIO
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος   

ΔPAΣTHPIOTHTA

ΘEΣEIΣ - ΠPOTAΣEIΣ
• Ο τραπεζικός τομέας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να

υποστηρίξει την παραγωγική βάση της χώρας
• Πρόταση ΣΒΒΕ για 5ετές πρόγραμμα έκπτωσης δαπανών για την εξοικονό-

μηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης
• Λήψη εκτάκτων μέτρων σε περίπτωση επεισοδίου ατμοσφαιρικής

ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης  
• Αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθεσίας

NEA MEΛΩN
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• Εκδηλώσεις ΥΠΕΞ με τη συνεργασία του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της 73ης ΔΕΘ
• Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
• Πράσινα Βραβεία Επιχειρηματικής Καινοτομίας
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο

Εμπορίου Θεσσαλονίκης
• 1ο Debate για τη Βόρεια Ελλάδα
• Παρουσίαση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
• Κλιματικές αλλαγές, επιπτώσεις στη μετανάστευση, τους καταναλωτές

και την επαγγελματική κατάρτιση («Πράσινα Eπαγγέλματα» για το μέλλον)
• Διάσκεψη φορέων της Πόλης της θεσσαλονίκης με θέμα

την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ
• Συμμετοχή του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας

στην Infosystem 2008
• Διοργάνωση Expopartenariat στο πλαίσιο της INFOSYSTEM 2008
• Μεταφέροντας τα οφέλη της έρευνας στις ΜΜΕ του κλάδου τροφίμων – ποτών»

στο πλαίσιο του έργου RAF REGIONS
• Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. «Η αγορά των βιολογικών στις δύο χώρες»

NEA MEΛH



Γεώργιος Mυλωνάς
Πρόεδρος

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας, και ει-
δικά των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην
περιοχή,  έχει καμφθεί τους τελευταίους μήνες εξ΄ αι-
τίας ενδογενών και εξωγενών παραγόντων αλλά επί-
σης και από μεμονωμένα γεγονότα, με κορυφαίο την
απεργία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα, τα ήδη δημοσιευθέντα οικονομικά αποτε-
λέσματα των επιχειρήσεων μελών μας αποτυπώνουν
κάμψη στην κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, ενώ ποι-
οτικά στοιχεία, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και
σε επίπεδο κλάδου, αναδεικνύουν κι αυτά με τη σειρά
τους την δύσκολη συγκυρία. 
Επίσης, και με αφορμή την οικονομική κρίση, επανέρ-
χεται στο προσκήνιο και αναδεικνύεται το βασικό πρό-
βλημα της ελληνικής οικονομίας, άρα και της Βόρει-
ας Ελλάδας, που είναι τα χρόνια δομικά προβλήματα
που δεν της επιτρέπουν να διαθέτει αυτοτροφοδοτού-
μενη ανάπτυξη. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν διαθέ-
τουμε γραμμές άμυνας κατά των κρίσεων, είμαστε πλή-
ρως εξαρτημένοι από το πετρέλαιο, δεν έχουμε αντι-
στάσεις κατά του πληθωρισμού, κατά της ακρίβειας
και κατά της ανεργίας, και συνήθως «δεν μαγειρεύου-
με πριν πεινάσουμε». 
Επιπρόσθετα, η παγκόσμια οικονομική κρίση και η έλλει-
ψη υποστήριξης από το κράτος αναδεικνύουν περαιτέρω
τις αδυναμίες του τοπικού παραγωγικού συστήματος.
Προτείνουμε όλοι ν΄ αναλάβουν τις ευθύνες τους και
πρώτη η πολιτεία, η οποία θα πρέπει να θέσει σε προ-
τεραιότητα τη βιομηχανία και να βελτιώσει το εγχώ-
ριο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η άσκηση μιας νέας
κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, που θα εστιάζει
στην ανάληψη δράσεων καινοτομίας και στην ανάπτυ-
ξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και η οποία απα-
ραίτητα θα συνδυάζεται με ενίσχυση της εξωστρέφει-
ας των επιχειρήσεων, μπορεί να δώσει ουσιαστική

διέξοδο στην κρίση. 
Από την άλλη μεριά, γραφειοκρατία, πολυνομία και
αδυναμία άσκησης συγκεκριμένης βιομηχανικής πο-
λιτικής, οδηγούν με βεβαιότητα την επιχειρηματικό-
τητα σε συρρίκνωση και περιορισμό.
Δυστυχώς, στο δύσκολο αυτό περιβάλλον την τελευ-
ταία περίοδο οι επιχειρήσεις βάλλονται από παντού,
αδιακρίτως, ισοπεδωτικά με τρόπο και ένταση που σε
ορισμένες περιπτώσεις φθάνει στα όρια της δυσφή-
μισης και του διασυρμού.
Διαπιστώνουμε πως σε μια προσπάθεια αποποίησης
των ευθυνών του καθενός, όλο το βάρος πέφτει συλ-
λήβδην στις πλάτες του επιχειρηματικού κόσμου με
γενικολογίες και απλοποιήσεις που δημιουργούν αρ-
νητική εικόνα στην κοινωνία.
Ένα τέτοιο αρνητικό κλίμα που δαιμονοποιεί την ιδιω-
τική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα θα οδη-
γήσει με βεβαιότητα σε περαιτέρω συρρίκνωση της
παραγωγικής βάσης της χώρας με άμεσες σοβαρό-
τατες συνέπειες κυρίως για την Περιφέρεια.
Αν υπάρξει, έστω και στοιχειώδης, αλλαγή νοοτροπίας
στο κράτος και στην κοινωνία για τη θετική αντιμε-
τώπιση της επιχειρηματικότητας, τότε θα μπορέσου-
με να ανακάμψουμε ως χώρα και να ατενίσουμε το μέλ-
λον με αισιοδοξία. 
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η Βόρεια Ελλάδα
αποτελεί την καρδιά της ελληνικής περιφέρειας και
πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα,
αφού διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. 
Η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει ισχυρό παραγωγικό ιστό ο
οποίος αποτελείται από δυναμικές εξωστρεφείς επι-
χειρήσεις, που έχουν ανοίξει νέες αγορές σε γειτονι-
κές κατ΄ αρχήν χώρες – στόχους και καθημερινά προ-
σπαθούν να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα του
εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησής τους.



Γεώργιος Μυλωνάς
Γιάννης Σταύρου
Ιωάννης Ακκάς
Ιωάννης Βεργίνης
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Νίκος Πέντζος
Δημήτριος Αμπατζής
Αναστάσιος Αλεξανδρίδης
Μάρκος Δούφος
Χαρίλαος Α. Αλεξόπουλος
Αθανάσιος Αρχοντής
Ιωάννης Βένος
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Νικόλαος Γκαντίνας
Χρήστος Γκίνης
Δημήτριος Δαμπασίνας
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σόλων Καράσσο
Εμμανουήλ Καστανάκης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Σταμάτης Κουρούδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Ευστράτιος Μακιός
Λάκης Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Αικατερίνη Μιχαηλίδου
Iωάννης Mίχος
Παναγιώτης Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αθανάσιος Σαββάκης
Εμμανουήλ Σίμογλου
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Ρήγας Τζελέπογλου
Αναστάσιος Τζήκας
Νικόλαος Τρυπάνης
Παναγιώτης Τσινάβος
Nικόλαος Φιλίππου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β' Αντιπρόεδροι

Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης

Έφορος
Μέλη Δ.Ε.

Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

PROSPECTS FOR GROWTH IN NORTHERN
GREECE IN AN ENVIRONMENT OF
INTERNATIONAL CRISIS

The growth dynamic of Northern Greece, and especially of the businesses
based in the region, has suffered a decline in recent months, owing
to both internal and external factors, and also to isolated events –
chief among them the strike at the Port of Thessaloniki.
At the same time, the financial results now being published by our
members show a fall in profits in relation to last year, while qualitative
evidence, on both the individual business and sector levels, also
demonstrates that we have entered a difficult period.
The economic crisis has also brought to the fore once again the basic
problem of the Greek economy, and therefore of Northern Greece, i.e.
the chronic structural problems which stand in the way of self-generated
growth. Unfortunately here in Greece we have no lines of defence
against these crises; we are totally dependent on oil, have no resistance
to inflation, rising prices and unemployment. And as usual, we have
failed to set anything aside for a rainy day. 
Furthermore, the global economic crisis and lack of State support
have thrown into sharp relief the weaknesses of the local system of
production.
We call on all sides to face up to their responsibilities – and first of all
the State, which must make industry a priority and improve the domestic
business environment. A new policy for the industrial sector - one
which focuses on innovative actions and the development of new
products and services, and of necessity combined with encouragement
to businesses to adopt more outward-looking attitudes – may provide
us with a real opportunity to move forward from the crisis.
On the other hand, red tape, a plethora of legislation and inability to
exercise a specific policy for industry, will all lead inexorably to a
reduction in business activity.
Unfortunately, in this difficult environment, businesses find themselves
assailed on all sides, attacked indiscriminately in a manner and with
an intensity which in some cases has bordered on libel and calumny.
In a climate of avoiding any responsibility for the situation, blame is
laid upon the business community, using an arsenal of generalizations
and simplifications which have fostered a highly negative impression
among ordinary people.
Such a negative climate, with its demonization of private initiative and
entrepreneurship, will lead invariably to further reduction of the country’s
productive base, with direct and grave consequences for, above all, the
country’s regions.
But with even a rudimentary change in the attitude of the State and
society, with a more positive approach to business activity, we can recover
as a country and look forward with optimism to a brighter future.
Whatever the circumstances, it is our belief that Northern Greece
represents the heart of the Greek regions. Its significant potential for
development represents a true driving force for growth for the country
as a whole.
Northern Greece has a robust network of production made up of
dynamic and outward-looking businesses, which have opened up new
markets – first of all in neighbouring target-countries – and are engaged
in a daily struggle to adjust to the new circumstances in the external
environments where they do business. 
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01.09.08
� Συνάντηση των φορέων της Πόλης με θέμα «Αξιολόγηση της πορείας

του Κυβερνητικού έργου», που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Β. Παπαγεωργόπουλος και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακε-
δονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

04.09.08
� Κατάθεση αναφοράς στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

με θέμα τις επιπτώσεις στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης λύσης στο πρό-
βλημα της διακομιδής των απορριμμάτων τους. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Σταύρου και ο κ. Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικός Σύμβουλος.

� Συνάντηση με τους κ.κ. Α. Κατσανιώτη Διευθύνοντα Σύμβουλο και Α. Γα-
ρυφάλου Γενική Διευθύντρια του ΟΠΕ με θέμα την κοινή συνεργασία του
ΣΒΒΕ με τον ΟΠΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Α. Λαδένης.

05.09.08
� Εγκαίνια νέου κτιρίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς από τον κ. Χ. Φώλια Υπουρ-

γό Ανάπτυξης. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

06.09.08
� Εγκαίνια της 73ης ΔΕΘ και επίσκεψη του κ. Κ. Καραμανλή Πρωθυπουρ-

γού της Ελλάδας στους εκθετήριους χώρους της ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή με την ευκαιρία της τελε-
τής εγκαινίων της 73ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου. 

� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,
με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Πράσινη Επιχειρηματικότητα» και Πα-
ρουσίαση των πολιτικών του Υπουργείου Εξωτερικών από το Γενικό
Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργα-
σίας και Ειδικό Εκπρόσωπο για θέματα κλιματικής αλλαγής κ. Θ. Σκυ-
λακάκη, που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών στην ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Γ. Σταύρου στο Διαδικτυακό Δελτίο Ειδή-
σεων του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στη Δημο-
σιογράφο Ν. Καζαντζίδου με θέμα τη συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων
φορέων στο γραφείο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων των βιομηχανικών και
εμπορικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης.

08.09.08
� 4ο Business ECO FORUM και ECO2FORUM, που διοργάνωσε η Helexpo

και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.

� Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,
με θέμα «Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στις χώρες της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και Παρουσίαση των
οικονομικών σχέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τη Γενική
Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Β’ στη Σόφια κα. Ι. Σωτηράκου – Γιάνναρου και το Γε-
νικό Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Α’ στο Βουκουρέστι κ. Ι. Πασχάλη, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Εξωτερικών στην ΔΕΘ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Οικονομική Ολοκλήρωση για την Νο-
τιοανατολική Ευρώπη», που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών και πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

09.09.08
� Συνάντηση με τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά

με τις επιπτώσεις στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις της
Θεσσαλονίκης εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης λύσης στο πρόβλη-
μα της διακομιδής των απορριμμάτων τους. Από το Σύνδεσμο συμμετεί-
χε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Γεύμα και βραβεύσεις στο πλαίσιο του 4ου Business ECO FORUM και
ECO2FORUM, που διοργάνωσε η Helexpo και πραγματοποιήθηκε στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,
με θέμα «Η επενδυτική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στα Δυτι-
κά Βαλκάνια» και παρουσίαση των δεδομένων και των προοπτικών επεν-
δύσεων στην Αλβανία και τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη από το Σύμβουλο Ο.Ε.Υ.
Α’ στα Τίρανα κ. Χρ. Φαρμάκη και το Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Α’ στο Σαράγεβο κ.
Γ. Μερμίγκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

10.09.08
� 1ο Debate για τη Βόρεια Ελλάδα, που διοργάνωσε το Δημοσιογραφικό Συ-

γκρότημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδο-
νία Παλλάς. Στις ερωτήσεις των συλλογικών φορέων, από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,
με θέμα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Ρωσία και την περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας» και παρουσίαση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος στη Ρωσία και τη Χερσόνησο της Κριμαίας από το Σύμβουλο Ο.Ε.Υ.
Α’ στη Μόσχα κ. Ι. Μάρκο και το Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. Β’ στην Οδησσό κ. Α.
Οικονόμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

11.09.08
� Συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πρόγραμ-

μα Interreg της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
ΥΠOIO, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδε-
σμο, με θέμα «Επενδύσεις σε Αναδυόμενες Ευρωπαϊκές Οικονομίες:
Τάσεις και Προοπτικές, με κύριες ομιλήτριες τις κες C. Sagger, Ανώ-
τατο στέλεχος της Υπηρεσίας συμβούλων για επενδύσεις στο εξωτε-
ρικό (Παγκόσμια Τράπεζα– Ουάσινγκτον) και K. Millett, Προϊσταμέ-
νη της Υπηρεσίας συμβούλων για επενδύσεις στο εξωτερικό (Γραφείο
της Παγκόσμιας Τράπεζας στη Βιέννη). Από το Σύνδεσμο συμμετεί-
χαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Χ. Γεωργίου, Κ. Στυλιαράς και οι κες Β. Βλο-
τίδου, Μ. Νάζη και Λ. Καράμπαλη.

12.09.08
� Συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πρόγραμ-

μα Interreg της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στην Αθήνα. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,
με θέμα «Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του Αναπτυξιακού Προγράμμα-
τος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την προώθηση εταιρικών σχέσε-
ων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου, με
κύρια ομιλήτρια την κα P. Bonzom, Εμπειρογνώμονας στο Περιφερεια-
κό Κέντρο του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP)
για την Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Χ. Γεωργίου, Κ. Στυλιαράς και οι
κες Β. Βλοτίδου, Μ. Νάζη και Λ. Καράμπαλη.

13.09.08
� Ομιλία του Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Γ. Παπανδρέου, στους

παραγωγικούς φορείς με την ευκαιρία της τελετής εγκαινίων της 73ης
ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

14.09.08
� Εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο,

με θέμα «Ευκαιρίες για συμβάσεις έργων σε χώρες του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάπτυξης (Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) με κύριο ομιλητή
τον κ. Raul Mateus, Ανώτατο στέλεχος της EuropeAid (Βρυξέλλες). Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Χ. Γεωργίου, Κ. Στυλιαράς
και οι κες Β. Βλοτίδου, Μ. Νάζη και Λ. Καράμπαλη.

15.09.08
� Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου

Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πραγματο-
ποιήθηκε στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

16.09.08
� Συνάντηση για το έργο «Το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη»,

που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ερευνητικής μονάδας URENIO, στο
Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.



�
18.09.08
� Συνάντηση με κ. Ε. Σταυρόπουλο, Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστι-

κότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα την εξειδίκευση του προγράμ-
ματος ΕΠΑΝ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλ-
λάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

� Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Γ’ ΚΠΣ καθώς
και τις προοπτικές του EΣΠA, που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία για
την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την
ΕΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από
το Σύνδεσμο απηύθυνε ομιλία ο κ. Γ. Σταύρου.

19.09.08
� Συνάντηση με κ. Α. Χατζηπαραδείση, Προϊστάμενο της Μονάδας Προ-

γραμματισμού και Αξιολόγησης του ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης
με θέμα την εξειδίκευση του προγράμματος ΕΠΑΝ, που πραγματοποιή-
θηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

24.09.08
� Συνεντεύξεις 16 υποψηφίων της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης

του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οι-
κονομικών, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του ΙΟΒΕ στην Αθή-
να. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

25.09.08
� Εκδήλωση με θέμα «Προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της

EuropeAid: Ευκαιρίες για συμβάσεις έργων» που διοργανώνει η Ειδική
Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξω-
τερικών και πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

29.09.08
� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας. που

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

01.10.08
� Συνάντηση με τους κ.κ. Κ. Ασλάνη και Π. Παύλου και την κα. Κ. Σπί-

νουλα, με θέμα τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου με θέμα: «Ποιότητα,
Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον Κλάδο των Δομικών
Υλικών», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.

02.10.08
� Συμμετοχή του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδο-

νίας (ΠΠΚΚΜ) στην INFOSYSTEM 2008, στο πλαίσιο των δράσεων Προ-
βολής και Διεθνούς Τεχνολογικής Συνεργασίας του Πόλου. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου, Κ. Στυλιαράς

04 – 05.10.08
� Εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο της έκθεσης INFOSYSTEM.

Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Μόνικα Νάζη.

05.10.08
� Εγκαίνια νέου εργοστασίου Jumbo II της εταιρίας Φίλκεραμ Johnson.

Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

06.10.08
� Συνάντηση για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέ-

μα «Καταγραφή των βιομηχανικών επενδύσεων ελληνικών επιχειρήσε-
ων σε βαλκανικές χώρες – προβλήματα και προοπτικές» που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Χ. Γεωργίου.

07.10.08
� Συνάντηση με τους κ.κ. Κ. Ασλάνη και Π. Παύλου και την κα. Κ. Σπίνου-

λα, με θέμα τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου με θέμα: «Ποιότητα, Προ-
διαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον Κλάδο των Δομικών Υλι-
κών», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.  Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.

� Συνάντηση για το έργο «Tο μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη»,
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ερευνητικής μονάδας URENIO, στο
Αγρόκτημα του ΑΠΘ.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

08.10.08
� Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Β. Πα-

νούτσος, Β. Τακάς και Γ. Σταύρου.

09.10.08
� Ημερίδα για την παρουσίαση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,

που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από
το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

10.10.08
� Συνάντηση με τον κ. Α. Κατσανιώτη Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΕ με

θέμα τη συνεργασία των δύο φορέων, που πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

13.10.08
� Συνάντηση των Ελλήνων εταίρων του έργου RAF με θέμα τη ρύθμιση τρέ-

χοντων ζητημάτων και μελλοντικών ενεργειών, καθώς και τη διοργάνω-
ση ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας Ευρω-
σύμβουλοι. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

14.10.08
� Ημερίδα εκπαίδευσης στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανι-

σμών σε θέματα που άπτονται του Εσωτερικού Ελέγχου, που συνδιοργά-
νωσαν η Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, και πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Ευελπίδων στην
Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

16.10.08
� Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),

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

17.10.08
� Διάσκεψη φορέων της Πόλης με θέμα την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, που

διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συν-
δέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και η κα. Σ. Πολίτου.

21.10.08
� Συνέδριο με θέμα «The Regional Finance & Investment Conference for

South East Europe», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ
Regency Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

22.10.08
� Συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης του Πόλου Καινοτομίας (ΠΠΚΚΜ),

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

� 123η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ-
θρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

23.10.08
� Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Κλιματικές αλλαγές, επιπτώσεις στη μετα-

νάστευση, τους καταναλωτές και την επαγγελματική κατάρτιση (πράσι-
να επαγγέλματα» για το μέλλον)», που συνδιοργάνωσαν η Αντιπροσω-
πεία της ΕΕ στην Ελλάδα, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την Ελλάδα και το CEDEFOP. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος. 

24.10.08
� Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου RAF REGIONS με θέμα «Μεταφέροντας

τα οφέλη της έρευνας στις ΜΜΕ του κλάδου τροφίμων – ποτών» που
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ. Από το Σύνδεσμο χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου.

29.10.08
� Συνάντηση με θέμα την ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση των Ελλη-

νικών θέσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, που διορ-
γάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από
το σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

� Τηλεοπτική δήλωση του κ. Γ. Σταύρου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ στο κε-
ντρικό δελτίο ειδήσεων με θέμα την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

30.10.08
� Τηλεοπτική δήλωση του κ. Γ. Σταύρου στην TV100 στο κεντρικό δελτίο

ειδήσεων με θέμα την πρόταση του Συνδέσμου για 5ετές πρόγραμμα έκ-
πτωσης δαπανών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια
χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΞ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 73ης ΔΕΘ

06 [ δραστηριότητες ]

Στο πλαίσιο της 73ης ΔΕΘ, το Υπουργείο Εξωτερικών
(ΥΠΕΞ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διοργάνωσαν σειρά παρου-
σιάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο περίπτε-
ρο του Υπουργείου Εξωτερικών, από τις 7 έως τις 14
Σεπτεμβρίου, και αφορούσαν θέματα σχετικά με την: 
• κλιματική αλλαγή και πράσινη επιχειρηματικότητα, 
• υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

σε χώρες ενδιαφέροντος των βορειοελλαδικών επι-
χειρήσεων και 

• δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων των διεθνών οργανισμών για την ενίσχυση
της επιχειρηματικής δράσης. 

Μεταξύ άλλων, στις 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την
οποία η Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη,
εγκαινίασε το περίπτερο του ΥΠΕΞ στη ΔΕΘ, πραγμα-
τοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα "Κλιματική Αλλαγή -
Πράσινη Επιχειρηματικότητα". Στη διάρκεια της, ο
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικός Εκπρόσωπος
για θέματα κλιματικής αλλαγής, Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, παρουσίασε τις σχετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΞ.
Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν διαδοχικές πα-
ρουσιάσεις για την ελληνική επενδυτική παρουσία στη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Δυτικά Βαλκάνια, τη
Ρωσία και τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και τις πολιτικές
Διεθνών Οργανισμών όπως η Διεθνής Τράπεζα και η
Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να ενημερώσει
τις επιχειρήσεις για τα αποτελέσματα του Γ΄ ΚΠΣ,
καθώς και τις προοπτικές του ΕΣΠΑ, συνδιοργάνωσε
με την ΕΕΔΕ ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 18 Σε-
πτεμβρίου 2008. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο βου-
λευτής της Ν.Δ. κ. Θ. Καράογλου, ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Τσιό-
τρας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδης,  ο
Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Β. Θωμαΐδης, ο Α΄ Αντιπρόε-

δρος του ΕΒΕΘ κ. Ε. Βλαχογιάννης, ο Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Σταύρου, και ο κ. Κ.
Ρακοβίτης, εκπρόσωπος της ειδικής υπηρεσίας δια-
χείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς
επίσης και εκπρόσωποι φορέων και επιχειρηματίες. 
Ο κ. Γ. Σταύρου, στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι
για το ΣΒΒΕ η αξιοποίηση των κονδυλίων που θα δια-
τεθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μέχρι το
2013 αποτελούν για τη χώρα μας, μάλλον την τελευ-
ταία ευκαιρία για να αμβλύνουμε τα υφιστάμενα ελ-
λείμματα ανάπτυξης. Γι΄ αυτό, τόνισε ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια αποτυχίας ούτε στον σχεδιασμό ούτε και
στην υλοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. 
Θεωρούμε,  τόνισε ο κ. Σταύρου, ότι το κρίσιμο ζήτη-
μα για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλά-
δας δεν είναι η ποσότητα των κονδυλίων, αλλά η κα-
τεύθυνσή τους σε δράσεις και έργα που θα προσδώ-
σουν αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή.
Τέλος, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν
οι αστοχίες του Γ’ ΚΠΣ με τον κατακερματισμό των κον-
δυλίων σε πολλά μικρά έργα αλλά η αξιοποίηση τους
στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων με ισχυρή ανα-
πτυξιακή προοπτική.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Α. Ρούλιας, Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ, Κ. Λαμπρι-
νόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΔΕ, Ελ. Σταυρόπουλος, Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγω-
νιστικότητα, Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ, Β. Θωμαΐδης, Πρόεδρος
ΣΕΒΕ και Ε. Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ
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Στο πλαίσιο του 4ου Business Forum που ήταν αφιε-
ρωμένο στο Περιβάλλον και πραγματοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια της 73ης ΔΕΘ απονεμήθηκαν τα «Πράσι-
να Βραβεία Επιχειρηματικής Καινοτομίας» σε επιχει-
ρήσεις που ξεχώρισαν για την οικολογική τους και-
νοτομία και ευαισθησία στον Διαγωνισμό Οικολογικής
Επιχειρηματικής Καινοτομίας.
Στον Διαγωνισμό, που διοργανώθηκε από τη HELEXPO
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακε-
δονίας, συμμετείχαν 32 επιχειρήσεις. 
Συνολικά απονεμήθηκαν τρία ισότιμα Βραβεία Επιχει-
ρηματικής Καινοτομίας ένα για κάθε μία από τις κα-
τηγορίες: Παραγωγή οικολογικού & καινοτόμου προϊ-
όντος, Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, και Οικολο-
γική παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον για την καινο-
τομία και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της οικο-
λογικής συνείδησης απονεμήθηκαν τέσσερις Έπαινοι.
Στην εκδήλωση απονομής, στην οποία συμμετείχε ο
Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
του ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Ευάγγελος Μπαλτάς, Πράσινα Βρα-
βεία Επιχειρηματικής Καινοτομίας απονεμήθηκαν στις
επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ :
• PILUX & DANPLEX ΑΕ, για τη δημιουργία εξα-

γώγιμου προϊόντος, που με απλό και αποτελεσμα-
τικό τρόπο, συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργει-
ας. Καθώς και για την ιδιαίτερη προσπάθεια που
κατεβλήθη ώστε να κατοχυρωθεί το προϊόν με
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
Το Βραβείο για την Παραγωγή οικολογικού και και-
νοτόμου προϊόντος παρέλαβε για την PILUX &
DANPLEX ο κ. Ιωσήφ Παραβάντσος από το Γενικό
Γραμματέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του
ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Ευάγγελο Μπαλτά.

• ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την επί σειρά ετών
προσήλωση των υπευθύνων, πέραν των επιχειρημα-
τικών δεξιοτήτων, σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς
και η διαρκής προσπάθειά τους για την προστασία
του, σ’ ένα ευαίσθητο γεωγραφικά τόπο. 
Το Βραβείο για τη Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη
παρέλαβε για τη ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ο κ. Κωνσταντί-
νος Βαρβαρέσος από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο
του ΣΒΒΕ, κ. Γιάννη Σταύρου.

Τέλος Έπαινος απονεμήθηκε στον Όμιλο ALUMIL, επι-
χείρηση μέλος του ΣΒΒΕ. Τον Έπαινο απένειμε ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της HELEXPO A.E., κ. Θέμης Καρ-
τσιώτης στον Διευθυντή Marketing του Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ,
κ. Χριστόδουλο Ράντη.

Ο κ. Ι. Παραβάντσος παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Ε. Μπαλτά

Ο κ. Κ. Βαρβαρέσος παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Γ. Σταύρου 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο κ. Χ. Ράντης, παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Θ. Καρτσιώτη



08 [ δραστηριότητες ]

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η «Ελληνικές Εκθέ-
σεις – Helexpo Α.Ε», ο «Οργανισμός Λιμένος Θεσσα-
λονίκης – ΟΛΘ Α.Ε» η Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Θεσσαλονίκης και η «Μη-
τροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Φυσικό Αέ-
ριο Μακεδονίας Α.Ε» ίδρυσαν από κοινού αστική – μη
κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό τη λειτουργία στη
Θεσσαλονίκη Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου (World
Trade Center). 
Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου αποτελεί μία διεθνή
προσπάθεια που στοχεύει στην ανάπτυξη του εμπο-
ρίου και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφο-
ριών μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα τη σύναψη και ενδυνάμωση των εμπορι-
κών σχέσεων μεταξύ των μελών του, προσφέροντας
καλύτερη γνώση της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Γρα-
φεία του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου λειτουργούν
σήμερα στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις του
Κόσμου, δίνοντας στα μέλη τους τη δυνατότητα διαρ-
κούς διασύνδεσης με οποιοδήποτε κομμάτι της υφη-
λίου επιθυμούν. 
Στο πλαίσιο αυτό ο  ΣΒΒΕ και ο ΣΕΒΕ προχώρησαν, τη
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008, στην υπογραφή μνημο-
νίου συνεργασίας με το «Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου
Θεσσαλονίκης».
Το μνημόνιο συνεργασίας, συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλος ως Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του «Παγκόσμιου Κέντρου
Εμπορίου Θεσσαλονίκης», ο κ. Γ. Μυλωνάς, Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ και ο κ. Β. Θωμαϊδης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ. 

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του μνημονίου. Διακρίνονται από αριστερά
οι κ.κ. Β. Θωμαΐδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Β. Παπαγεωγρόπουλος, Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης και Γ. Μυλωνάς, Πρόεδρος ΣΒΒΕ

1ο DEBATE ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Το 1ο Debate για τη Βόρεια Ελλάδα δημοσιογραφικού
διαλόγου μεταξύ του κράτους και των πολιτών, διορ-
γανώθηκε από το δημοσιογραφικό συγκρότημα «Μα-
κεδονία» την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008. 
Οι Υπουργοί Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος,
Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης
απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ενώ εκ-
πρόσωποι φορέων της Βόρειας Ελλάδας σχολίασαν τις
θέσεις των Υπουργών. 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γεώργιος Μυλωνάς, στις
τοποθετήσεις του κατέδειξε τις θέσεις του επιχειρη-
ματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας σε θέματα αρ-
μοδιότητας των παρευρισκόμενων υπουργών. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ημερίδα για την παρουσίαση του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος, διοργανώθηκε από το Υπουρ-
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων την Πέμπτη, 9 Οκτω-
βρίου 2008. Ομιλητές στην ημερί-
δα ήταν ο Υπουργός Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων κ. Ευ-
ριπίδης Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καθ.
Κώστας Θ. Γραμμένος, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος κ. Γεώργιος Μυλω-
νάς και τέλος ο Μεταπτυχιακός φοι-
τητής του προγράμματος Executive
MBA του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος κ. Dritan Mustafai.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς, τόνισε ότι Σύν-
δεσμος υποστήριξε με όλες του τις
δυνάμεις το Διεθνές Πανεπιστή-
μιο πιστεύοντας στην ιδέα της ίδρυ-
σης και λειτουργίας του για το κα-
λό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας, αλλά
και ολόκληρης της χώρας. 
Οραματιζόμαστε, υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος, το Διε-
θνές Πανεπιστήμιο να αναδείξει άξιους επιστήμονες
– έλληνες και ξένους – οι οποίοι θα εργασθούν στο
εξωτερικό με επιτυχία μεταφέροντας την ελληνική νο-
οτροπία του επιχειρείν στις βαλκανικές και τις παρευ-
ξείνιες χώρες. Επίσης, και ίσως αυτό είναι το ουσια-
στικότερο θέμα, να προσελκύσει στελέχη επιχειρήσε-
ων, είτε ελληνικών είτε ξένων συμφερόντων, από τις
γειτονικές βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες, που θα
εκπαιδευθούν στη Θεσσαλονίκη και θα εργασθούν στη
συνέχεια με επιτυχία στις επιχειρήσεις στις χώρες κα-
ταγωγής τους. 
Γιατί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων
του Διεθνούς Πανεπιστημίου για να εργασθούν στο εξω-
τερικό κάνοντας διεθνή καριέρα είναι: 
1. η καλύτερη κατανόηση των αγορών των βαλκανικών

και παρευξείνιων χωρών σε σχέση με άλλους συνα-
δέλφους τους, π.χ. από τη Δυτική Ευρώπη, άρα η ευ-
κολότερη προσαρμογή τους στις απαιτήσεις των επι-
χειρήσεων που έχουν έδρα σε αυτές τις αγορές, και,

2. το υψηλό επίπεδο γνώσεων και προσόντων που θ΄
αποκτήσουν από τη φοίτησή τους στο Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο. 

Για μας, υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, αυτός ο τρόπος
λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι ο ση-
μαντικότερος λόγος για την ίδρυσή του. 
Αν λειτουργήσει όπως προτείνουμε τότε το Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο θα καλύψει, κατ΄ αρχήν, μια πάγια ανάγκη
των εξωστρεφών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας

που από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ίδρυσαν θυ-
γατρικές στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. 
Με λίγα λόγια, αυτό είναι το όραμα του εξωστρεφούς
επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας: το Διεθνές Πανεπιστήμιο να λει-
τουργήσει στην αρχική του φάση ως τροφοδότης στε-
λεχών υψηλού επιπέδου προς τις θυγατρικές επιχει-
ρήσεις ελληνικών συμφερόντων στα Βαλκάνια και τις
παρευξείνιες χώρες. Στη συνέχεια, θέλουμε να δούμε
το Διεθνές Πανεπιστήμιο να εκπαιδεύει στελέχη – έλ-
ληνες και ξένους – για επιχειρήσεις που δεν είναι ελ-
ληνικών συμφερόντων, αλλά έχουν έδρα στις βαλκα-
νικές και τις παρευξείνιες χώρες. 
Πιστεύουμε, τόνισε ο κ. Πρόεδρος στο τέλος της ομι-
λίας του, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και έχουμε επεν-
δύσει αρκετά στην ανάπτυξή του. Θέλουμε ένα Διεθνές
Πανεπιστήμιο που:
• θα αντιστοιχίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης που

προσφέρει με τις απαιτήσεις, παρούσες και μελ-
λοντικές, της αγοράς εργασίας, κυρίως στις Βαλκα-
νικές και παρευξείνιες χώρες, 

• θα θέτει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη ερευνητι-
κών δραστηριοτήτων και τη σύνδεση της έρευνας με
την παραγωγή, υλοποιώντας ερευνητικά έργα με το-
πικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως και κατά προτεραι-
ότητα με επιχειρήσεις από τις γειτονικές χώρες,  

• θα κάνει ρεαλιστικό απολογισμό του έργου του με
κριτήρια κοινωνικά, τοπικής και εθνικής ανάπτυξης,
ανάπτυξης νέας γνώσης κλπ, και, 

• θα δημοσιοποιεί το πλάνο δράσης του για τα επόμε-
να δυο χρόνια, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μετρή-
σιμοι αναπτυξιακοί στόχοι.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. D. Mustafai, Γ. Μυλωνάς, Κ. Θ. Γραμμένος και Ε. Στυλιανίδης
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
(«ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτω-
βρίου 2008, στη Θεσσαλονίκη, από την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γρα-
φείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα,
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανά-
πτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Μεταξύ των ομιλητών του Συνεδρίου ήταν και ο Πρό-
εδρος του ΣΒΒΕ κ. Γ. Μυλωνάς οποίος μεταξύ άλλων
ανέφερε: 
«Στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, εδώ
και πολλά χρόνια, θεωρούμε ότι έχει πάψει πια η επο-
χή κατά την οποία οι έννοιες της ανάπτυξης και του
περιβάλλοντος ήταν ανταγωνιστικές. Μάλιστα η εμπει-
ρία μας έχει δείξει ότι αν στις δυο έννοιες προσθέσου-
με και αυτήν της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τότε
όχι μόνο οι τρεις έννοιες δεν αντιφάσκουν, αλλά
αντίθετα, αποτελούν τις βασικές συνιστώσες δρα-
στηριοποίησης μιας επιχείρησης στις μέρες μας.
Εμείς στον ΣΒΒΕ ως φορέας: ευαισθητοποιούμε με
διάφορες δράσεις τα μέλη μας, λειτουργούμε ομάδα
εργασίας για το θέμα του περιβάλλοντος, ενώ, σας ανα-
φέρω μόνον ένα παράδειγμα, πέρυσι, με πρωτοβουλία
του ΣΒΒΕ, προβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλη
επιτυχία, το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του
πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Αλ Γκορ με τίτλο: «Μια
ενοχλητική αλήθεια». 
Με όλες μας τις πρωτοβουλίες θέλουμε να δείξουμε
ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι η
αναπτυξιακή διέξοδος για περιοχές όπως η Θεσσαλο-
νίκη και η Κεντρική Μακεδονία. 
Μπορούμε λοιπόν να αναπτύξουμε νέες μορφές επι-
χειρηματικότητας, όπως:

• μεταποιητικές επιχειρήσεις που θα παρά-
γουν προϊόντα της «πράσινης οικονομίας»
που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας ή/και θα είναι φιλικά προς το περι-
βάλλον, 

• παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένων
προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνο-
τροφίας,

• παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας
στον τομέα του περιβάλλοντος, 

• παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τεχνολογιών
φιλικών προς το περιβάλλον, 

• παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την εισαγωγή και εφαρμο-
γή από τις επιχειρήσεις συστημάτων περι-
βαλλοντικής διαχείρισης,

• επιχειρήσεις ανακύκλωσης κάθε είδους,
και, 

• παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
Φυσικά δεν πρέπει να σταθούμε εδώ. Αυτές είναι εν-
δεικτικές δράσεις που θα δώσουν την αφορμή για την
υλοποίηση πολλών περισσότερων. 
Με την ανάπτυξη δράσεων πράσινης επιχειρηματι-
κότητας μπορούμε να έχουμε οφέλη στην περιφερει-
ακή οικονομία από την ανάπτυξη νέων επενδύσεων,
φιλικών προς το περιβάλλον, που τόσο πολύ τα έχου-
με ανάγκη, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης
όπως η περίοδος που διανύουμε. Αυτές οι επενδύσεις
θα φέρουν νέες θέσεις απασχόλησης, καλύτερα προϊ-
όντα προς τους καταναλωτές, προστασία περιβάλλο-
ντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
Εκείνα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να
έχουμε μια ώθηση στον τομέα αυτόν, είναι: η ενημέ-
ρωση των δυνητικών επενδυτών, η ευαισθητοποίηση
των πολιτών, και, η χρηματοδότηση πράσινων επιχει-
ρηματικών σχεδίων, αλλά πάνω απ΄ όλα η παροχή φο-
ρολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων προς τους υπο-
ψήφιους επενδυτές. 
Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΣΒΒΕ έχει κάνει τις σχε-
τικές παρεμβάσεις προς την πολιτεία, πέρα από το γε-
νικότερο θέμα της πράσινης επιχειρηματικότητας, και
για σημαντικά «επιμέρους» ζητήματα όπως για παρά-
δειγμα για το θέμα της έκπτωσης δαπανών από το φο-
ρολογητέο εισόδημα για τα επόμενα 5 χρόνια για την
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 
Βεβαίως, η εμπειρία του Συνδέσμου μας έχει δείξει
ότι δεν αρκούν μόνο οι ενισχύσεις για την επιτυχή εφαρ-
μογή μιας τέτοιας πολιτικής. Απαιτείται θεσμικό πλαί-
σιο που θα είναι ξεκάθαρο, ευέλικτο, χωρίς αντιφά-
σεις και πολλαπλές ασάφειες, που τελικά θα απογοη-
τεύουν τον υποψήφιο – πράσινο – επιχειρηματία. Πρέ-
πει να φτιάξουμε κίνητρα και όχι αντικίνητρα.» 
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιάννης Σταύρου, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008, συμμετείχε
και κατέθεσε σύντομο υπόμνημα με τις θέσεις του Συνδέσμου, στη διάσκεψη Φορέων της πόλης της Θεσσαλονί-
κης. Η διάσκεψη φορέων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργό-
πουλου. Θέμα της διάσκεψης ήταν η μετεγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σε συνέχεια
της σχετικής εξαγγελίας του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, από το βήμα της 73ης ΔΕΘ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του κ. Γ. Σταύρου.

Από την ίδρυσή της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ) ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις παραγωγικές
τάξεις της Βορείου Ελλάδος διαδραματίζοντας σημα-
ντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας,
όσο και στην ανάδειξη της εξωστρέφειας και της σημα-
ντικότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης.  
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια σε όλα τα υπομνήματα
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
προς την πολιτεία προτείναμε τη μετεγκατάσταση της
ΔΕΘ εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσα-
λονίκης.
Φέτος από το βήμα της 73ης ΔΕΘ με ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση ακούσαμε τη σχετική εξαγγελία του Πρωθυπουρ-
γού για το θέμα.
Με την απόφαση αυτή η Θεσσαλονίκη προσδοκά να επα-
νακτήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα ως κύριας
πόλης εκθέσεων της χώρας και να διεκδικήσει έτσι την
ηγετική τοποθέτησή της στην περιφερειακή εκθεσιακή
αγορά της Ν.Α. Ευρώπης. Ήδη η Κωνσταντινούπολη και
η Σόφια κινούνται δυναμικά και επενδύουν σημαντικά
κονδύλια στην διαμόρφωση νέων εκθεσιακών κέντρων.  
Για το ΣΒΒΕ ο χώρος που θα μετεγκατασταθεί η ΔΕΘ θα
πρέπει να εκπληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. να αποτελεί «καθαρή» ιδιοκτησία, έκτασης τουλάχι-

στον 1.000 στρεμμάτων, για την αποφυγή μακροχρό-
νιων διαδικασιών απαλλοτρίωσης και δικαστικών προ-
σφυγών, και 

2. να εξασφαλίζει ευκολία πρόσβασης σε επισκέπτες,
γεγονός που προϋποθέτει την άμεση σύνδεση της πε-
ριοχής στην οποία θα ανεγερθεί το νέο εκθεσιακό κέ-
ντρο με τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς οδι-
κούς άξονες και με τις συγκοινωνιακές υποδομές (αε-
ροπορικές, μετρό, αστικές συγκοινωνίες)

Θεωρούμε αυτονόητο ότι στο χώρο που θα επιλεγεί θα
ανεγερθούν σύγχρονοι συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώ-
ροι που θα αποτελέσουν πόλο έλξης για διεθνείς και εγ-

χώριους εκθέτες.
Για την λήψη της όποιας απόφασης μετεγκατάστασης,
οι διεθνείς συγκυρίες στην εκθεσιακή αγορά αλλά και
η δημιουργία μεγάλων εκθεσιακών κέντρων στην Αττι-
κή επιτάσσουν να ληφθεί υπόψη ως πρώτος παράγοντας
ο παράγοντας χρόνος.
Η ελληνική αλλά και η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει
ότι για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να θέσουμε
ένα χρονικό ορόσημο που θα αποτελέσει επιταχυντή
όλων των διαδικασιών.  Για το λόγο αυτό προτείνουμε
η μετεγκατάσταση και η ανέγερση του νέου εκθεσιακού
κέντρου να πραγματοποιηθεί μέχρι το 2012, έτος που θα
εορτασθούν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνουμε να
χρησιμοποιηθεί το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που χρησιμο-
ποιήθηκε και για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων της Αθήνας το 2004, σε συνδυασμό με το υπάρχον
νομικό πλαίσιο Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Το-
μέα (ΣΔΙΤ).  
Υπογραμμίζουμε ότι οποιαδήποτε χρονική υστέρηση θα
απαξιώσει το εγχείρημα της μετεγκατάστασης συνολι-
κά και, σε κάθε περίπτωση, θα θέσει, και λόγω του διε-
θνούς ανταγωνισμού, την πόλη της Θεσσαλονίκης εκτός
της εκθεσιακής αγοράς.
Θέτοντας τον παράγοντα χρόνο υλοποίησης ως πρώτιστη
προτεραιότητα και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκπο-
νηθεί σωρεία μελετών από το 1964 έως σήμερα, και κυ-
ρίως κατά την περίοδο διεκδίκησης της EXPO, ο ΣΒΒΕ
υποστηρίζει ότι δε θα πρέπει να μεταβιβάσουμε τις ευ-
θύνες μας παραπέμποντας το ζήτημα σε νέες μελέτες,
ατέρμονες συζητήσεις και φύρες αντιπαραθέσεις. 
Συνεπώς, ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να ορίσουμε
την 31η Δεκεμβρίου 2009 ως καταληκτική ημερομηνία
μέχρι την οποία θα έχει αποφασισθεί ο χώρος μετεγκα-
τάστασης της ΔΕΘ.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ INFOSYSTEM 2008

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ EXPOPARTENARIAT
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ INFOSYSTEM 2008

Στο πλαίσιο της INFOSYS-
TEM 2008 που πραγματοποι-
ήθηκε στη Θεσσαλονίκη από
τις 2 έως 5 Οκτωβρίου, το δί-
κτυο ΠΡΑΞΗ ανέλαβε για τρί-
τη συνεχόμενη χρονιά τη διορ-
γάνωση του ExpoPartenar-
iat. Στο πλαίσιο της διοργά-
νωσης πραγματοποιήθηκαν
επιχειρηματικές και τεχνο-
λογικές συναντήσεις μεταξύ
ελληνικών και ξένων επιχει-
ρήσεων. 

To δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανέλαβε την ενημέρωση και προσέλ-
κυση επιχειρήσεων από το εξωτερικό μέσω των με-
λών του δικτύου ΕΕΝ αλλά και άλλων οργανισμών με

τους οποίους συνεργάζεται. Συγκεκριμένα για την προ-
ώθηση του expopartenariat και την συγκέντρωση επι-
χειρήσεων από το εξωτερικό συνεργάστηκαν οι ακό-
λουθοι φορείς: ARC fund (Βουλγαρία), ΙΠΕ (Κύπρος),
ARIES (Ρουμανία), Technologické centrum AV ČR  (Δη-
μοκρατία της Τσεχίας), Innovation Agency (Πορτογαλία),
MIR foundation (Σκόπια)και EBIG-EGE (Τουρκία). 
Συνολικά συμμετείχαν στην εκδήλωση 31 επιχειρήσεις
από τις ακόλουθες χώρες:  έντεκα (11) από Βουλγα-
ρία, πέντε (5) από Κύπρος, μία (1) από Τσεχία, πέντε
(5) από F.Y.R.O.M., μία (1) από Πορτογαλία, τρεις (3)
από Ρουμανία και πέντε (5) Ρωσία και πραγματοποιή-
θηκαν περίπου 240 συναντήσεις. Σε πέντε (5) περιπτώ-
σεις αναμένεται η σύναψη συμφωνίας συνεργασίας κα-
θώς οι συζητήσεις είναι στο τελικό στάδιο.

Ο κ. Γ. Σταύρου παραλαμβάνει τον Έπαινο
από τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

Με επιτυχία υλοποίησε ο ΣΒΒΕ την προβολή του Πε-
ριφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδο-
νίας στην 22η Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας, INFOSYSTEM
2008. Το περίπτερο του Πόλου Καινοτομίας αποτέλε-
σε το κέντρο του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, κα-
θώς σε αυτό προβλήθηκαν καινοτόμα και πρωτότυπα
προϊόντα και υπηρεσίες, που αποτελούν τους «καρ-
πούς» της συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητι-
κών φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα, προβλήθηκαν τα αποτελέσματα της συνερ-
γασίας 24 εργαστηρίων έρευνας από Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. και
Κέντρα Έρευνας και 36 επιχειρήσεων. Τα προϊόντα και
οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ

φάσμα δραστηριοτήτων σχετικά με την ανάπτυξη και
εφαρμογή καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, από εφαρμογές στον πρωτογενή το-
μέα έως και ιατρικές εφαρμογές. 
Ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
ΣΒΒΕ παρέλαβε Έπαινο Προσεγμένης Εμφάνισης για
το Περίπτερο του Πόλου Καινοτομίας, καθώς ο Σύνδε-
σμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είναι Υπεύθυνος
Φορέας των δράσεων Προβολής και Διεθνούς Τεχνο-
λογικής Συνεργασίας του ΠΠΚΚΜ. Τον έπαινο απένει-
με ο κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής
της  Helexpo. Επιπλέον, η ανάδειξη του ΠΠΚΚΜ σε
Gold Infosystem Club Member 2008 επισφράγισαν την
επιτυχία της παρουσίας του Πόλου. 
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ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RAF REGIONS

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
RAF REGIONS την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008,
από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
και το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 
Κατά την έναρξη της ημερίδας, χαιρετισμό απηύθυναν
οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου RΑF REGIONS
κ.κ. Χρ. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Με-
λετών ως εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ, Ν. Γιαννουλίδης, Συ-
ντονιστής του έργου RΑF REGIONS και εκπρόσωπος
της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε και Π. Γεωργόπουλος, Ειδι-
κός Σύμβουλος του Γ.Γ. ΠΚΜ .
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των κ.κ. καθ. Αθ. Τσαυτά-
ρη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας, του
κ. Ευγ. Μπονόρη, εκπρόσωπο της Bionnova και της
κας Φ. Σάλτα, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων. 
Κατά την τελευταία ενότητα της ημερίδας παρουσιά-
στηκαν δύο καλές πρακτικές ανάπτυξης και αξιοποί-

ησης της έρευνας από επιχειρήσεις – μέλη του Συν-
δέσμου: της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και της ΖΑΝΑΕ ΑΕ. 
Ο κ. Η. Γεωργακής, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου της
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. παρουσίασε την εμπειρία της εταιρίας
στην εφαρμογή της έρευνας στη βελτίωση των διαδι-
κασιών παραγωγής προϊόντων, ενώ για την ΖΑΝΑΕ ΑΕ
ο κ. Στ Κουρκούδιαλος, Διευθυντής του εργοστασίου
της εταιρίας στην ΒΙΠΕ Σίνδου παρουσίασε τόσο την
εμπειρία της επιχείρησης στον τομέα της έρευνας, όσο
και τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετι-
κών δράσεων.
Και οι δύο αυτές εισηγήσεις προκάλεσαν το ενδιαφέ-
ρον των εκπροσώπων των ερευνητικών φορέων, καθώς
διαπιστώθηκαν δυνατότητες συνεργασίας σε συγκεκρι-
μένα πεδία. Από την άλλη, αποτέλεσε κοινή διαπίστω-
ση ότι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των
εργαστηρίων της περιοχής δεν είναι τόσο ευρεία θα
έπρεπε, στερώντας από τις επιχειρήσεις τις ευκαιρίες
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΕΛΛΑΔΑ – Π.Γ.Δ.Μ. 
«Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ»

Για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με-
ταξύ Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Μ. στον κλάδο των βιολογικών
προϊόντων διοργανώθηκε την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου
2008, εκδήλωση από το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων
σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν 12 εταιρείες βιολογικών προϊόντων από
τη γείτονα χώρα και 25 ελληνικές. 
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων εταιρειών με
σκοπό τη διερεύνηση της ανάπτυξης εμπορικών επα-
φών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διαπιστώθη-
κε ότι, παρά το μικρό μέγεθος των εταιρειών, η αγορά
της Π.Γ.Δ.Μ. είναι σε ανάπτυξη και υπάρχουν μεγάλες
δυνατότητες συνεργασίας με τη χώρα μας τόσο σε επί-
πεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πρώτων υλών.  
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης άνοιξε με χαιρετι-
σμό του Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδη, ο οποί-
ος αφού συνεχάρη το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων για
την πρωτοβουλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «συνα-
ντήσεις όπως η σημερινή λειτουργούν καταλυτικά στην
αμοιβαία κατανόηση, στην καρποφόρα ανταλλαγή από-
ψεων και στην καλλιέργεια στέρεων σχέσεων φιλίας
και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των δύο λαών». 
Στη συνέχεια το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων παρου-
σίασε μέρος της μελέτης που εκπονεί για την υφιστά-
μενη κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλά-
δα, ενώ η εκπρόσωπος της εταιρείας Probio της Π.Γ.Δ.Μ.,

αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στην χώρα
της. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυ-
ξης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων στις Βαλ-
κανικές χώρες από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου των
Αθηνών, ενώ εκπρόσωποι των πιστοποιητικών οργα-
νισμών Α-cert,  Βιοελλάς,  ΔΗΩ, αναφέρθηκαν στη δια-
δικασία εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των δύο χω-
ρών και στα προβλήματα της διασυνοριακής συνεργα-
σίας. Τέλος, εκπρόσωπος της εταιρείας VIVARTIA, μί-
λησε για τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας
για τα βιολογικά προϊόντα. Πριν τη λήξη της εκδήλω-
σης ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Π. Ψωμιάδης, Α. Λαδένης, G. Pecelj, Α. Κωνσταντάς,
Α. Βρεττός και Κ. Παλασίδης
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Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο-
μικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, επεσήμανε ότι ο τραπεζικός τομέας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να υπο-
στηρίξει την παραγωγική βάση της χώρας. 
Στην επιστολή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς αναφέρεται:

Η διεθνής οικονομική κρίση αναδεικνύοντας τα δομι-
κά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη
επηρεάσει αρνητικά έναν από τους βασικούς συντελε-
στές λειτουργίας των επιχειρήσεων που είναι η ταμει-
ακή τους ρευστότητα. 
Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το
εγχώριο τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει με εξαιρε-
τικά αυστηρά κριτήρια και έντονη επιφυλακτικότητα
τη δυνατότητα δανεισμού των επιχειρήσεων. Παρά το
πακέτο στήριξης, που γενναιόδωρα θεσπίστηκε από
την Κυβέρνηση για τη στήριξη του τραπεζικού συ-
στήματος, πολλές τράπεζες αυξάνουν υπέρογκα και
ατεκμηρίωτα το κόστος του χρήματος. 
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι πληθώρα επι-
χειρήσεων να βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέ-
ση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, ενώ πολλές
από αυτές βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. 
Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι ιδιαίτερα κρί-
σιμη, ενώ αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την απο-
τελεσματική της  αντιμετώπιση, τότε εκτός από την

παύση της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, θα υπάρ-
ξει ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας και, κατά συνέ-
πεια, συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε
ολόκληρο το Βορειοελλαδικό Τόξο.
Ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύ-
νες του και στην κρίσιμη αυτή περίοδο να υποστηρίξει
με χαμηλά spreads και ευέλικτες διαδικασίες τη χρη-
ματοδότηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.  
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
θεωρεί ότι τα κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται με
το θέμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές
ρήτρες για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικο-
νομίας και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχει-
ρήσεων, για την άμεση αναστροφή του αρνητικού κλί-
ματος που επικρατεί και για την έμπρακτη υποστήρι-
ξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειες σας για
την αναστροφή της αβεβαιότητας που κατακλύζει σή-
μερα την αγορά.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του σχεδίου απόφασης που αφορά στη λή-
ψη εκτάκτων μέτρων σε περίπτωση επεισοδίου ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης ο ΣΒΒΕ, κατέθεσε στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας και υπόψη του Γενικού Γραμματέα
κ. Γ. Τσιότρα, τις απόψεις του όπως αυτές διαμορφώ-
θηκαν μετά από επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μέλη του.
Οι κατ’ άρθρον παρατηρήσεις του ΣΒΒΕ έχουν ως εξής:

Άρθρο 5
Να τονιστεί και εδώ ότι τα μέτρα λαμβάνονται μό-
νον στην περιοχή των δύο σταθμών που καταγράφουν
την υπέρβαση και να προσδιοριστεί σαφέστερα η
έκταση της περιοχής αυτής.

Άρθρο 7
Όπου υπάρχει εξαίρεση για ‘’φυσικό αέριο’’ να γί-
νει για ‘’αέριο καύσιμο’’ και να περιλαμβάνει φυσι-

κό αέριο, υγροποιημένο αέριο και αέριο διυλιστηρί-
ου διότι είναι ισοδύναμα στην παραγωγή ρύπων.

Α γ1, γ2, γ3
”Σύσταση στις βιομηχανίες για έλεγχο (αντί “περιο-
ρισμό’’) της κατανάλωσης καυσίμου’’. Διότι περιορι-
σμός σημαίνει μείωση. Στο στάδιο αυτό απαιτείται
έλεγχος για να αποφευχθεί η άσκοπη κατανάλωση
καυσίμου.

Α γ1, παρ. 3
Να γίνει παραπομπή στην παρ. 1.1 του πίνακα 2, όπου
προσδιορίζονται οι βιομηχανίες που παράγουν σω-
ματίδια κατά την παραγωγική τους διαδικασία ως εξής:
“Σύσταση στις βιομηχανίες που παράγουν σωματίδια
κατά την παραγωγική τους διαδικασία, σύμφωνα με
το συνημμένο πίνακα 2, παρ. 1.1, να μειώσουν τη πα-
ραγωγή και τις εκπομπές των σωματιδίων’’.

ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΒΒΕ ΓΙΑ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς με επι-
στολές του προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οι-
κονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και Ανάπτυξης κ.
Χρήστο Φώλια πρότεινε ένα 5ετές πρόγραμμα έκπτω-
σης δαπανών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφι-
στάμενα κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή προτείνεται η εφαρμογή
μια ολοκληρωμένης πολιτικής εκπτώσεων από το φο-
ρολογητέο εισόδημα για τα επόμενα 5 χρόνια στις δα-
πάνες (υλικά και υπηρεσίες) που συμβάλουν στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια χαμηλής ενερ-
γειακής απόδοσης είτε πρόκειται για συστήματα εξω-
τερικής θερμομόνωσης κτιρίων, θερμομονωτικά κου-
φώματα νέας γενιάς, φωτοβολταϊκά πάνελ, λέβητες,
ηλιακούς θερμοσίφωνες, συστήματα αυτοματισμού, κλπ.
Η πρόταση αυτή του Συνδέσμου κατατέθηκε με αφορ-
μή το νόμο 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενερ-
γειακής κατανάλωσης των κτιρίων» με τον οποίο εναρ-
μονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τη σχετική οδη-
γία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμ-
βουλίου και τεκμηριώνεται από τους παρακάτω λόγους: 

• Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια συνεπάγεται
για τη χώρα μας μικρότερη εξάρτηση από τις εισα-
γωγές από τρίτες χώρες, μεγαλύτερο σεβασμό του
περιβάλλοντος και μειωμένη δαπάνη για την εθνική
οικονομία, σε μια εποχή αυξημένου ανταγωνισμού,
όπως αναφέρεται και στην πρώτη παράγραφο της αι-
τιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου. 

• Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση μέτρων που μπορούν
να συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής κατα-
νάλωσης σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φο-
ροδιαφυγής και την υποστήριξη της ανάπτυξης επεν-
δύσεων στον κλάδο των δομικών θα μπορούσε να
αποτελέσει εθνική στρατηγική και ουσιαστική πηγή
ανάπτυξης για τη χώρα.  

• Όπως εξελίσσονται τα οικονομικά δεδομένα, ζητού-
μενο είναι η εξεύρεση άμεσων λύσεων για την αύ-
ξηση του ΑΕΠ και του ρυθμού ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Είναι γνωστή η συνεισφορά της
οικοδομικής δραστηριότητας και των συναφών επι-
χειρήσεων δομικών υλικών στην ανάπτυξη της χώ-
ρας. Κατά την παρούσα φάση ο κλάδος αυτός διέρ-
χεται μια περίοδο κρίσης, η οποία μπορεί να ανα-
στραφεί με τη χρήση φορολογικών μέτρων στα θέ-
ματα της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι η στρατηγική αυτή κατεύ-
θυνση συντελεί παράλληλα στην επίτευξη των στόχων
της προστασίας του περιβάλλοντος και την προώθηση
της «Πράσινης Οικονομίας» αφού τα μέτρα αυτά συ-
ντελούν σε ουσιαστικές μειώσεις στις εκπομπές όλων
των αερίων ρύπων. 
Τέλος, σημειώνεται ότι παρόμοιες εθνικές στρατηγικές
έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της ΕΕ, αλλά και στη χώ-
ρα μας παλαιότερα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

Αγ4
“Σύσταση στις βιομηχανίες που εκπέμπουν υδρογονάν-

θρακες κατά την παραγωγική τους διαδικασία να ελέγ-
ξουν (αντί “να μειώσουν την παραγωγή και”) τις εκ-
πομπές τους” και αν είναι παραπάνω από νομοθετη-
μένα όρια.

Διότι
α) Είναι παράλογο να επιβάλλεται μείωση παραγωγής

στο στάδιο επιφυλακής και διατήρησης παραγωγής
στα ίδια επίπεδα στο στάδιο του συναγερμού (βλ. Βγ3).

β) Η μείωση παραγωγής στην ΕΛ.ΠΕ. δεν θα μειώσει
τις εκπομπές λόγω της φύσης  των διεργασιών.

Β γ1, παρ. 9
Να γίνει παραπομπή στην παρ. 1.1 του πίνακα 2, όπου
προσδιορίζονται οι βιομηχανίες που παράγουν σω-
ματίδια κατά την παραγωγική τους διαδικασία ως
εξής:

‘’Εξαιρούνται οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αέριο
καύσιμο εκτός και εάν εκπέμπουν σωματίδια από τη
παραγωγική τους διαδικασία, σύμφωνα με το συνημ-
μένο πίνακα 2 παρ. 1.1.’’.

Άρθρο 8
Να δοθεί εξάμηνη προθεσμία για την υποβολή σχε-
δίου (αντί για δίμηνη).

Πίνακας 2
Δίπλα στις βιομηχανίες να καταγραφεί το ζεύγος των
σταθμών που όταν καταγράψουν υπέρβαση η βιομηχα-
νία λαμβάνει μέτρα (π.χ. για ΕΛ.ΠΕ. σταθμός Εχεδώ-
ρου και Κορδελιού).
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ενόψει της σύγκλησης της επιτροπής για την αναμόρφωση της βιομηχανικής νομοθε-
σίας, κατέθεσε στον κ. Μ. Τζαφέρη, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης τις παρακάτω
απόψεις – προτάσεις της. Οι προτάσεις αυτές προέκυψαν από σχετική ομάδα εργασίας του Συνδέσμου, στην
οποία συμμετέχουν αξιόλογα στελέχη της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, με την ανάλογη επιστημονική κα-
τάρτιση. 
Το σύνολο των προτάσεων κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) - Μελέτες Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ)
Πρόταση δημιουργίας Μητρώου ή Σώματος Πιστοποι-
ημένων Φορέων – Ελεγκτών από τον ιδιωτικό τομέα
• Να ανατεθεί ο έλεγχος της τήρησης αποφάσεων

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε πιστοποιημέ-
νους από το ΕΣΥΔ φορείς (Μητρώο ή Σώμα Πιστο-
ποιημένων Φορέων), ανάλογα με την κατηγορία
της ΕΠΟ, και να καθοριστεί σύστημα επανελέγχου,
καθώς λόγω συνεχούς εμπλουτισμού της νομοθε-
σίας περί προστασίας του περιβάλλοντος με νέες
διατάξεις και καθορισμού εξειδικευμένων περιβαλ-
λοντικών όρων, απαιτείται ο έλεγχος της τήρησης
των όρων αυτών να πραγματοποιείται από εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό από τον ιδιωτικό το-
μέα (Μητρώο ή Σώμα Πιστοποιημένων Φορέων).

• Η διαδικασία αυτή: 
- θα επιτρέψει την αποσυμφόρηση εκατοντάδων με-

λετών από τις υπηρεσίες των Νομαρχιών, που σή-
μερα είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες (οι περισ-
σότερες δεν διαθέτουν περισσότερο από ένα άτομο)
και που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διαχει-
ριστούν τόσο μεγάλους όγκους μελετών,

- θα επιτρέψει τη μελέτη και τον έλεγχο ειδικών πε-
ριπτώσεων για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμέ-
νες γνώσεις που δεν διαθέτουν οι υπηρεσίες και για
τις οποίες σήμερα αυτές απευθύνονται σε Πανεπι-
στημιακούς φορείς ή τρίτους,

- υποβοηθά σημαντικά, κυρίως τις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας και αποτελεί ουσιαστικό μέτρο αποκέ-
ντρωσης, 

- θα πρέπει παράλληλα να προβλέπει τη μεταφορά αρ-
μοδιοτήτων, των περιπτώσεων των αδειών που σή-
μερα εξετάζονται κατ’ αποκλειστικότητα από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, με σχετική Υπουρ-
γική Απόφαση, προς τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των
Νομαρχιών. 

Αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
• Για τις άδειες εγκατάστασης θα μπορούσε να εξετα-

στεί η κατάργησή τους ή εναλλακτικά να αρκεί η θε-
τική γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ΠΠΕ
και η κατάθεση της ΜΠΕ. Στη συνέχεια και εντός
των προβλεπόμενων χρονικών ορίων να ολοκληρώνε-
ται η διαδικασία ΕΠΟ, ώστε αυτοί να είναι έγκαιρα
γνωστοί και πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

• Στη διαδικασία ΕΠΟ, όταν πρόκειται για δραστηριό-
τητα εντός ΒΙΠΕ, να μην ζητείται γνωμοδότηση
από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού. 

• Να  διασφαλιστεί  η τήρηση των προβλεπόμενων
από την νομοθεσία χρονικών ορίων απάντησης και
γνωμοδότησης των διαφόρων υπηρεσιών κατά την
διαδικασία των ΠΠΕ και ΜΠΕ και να θεσμοθετη-
θούν χρονικά όρια για τις περιπτώσεις που δεν προ-
βλέπεται από την νομοθεσία (π.χ. η νομοθεσία ανα-
φέρει προθεσμία μόνο για την χαμηλής όχλησης
δραστηριότητα).

• Να τροποποιηθεί η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ
287Β) και να ενσωματωθεί η Β3 κατηγορία στην Β4
καθώς στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων οι Β3 δραστηριότητες αξιολογούνται και κα-
τατάσσονται ως Β4. Οπότε η διαδικασία της περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης απλώς επιμηκύνεται
χρονικά. Επίσης προτείνεται η περιβαλλοντική αδει-
οδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων Α1 να γίνε-
ται από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρο-
ταξίας της οικείας Περιφέρειας και όχι από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

• Ειδικά στο Νομό Θεσσαλονίκης παρατηρείται το
φαινόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης της χωρο-
θέτησης δραστηριοτήτων από το τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ανάπτυξης και από την
Περιφέρεια. Γι’ αυτό θα πρέπει για τις δραστηριό-
τητες χαμηλής όχλησης η αντιμετώπιση να είναι κοι-
νή. Για παράδειγμα σύμφωνα με την ΚΥΑ
15393/2332/2002 Βιοτεχνία που ασχολείται με μη-
χανολογικές εργασίες και έχει ισχύ μηχανημάτων
150 kW είναι  Β3 δραστηριότητα και θα πρέπει να
αξιολογηθεί και να καταταχθεί από την Περιφέρεια.
Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/2003 η
δραστηριότητα είναι χαμηλής όχλησης. Αν ο φά-
κελος τη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κα-
τατεθεί στην Περιφέρεια και από το σχεδιασμό του
οργανισμού δεν προβλέπεται στην περιοχή η εγκα-
τάσταση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων τότε η δρα-
στηριότητα θα απορριφθεί. Η ίδια δραστηριότητα αν
ήταν Β4 τότε η περιβαλλοντική αδειοδότησή της θα
γινόταν από το τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
της Δ/νσης Ανάπτυξης καθώς η οδηγία που έχει δο-
θεί από τη Νομαρχία επιτρέπει σε περιοχές όπου
δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, την
εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.
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• Η νομοθεσία που διέπει τις εγκρίσεις μελετών διά-
θεσης υγρών αποβλήτων είναι η Υ.Δ Ε1β/221/1965 η
οποία και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Προτείνεται
η ενσωμάτωση της στην περιβαλλοντική νομοθεσία
καθώς και η ενσωμάτωση της διαδικασίας έγκρισης
μελέτης διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων στη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

• Η άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση για βιομηχα-
νική χρήση να ενσωματωθεί από την ΠΠΕ και ΜΠΕ
όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και από την
άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας, όσον αφορά
την αδειοδότησή της.

Ειδικότερες προτάσεις
Οικοδομή άδεια – Πολεοδομία
• Σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, όπου

απαιτείται η έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οικο-
δομικές άδειες να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
όχι από τα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία.

• Ειδικά, στις μεγάλες πόλεις τα τμήματα Προστασίας
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Ανάπτυξης θα πρέπει να
είναι ανεξάρτητα από τα τμήματα έκδοσης οικοδο-
μικών αδειών καθώς λόγω φόρτου εργασίας παρα-
τηρείται το φαινόμενο δυσλειτουργίας. Επίσης, τα
τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών θα πρέπει να
επανδρωθούν με έμπειρους υπαλλήλους.

• Να διευκρινισθεί ότι οι αναφερόμενες αποστάσεις
βιομηχανικών εγκαταστάσεων από οικισμούς και πό-
λεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 165 του κώδικα
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας δεν αφορούν το
νέο εξοπλισμό, δεξαμενές κ.λ.π. που προστίθεται σε
ήδη υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

• Για κτίσματα ή κατασκευές γενικότερα εντός των βιο-
μηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων τα οποία
χρησιμοποιούνται για στέγαση εξοπλισμού και των
οποίων η μορφή καθορίζεται από τον εξοπλισμό ή
τη λειτουργία του, να μην απαιτείται έγκριση από Επι-
τροπή Ενάσκισης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κατά τη
διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.

• Προτείνεται η κατάργηση της Κυκλοφοριακής Σύν-
δεσης ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκ-
δοση οικοδομικής αδείας βιοτεχνικών εγκαταστά-
σεων που έχουν πρόσωπο σε επαρχιακή οδό και η
αντικατάσταση της από έγκριση εισόδου – εξόδου.
Για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτο-
κινήτων τα οποία και επιβαρύνουν πολύ περισσότε-
ρο το οδικό δίκτυο από μία βιοτεχνική δραστηριό-
τητα υπάρχει σχετικό έγγραφο που για το επαρ-
χιακό οδικό δίκτυο επιβάλλει λήψη έγκρισης εισό-
δου – εξόδου. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές η
έγκριση εισόδου – εξόδου θα μπορούσε να αποτε-
λεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την τελική θεώ-
ρηση της οικοδομικής άδειας και όχι της έκδοσης
της δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. Δή-
μος Πυλαίας Θεσσαλονίκης) η έγκριση εισόδου –
εξόδου μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία έως
και δύο (2) μήνες. 

Προθεσμίες – Συναρμόδιες υπηρεσίες 
• Να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα δικαιολογητικά, ένα

μέρος από τα οποία ο νόμος 3242/2004 στα άρθρα
5 & 6 προβλέπει, αναζητούνται από τις οικείες υπη-
ρεσίες που τα εκδίδουν και δεν απαιτείται να τα υπο-
βάλλει ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση διαβί-
βασης φακέλων σε συναρμόδιες υπηρεσίες προκει-
μένου να γνωμοδοτήσουν η διαδικασία αδειοδό-
τησης θα πρέπει να προωθείται μετά την διέλευση
της προθεσμίας.

• Οι χρονικές προθεσμίες που τίθενται στη νομοθε-
σία θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ενδεικτικά, να
διασφαλιστεί η τήρηση των χρονικών ορίων στις διά-
φορες φάσεις περιβαλλοντικών μελετών
(Η.Π.11014/703/Φ104), μελετών ασφάλειας (οδηγία
SEVESO) και λοιπών δικαιολογητικών. 

• Να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν.
3325/2005, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 15523/2006
(ΦΕΚ 1187/Β/2006), έτσι ώστε οι μονάδες υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος να αδειοδοτούνται αποκλει-
στικά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, οι οποίες ανά-
λογα με την περίπτωση και όπου απαιτείται θα ζη-
τούν τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ή της
Διεύθυνσης Υγείας. Παρατηρείται το φαινόμενο για
να λειτουργήσει μία δραστηριότητα να απαιτεί δύο –
τρεις άδειες από διαφορετικές υπηρεσίες.  Για πα-
ράδειγμα αποθήκη logistics με ψυκτικούς θαλάμους
για τη συντήρηση ευπαθών προϊόντων απαιτεί για τη
λειτουργία της τρεις διαφορετικές άδειες από τρεις
(3) διαφορετικούς φορείς (άδεια από τη Δ/νση Ανά-
πτυξης κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης Υγείας,
άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία για το τμήμα
των θαλάμων όπου θα αποθηκεύει προϊόντα ζωϊκής
προέλευσης - κατεψυγμένα συσκευασμένα κρέατα
και άδεια από τον αρμόδιο Δήμο κατόπιν γνωμοδό-
τησης της Δ/νσης Υγείας και πάλι για το ξηρό τμή-
μα της αποθήκης. 

• Να περιορισθούν οι αρμόδιες αρχές που εξετάζουν
τις Μελέτες Ασφάλειας (οδηγία SEVESO) για την
πληρότητά τους στις απολύτως απαραίτητες. Προ-
τείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα να εξαιρεθούν
τα Υπουργεία Απασχόλησης και Υγείας τα οποία έχουν
αποστολή κυρίως την τήρηση των κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους σε καθη-
μερινή βάση.

Έκδοση αδειών - Απαλλαγές 
• Η άδεια λειτουργίας να δίνεται με την προσκόμιση

όλων των εγγράφων και των υπεύθυνων δηλώσεων
και χωρίς αυτοψία. Η αυτοψία να πραγματοποιείται
εντός του επόμενου 6μήνου.

• Στη διαδικασία αδειοδότησης των έργων θα πρέ-
πει να επικρατεί ο βαθμός όχλησης των έργων και
όχι της εγκατάστασης. Για παράδειγμα σε ένα έργο
χαμηλής όχλησης όταν πρόκειται να γίνει σε δρα-
στηριότητα υψηλής όχλησης, στη διαδικασία αδει-
οδότησης να υποβάλλονται δικαιολογητικά και με-
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λέτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα έργα χα-
μηλής όχλησης.

• Να μη διενεργείται αυτοψία α) στην περίπτωση της
Ειδικής Δήλωσης Απαλλαγής όπως ίσχυε με τον Ν.
2516/1997 και β) στις περιπτώσεις έκδοσης αδειών
εγκατάστασης σε κενά γήπεδα. Η διενέργεια αυτο-
ψίας επιμηκύνει κατά πολύ το χρόνο έκδοσης των
αδειών καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί. 

• Η ανανέωση των αδειών, όταν δεν υφίσταται μετα-
βολή δραστηριότητας, εξοπλισμού και περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων, να εκδίδεται με υπεύθυνη δή-
λωση του υπευθύνου της επιχείρησης για τα ανωτέ-
ρω και να μην απαιτείται το πλήθος των εγγράφων,
αντιγράφων, αδειών που ισχύει σήμερα. 

• Να τεθεί όριο στην ισχύ του εγκατεστημένου μηχα-
νολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε επιχειρήσεις με
πολύ μικρή ισχύ μηχανημάτων να μην υπάγονται στις
διατάξεις του νόμου και να απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εφοδιασμού με Ειδική Δήλωση (π.χ για
δραστηριότητες με ισχύ μέχρι 10kW). 

• Να επεκταθεί η παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 5 του Ν.
3325/2005 (αύξηση ισχύος μέχρι 20%) και για την
άδεια λειτουργίας.

• Να τροποποιηθεί το άρθρο 3 παρ.2 εδ.ια, έτσι ώστε
να εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3325/2005
όλες οι μονάδες που διαθέτουν μηχανολογικό εξο-
πλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαί-
νει τα 4 KW ή θερμική τα 8 KW, χωρίς να υφίσταται
ο περιορισμός κατά ΣΤΑΚΟΔ, καθώς αποκλείονται

από την εξαίρεση ευρύ φάσμα μονάδων παροχής
υπηρεσιών, για τις οποίες δημιουργήθηκε η εξαί-
ρεση αυτή. 

Λοιπές τροποποιήσεις 
• Να αυξηθεί το όριο χαμηλής όχλησης των επιχειρή-

σεων που προβλέπεται στην ΚΥΑ 13727/03 και να
αντικατασταθεί το κριτήριο δυναμικότητας παραγω-
γής των επιχειρήσεων, το οποίο είναι δυσχερώς με-
τρήσιμο και ελέγξιμο, με το κριτήριο της εγκατεστη-
μένης ισχύος των επιχειρήσεων. 

• Η νομοθεσία που αφορά στους ατμολέβητες θα πρέ-
πει να εκσυγχρονιστεί. Ο έλεγχος και η πιστοποίη-
ση των ατμολεβητών διέπεται από τις διατάξεις του
υπ’ αριθμ. 277/ΦΕΚ65Α/ 22.05.1963 Βασιλικού Δια-
τάγματος. Προτείνεται η πιστοποίηση, καθώς και η
επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση αυτών να γίνεται
από διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς και το σχε-
τικό πιστοποιητικό να προσκομίζεται στην αδειοδο-
τούσα αρχή. 

• Να τροποποιηθεί το άρθρο 4 παρ. 8 εδ. α ώστε οι αρ-
μόδιες ΔΟΥ  να χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή με-
ταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα
με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προ-
σκομίζουν βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι
υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη της δραστηριό-
τητας. Αντίστοιχη τροποποίηση να γίνει και στο εδ.
β της παρ. 8 του άρθρου 4. 

KON-VERI ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και παράγει κομπόστες φρού-
των και συμπυκνωμένο χυμό φρούτων. Εδρεύει στη Βέροια
και απασχολεί μόνιμα 47 άτομα και 1300 άτομα ως εποχιακό
προσωπικό. Εξάγει στην Ευρώπη, στη Βόρεια και Νότια Αμε-
ρική και στην Άπω Ανατολή.

LOBBE TZILALIS NORTH AE
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον το-
μέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Εδρεύει στο 12ο χλμ ΠΕΟ
Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και απασχολεί συνολικά 25 άτομα. 

MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 και παράγει συστήματα εξοι-
κονόμησης ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και Boiler Λεβητο-
στασίου. Εδρεύει στο 12ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
και απασχολεί συνολικά 51 άτομα. Εξάγει στην Ευρώπη, Βό-
ρεια Αφρική και Ασία.

SMILE ΔΗΜ. ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και παράγει καλλυντικά και
παραφαρμακευτικά προϊόντα, αφρόλουτρα, σαμπουάν, λοσιόν,
κρέμες κλπ. Εδρεύει στο  6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ωραιοκά-
στρου και απασχολεί συνολικά 47 άτομα. Εξάγει σ’ όλες τις
Ευρωπαϊκές Χώρες, στον Αραβικό Κόσμο, στην Ιαπωνία, στο
Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη.

ΑΛΤΟ ΑΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στην εμπο-
ρία εσωτερικής - εξωτερικής δόμησης, θερμομόνωσης - ηχο-
μόνωσης, στέγασης, δαπέδων, οικοδομικών υλικών, έτοιμων
σοβάδων, βελτιωτικών σκυροδέματος, γεωσυνθετικών κλπ.
Εδρεύει στο 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας και απασχο-
λεί συνολικά 160 άτομα. Εξάγει στην Κύπρο, στη Ρουμανία και
τη Σερβία. 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται στον το-
μέα παροχής υπηρεσιών υγείας (Α' Βάθμιας - Β' Βάθμιας).
Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί συνολικά 160 άτομα. 

ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΑΕ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και παράγει άλευρα όλων των
τύπων, σιμιγδάλια, ειδικά προϊόντα διατροφής (χωρίς γλουτέ-
νη), βιολειτουργικά τρόφιμα, αρτοσκευάσματα, βιολογικά άλευ-
ρα, παραδοσιακά ζυμαρικά. Εδρεύει στις Σέρρες και απασχο-
λεί συνολικά 38 άτομα. Εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής, στην Κίνα και τη Βουλγαρία.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Στο δυναμικό των μελών του ΣΒΒΕ προστέθηκαν τέσσερις (4) νέες εταιρείες,
ως τακτικά μέλη και τρεις (3) νέες εταιρείες, ως συνδεδεμένα μέλη.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παραχωρεί
τη χρήση μικρής ιδιόκτητης έκτασης σε κα-
τάλληλο χώρο του Βιομηχανικού Συγκροτή-
ματος Θεσσαλονίκης, στους γειτονικούς Δή-
μους Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσμου και
Μενεμένης, για την προσωρινή τοποθέτηση
και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων.

Ο σταθμός θα λειτουργεί προσωρινά, μέχρι την επικείμενη
ανάπτυξη του Περιφερειακού / Νομαρχιακού προγράμματος
για τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής.  Με τον
τρόπο αυτό οι τρεις εξυπηρετούμενοι Δήμοι αναβαθμίζουν ου-
σιαστικά την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, απο-

φεύγοντας τις χρονοβόρες διαδρομές προς τη χωματερή.
Ο Σταθμός θα κατασκευαστεί με ευθύνη των Δήμων, με σύγ-
χρονες τεχνικές και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
που ορίζει η Πολιτεία, διασφαλίζοντας πλήρως και από κάθε
πλευρά το περιβάλλον.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των σχέσε-
ων καλής γειτονίας και με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος στην περιοχή, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της
διαχείρισης απορριμμάτων από τους τρείς Δήμους προς όφε-
λος των δημοτών.  
Την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τη συμβολή της εταιρίας
στην επίλυση του προβλήματος εξέφρασαν οι Δήμαρχοι των
ενδιαφερομένων Δήμων. 

Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων με τη συμβολή της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Έντεκα νέους φωτοβολταϊκούς σταθ-
μούς, παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, συνολικής ισχύος 990 kWp
και προϋπολογισμού 6.417.296 €,
κατασκευάζει η εταιρία  Διαχεί-
ρισης Μορφών Ενέργειας, KLT EN-
ERGY Α.Ε. 

Οι νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, οι εργασίες κατασκευής των
οποίων έχουν ξεκινήσει ταυτόχρονα και, σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα, προβλέπεται να ολοκληρωθούν και να συνδεθούν
με το ηλεκτρικό δίκτυο εντός του τρέχοντος διμήνου, είναι  ιδιο-
κτησίας των εταιρειών: «Θ. Τσαβδάρης και ΣΙΑ Ο.Ε.», «Ε. Τσα-
βδάρης και ΣΙΑ Ο.Ε.», «Κ. Σαριτζάς και ΣΙΑ Ο.Ε.», «Ανδρεάδου
Ε. - Αντωνόπουλος Θ. Ο.Ε.», «Α. Γκέκας - Χ. Χασομέρης Ο.Ε.»,
«Μπίμπλιας Θ. & Κουγιουμτζής Θ. Ο.Ε.», «Μπίμπλιας Χρήστος
& Βασιλική Ο.Ε.», «Σ. Νιφόρας - Ι. Γραικούσης Ο.Ε.», «Ελβι-
τυλ Α.Β.Ε.Ε.», «Χρήστου Ασημακόπουλου», βρίσκονται στην
Αγαθή και στο Βορεινό Πέλλας, στη Μαυροθάλασσα, το Σιτο-

χώρι και το Αηδονοχώρι Σερρών, στη Γαστούνη Ηλείας και στο
Πλατύ Ημαθίας και στο Δαφνί Λακωνίας.
Οι παραπάνω επενδύσεις, χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 40%
από τον αναπτυξιακό νόμο 3299 και συγχρηματοδοτούνται από
τις τράπεζες, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA και ΑTE. 
Σημειώνεται, ότι η KLT ENERGY A.E. έχει ήδη κατασκευάσει
πέντε φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 250 kWp,
ενώ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρίας για την
επόμενη χρονιά, ο κατάλογος των νέων μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται  να ξεπεράσει σε συνολι-
κή ισχύ τα 5 MWp. 
Όπως εκτιμάται, οι ρυθμοί ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών
επενδύσεων, η οποίοι   στηρίζονται στα σημαντικά οικονομι-
κά κίνητρα που παρέχονται από το κράτος στα πλαίσια της ενερ-
γειακής πολιτικής για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές, θα επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο, λόγω της γενι-
κότερης οικονομικής ύφεσης που αναμένεται να αυξήσει το
επενδυτικό ρίσκο στους υπόλοιπους επενδυτικούς τομείς.  

KLT ENERGY Α.Ε. - Κατασκευάζει έντεκα νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Με κεντρικό μήνυμα «365 μέρες εν-
διαφέρομαι, συμμετέχω, φροντίζω για
το περιβάλλον», ο Όμιλος ΟΤΕ συμμε-
τείχε στην 73ⁿ ΔΕΘ με το  πρώτο κλι-
ματικά ουδέτερο (climate neutral) πε-
ρίπτερο στην ιστορία του.
Η λειτουργία του περιπτέρου απετέλε-

σε εθελοντική  δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ βάσει διαδικασίας
που προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο και πρακτικά
σημαίνει:
• Μέτρηση Ανθρακικού Αποτυπώματος από τη συμμετοχή του

ομίλου στη ΔΕΘ 
• Οικονομική υποστήριξη σε μεγάλο διεθνές έργο προστασίας

του κλίματος 
• Αντιστάθμιση / «εξουδετέρωση» εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα που προέρχονται από την κατασκευή και λειτουρ-
γία του περιπτέρου 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν τη δυνατότητα:
• να μετρούν το «ανθρακικό» τους αποτύπωμα (δηλ. την εκ-

πομπή ρύπων CO2) μέσω ηλεκτρονικού quiz 

• να ενημερώνονται για πρακτικές φιλικότερες προς το περι-
βάλλον, που μπορούν να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά
τους 

• να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης  ηλε-
κτρονικών συσκευών του ΟΤΕ, αλλά και στο πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης της COSMOTE για κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες
και μελανοδοχεία 

• να κερδίσουν συμβολικά δώρα- έκπληξη και να λάβουν μέ-
ρος σε κλήρωση για 50 ποδήλατα, ενέργεια που έγινε σε συ-
νεργασία με τα OTESHOP και τα καταστήματα της COSMOTE. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με τη συμβολή των 30.000 πε-
ρίπου επισκεπτών του περιπτέρου που συμμετείχαν ενεργά
στην προσπάθεια ανακύκλωσης, συγκεντρώθηκαν 520 κιλά
xαρτί, 420 κιλά ηλεκτρονικές συσκευές, και 60 κιλά διάφορα
ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό), τα οποία
παραδόθηκαν για ανακύκλωση.
Το περίπτερο του Ομίλου ΟΤΕ στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης βραβεύτηκε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ως η κα-
λύτερη δημιουργία υπαίθριου εκθεσιακού χώρου.

Συμμετοχή του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
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Η σειρά  γραφείων Slim, σχεδιά-
στηκε από το τμήμα Έρευνας και
Ανάπτυξης της Δρομέας στα πλαί-
σια της κατασκευής νέων προϊό-
ντων με έμφαση στην προστασία
του περιβάλλοντος. Σχεδιάστηκε
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώ-
σεις   της σημερινής ανάπτυξης

του ανθρώπου στο περιβάλλον αλλά και τις απαιτήσεις του σύγ-
χρονου επαγγελματικού χώρου. Η σειρά  Slim διακρίνεται για την
υψηλή αισθητική, την εργονομία, τη μεγάλη ποικιλία υλικών, χρω-
μάτων και διαστάσεων  και την προσαρμοστικότητα στους χώρους
εργασίας  όλων των βαθμίδων.

Εμπεριέχει ευρηματικής τεχνολογίας εφαρμογές και μεθόδους
παραγωγής  που επιτρέπουν :
• Την ποσοτική  μείωση των υλικών που συμβάλλει  στην προστα-

σία του περιβάλλοντος λόγω μικρότερης κατανάλωσης ενέργει-
ας στην παραγωγή και στην ανακύκλωση των υλικών

• Τη χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον
• Την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη φάση της παραγωγής
Το γραφείο Slim είναι σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να δημιουρ-
γήσετε  το τέλειο περιβάλλον στον επαγγελματικό  σας χώρο, ένα
ζεστό  καταφύγιο για εσάς και τους συνεργάτες σας.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ  "ΔΡΟΜΕΑΣ" 
- Νέα φιλοσοφία ! Νέο περιβάλλον εργασίας !

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUN-
LIGHT ΑΒΕΕ προμήθευσε την
κατασκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ
Α.Τ.Ε, στο πλαίσιο των έργων
της για το νέο Μουσείο Ακρο-
πόλεως, με δύο (2) ηλεκτρο-
παραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) εφε-
δρικής ισχύος 910 kVA το κα-

θένα, εξοπλισμένα με πετρελαιοκινητήρες του Γερμανικού οίκου
M.T.U και ηλεκτρογεννήτριες του Γαλλικού οίκου LEROY SOMER
σε παράλληλη λειτουργία.
Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, ως
ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρη-
σιμοποιούνται κυρίως ως εφεδρική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΗ. Μπορούν, όμως,
να χρησιμοποιηθούν και ως κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει δίκτυο ΔΕΗ ή όπου
αυτό είναι ανεπαρκές. 
Ως κορυφαία εταιρία παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, η

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT έχει συνεργαστεί με την ΑΚΤΩΡ και στο
παρελθόν για άλλα σημαντικά έργα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν:
• Η προμήθεια τεσσάρων (4) Συστημάτων Αδιάλειπτης Τροφοδο-

σίας (UPS) ισχύος από 10 έως 20 kVA για την Εθνική Οδό Τριπό-
λεως-Καλαμάτας / Σήραγγα Ραψομάτη 

• Η προμήθεια ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους  (Η/Ζ) ισχύος
300 kVA για το πολυκατάστημα HOUSE MARKET (Πειραιώς 161) 

• Η προμήθεια ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος
250 kVA για το κατάστημα ΕΝΤΟΣ στη Βάρη Αττικής 

• Η προμήθεια των είκοσι (20) Συστημάτων Αδιάλειπτης Τροφοδο-
σίας (UPS) ισχύος από 10 έως 30 kVA για τους σταθμούς της γραμ-
μής του προαστιακού ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ 

• Η προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος
800 kVA  για τις εγκαταστάσεις TRADE LOGISTICS SA στο Σχη-
ματάρι Βοιωτίας

• Η προμήθεια ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος
425 kVA για τις εγκαταστάσεις SATO στη βιομηχανική περιοχή
της Ελευσίνας.

H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ
συμβάλλει στην εφεδρική ηλεκτροδότηση του νέου μουσείου της Aκρόπολης 

Η συνεργασία αφορά στην προμήθεια δυο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Την έναρξη λειτουργίας της
νέας υπερσύγχρονης γραμμής
παραγωγής κεραμικών πλα-
κιδίων (Jumbo II), κήρυξε πρό-
σφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης
Χρήστος Φώλιας, στον εργο-
στασιακό χώρο της εταιρίας
Φίλκεραμ Johnson στη Θεσ-
σαλονίκη.

Πλαισιωμένοι από ένα πλήθος συνεργατών, εμπόρων και προμηθευ-
τών, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας, εόρτασαν την από-
κτηση της νέας αυτής γραμμής, επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ, η οποία
και αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι στην αναπτυξιακή πορεία της. 
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η εταιρία τολμά και επενδύει σε

εκσυγχρονισμό, εκφράζοντας τη θέλησή της για ενδυνάμωση και
διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της, αλλά και συνέχιση της πολύ-
τιμης προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο. 
Η Φίλκεραμ Johnson λειτουργεί σήμερα με 4 γραμμές παραγωγής,
δυναμικότητας 15.000 τ.μ ημερησίως, απασχολεί 340 άτομα, σε
εγκαταστάσεις 45 στρεμμάτων, διαθέτοντας 4,5 εκατ. τ.μ σε 20
χώρες ανά τον κόσμο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον Όμιλο της Φίλκεραμ Johnson, ανή-
κουν δύο άλλες εταιρίες συναφούς αντικειμένου, οι οποίες κατέχουν
και αυτές σήμερα σημαντική θέση στους κλάδους τους. Η Βιομηχα-
νική Μεταλλευτική, η οποία παράγει και διαθέτει μία μεγάλη γκάμα
υλικών δόμησης και η Ιππόκαμπος, η οποία κατασκευάζει μία εξει-
δικευμένη γκάμα κεραμικών ειδών. Έτσι, ο Όμιλος απασχολεί συ-
νολικά 450 εργαζομένους και έχει κύκλο εργασιών 55 εκατ. ευρώ.

H ΦΙΛΚΕΡΑΜ- JOHNSON - εγκαινιάζει τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής


