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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

	 Γεύμα	προς	τιμήν	του	Προέδρου	της	Βουλγαρίας	που	παρέθεσαν	το	ΕΒΕΘ,																																							
ο	ΣΒΒΕ	και	ο	ΣΕΒΕ

	 4ος	Κύκλος	Επιμόρφωσης	Επιχειρηματιών	&	Ανωτάτων	Στελεχών		Επιχειρήσεων,	με	θέμα:	
«Διαχείριση	Κρίσεων	–	Crisis	Management»

	 Εφαρμογή	Τεχνικών	Μείωσης	Λειτουργικού	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	επιχειρήσεις

	 Αειφόρος	Διαχείριση	Βιομηχανικών	Αποβλήτων

	 Η	Καινοτομία	στον	κλάδο	των	Τροφίμων	ως	μοχλός	ανάπτυξης	και	ανταγωνιστικότητας

	 Επιχειρηματική	Υπευθυνότητα:	Όταν	οι	επιχειρήσεις	γίνονται	πολίτες

	 Πράσινη	ανάπτυξη	των	εφοδιαστικών	αλυσίδων	σε	επιχειρήσεις	και	οργανισμούς

	 Εξειδικευμένα	σεμινάρια	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	«CBC-Hellas»

ΜΕΛΕΤΗ 

	 Το	χρηματοοικονομικό	προφίλ	της	μεταποίησης	της	Βορείου	Ελλάδος	το	2012

ΘΕΣΕΙΣ

	 Αισιοδοξία	για	τη	λειτουργία	της	Μονάδα	Κατεργασίας	Αποβλήτων	(ΜΚΑ),	στη	ΒΙΠΕΘ

	 Πρόταση	ΣΒΒΕ	για	τη	διάθεση	στερεών,	μη	επικίνδυνων,	βιομηχανικών	αποβλήτων,	
στο	νομό	Θεσσαλονίκης		

	 Αλεξάνρεια	Ζώνη	Καινοτομίας

	 Θέσπιση	ειδικού	συντελεστή	απομείωσης	αντικειμενικής	αξίας	για	τη	νομιμοποίηση	
αυθαίρετα	δομημένων	επεκτάσεων	βιομηχανοστασίων	και	αποθηκών

	 Σοβαρά	προβλήματα	για	τις	επιχειρήσεις	που	συναλλάσσονται	με	τη	ΔΕΗ	

	[	περιεχόμενα		]	



Οι	σαφώς	δραματικά	
πτωτικές	τάσεις	όλων	
των	βασικών	λειτουρ-
γικών	μεγεθών	για	τη	
μεταποίηση	της	Βορεί-
ου	Ελλάδος	το	προηγού-
μενο	έτος,	αποτυπώνουν	
απολύτως	το	αδιέξοδο	
της	 περιφερειακής	
βιομηχανίας	κατά	τη	
διάρκεια	της	οικονομι-
κής	κρίσης,	και	δικαι-
ώνουν	την	επιμονή	του	
ΣΒΒΕ	στη	άμεση	λήψη	
αναπτυξιακών	μέτρων	
για	τη	βιωσιμότητα	των	
επιχειρήσεων	και	την	

έξοδο	από	την	οικονομική	κρίση,	μέτρα	δηλαδή	
προς	την	πραγματική	οικονομία	για	τα	οποία	έχουν	
γίνει	εκτενείς	αναφορές	σε	προηγούμενα	άρθρα	μου.	

Στο	πλαίσιο	αυτό,	επίσης	βασικό	εργαλείο	ενίσχυσης	
της	πραγματικής	οικονομίας	είναι	ο	αναπτυξιακός	
νόμος.	Πρόσφατα	δόθηκε	σε	δημόσια	διαβούλευση	
από	την	κυβέρνηση	το	κείμενο	του	νέου	νόμου	που	
θα	ψηφισθεί	προσεχώς	από	τη	Βουλή.	

Πάγια	θέση	του	ΣΒΒΕ	αποτελεί	το	γεγονός	ότι	η	
αποτελεσματική	εφαρμογή	του	νέου	αναπτυξιακού	
νόμου	για	τις	στρατηγικές	και	ιδιωτικές	επενδύσεις,	
παραμένει	το	κύριο	ζητούμενο,	αφού	από	μόνος	
του	ο	ίδιος	ο	νόμος	δεν	αρκεί	για	να	επιτευχθεί	η	
πολυπόθητη	ανάπτυξη	της	χώρας.	

Το	κείμενο	που	δόθηκε	σε	δημόσια	διαβούλευση	
σαφώς	επιφέρει	βελτιώσεις	στο	πλαίσιο	που	ήδη	
υφίσταται,	γενικά	είναι	προς	τη	σωστή	κατεύθυνση,	
ενώ	διευκολύνει	τους	υποψήφιους	ιδιώτες	επενδυ-
τές	με	τη	δυνατότητα	λήψης	εξαρχής	του	100%	της	
εγκεκριμένης	επιχορήγησης.	Επιπλέον,	αποτελεί	
σημαντική	καινοτομία	η	απόφαση	ελέγχου	των	επεν-
δύσεων	από	τρίτους,	εκτός	δηλαδή	των	αρμόδιων	
υπηρεσιών	της	δημόσιας	διοίκησης,	γεγονός	που	
θα	επιταχύνει	τη	διαδικασία	εφαρμογής	του	νόμου,	
με	προφανείς	θετικές	επιπτώσεις	στην	ανάπτυξη	
και	στην	απασχόληση.

Βεβαίως,	θεωρούμε	ότι	θα	πρέπει	να	διορθωθούν	
οι	στρεβλώσεις	του	προηγούμενου	νόμου,	που	στην	
ουσία	τους	προέβλεπαν	παρόμοια	ποσοστά	ενισχύ-
σεων	στη	Θράκη	και	σε	όμορους	νομούς	της	Αττικής.	
Ακόμη,	πιστεύουμε	ότι	πρέπει	να	ληφθεί	μέριμνα	

για	τη	μείωση	των	καθυστερήσεων,	κυρίως	αυτών	
που	αφορούν	την	πληρωμή	από	το	κράτος	προς	
τις	επιχειρήσεις	των	οφειλομένων	ποσών	για	την	
υλοποίηση	των	επενδύσεών	τους.

Επίσης,	θα	πρέπει	να	ειδωθεί	και	ν΄	αναθεωρηθεί	
η	διαδικασία	υπαγωγής	των	επιχειρήσεων	στο	κα-
θεστώς	των	αφορολόγητων	αποθεματικών,	η	οποία	
πρέπει	να	είναι	σαφώς	λιγότερο	γραφειοκρατική	και	
περισσότερο	αυτοματοποιημένη	απ΄	αυτή	που	ισχύει	
σήμερα.	Προς	τούτο	προτείνουμε	να	τροποποιηθεί	ο	
νόμος	έτσι	ώστε	να	δίνεται	η	δυνατότητα	αυτόματης	
υπαγωγής	των	επιχειρήσεων	στο	καθεστώς	των	
αφορολόγητων	αποθεματικών,	χωρίς	αξιολογική	
διαδικασία	και	καθ΄	όλη	τη	διάρκεια	του	χρόνου,	
όπως	δηλαδή	αυτή	ίσχυσε	στους	προηγούμενους	
νόμους.	

Τέλος,	και	σε	ότι	αφορά	τη	Βόρεια	Ελλάδα,	θέση	
μας	είναι	ότι	θα	πρέπει	άμεσα	να	διευκρινιστεί	από	
το	Υπουργείο	Ανάπτυξης	ο	ρόλος	και	η	αποστολή	
της	Επιχειρησιακής	Μονάδας	Ανάπτυξης	(ΕΜΑ)	
του	Υπουργείου	Μακεδονίας	Θράκης,	για	την	απο-
τελεσματικότερη	λειτουργία	του	νέου	επενδυτικού	
νόμου	στη	Βόρεια	Ελλάδα.

Άρα,	το	κύριο	ζητούμενο	από	τώρα	και	στο	εξής	
είναι	να	υπάρξουν	επενδυτικές	προοπτικές	για	την	
αξιοποίηση	των	συγκριτικών	πλεονεκτημάτων	της	
χώρας.	

Δυστυχώς	όμως	δεν	θα	υπάρξει	αξιοποίηση	επεν-
δυτικών	ευκαιριών	στη	χώρα,	και,	κυρίως	επιχει-
ρηματικές	προοπτικές	εν	μέσω	κρίσης:

1.	αν	δεν	βελτιωθεί	η	εικόνα	και	η	αξιοπιστία	της	
χώρας	μας,	

2.	αν	δεν	υπάρξουν	άμεσα	μέτρα	για	την	πραγματική	
οικονομία,

3.	αν	δεν	επανέλθει	η	μεταποίηση	στο	επίκεντρο	της	
κυβερνητικής	πολιτικής	με	στοχευμένα	μέτρα	που	
θα	γίνουν	αντιληπτά	από	τους	επιχειρηματίες	την	
επόμενη	μέρα	από	τη	θέσπισή	τους,	και,

4.	αν	δεν	υπάρξει	τελικά	παραγωγική	ανασυγκρό-
τηση	της	χώρας.

Η	πολιτική	ηγεσία	έχει	αντιληφθεί	την	κρισιμότητα	
της	κατάστασης.	Αναμένουμε	σύντομα	τις	σωστές	
αποφάσεις	για	την	ανάταξη	της	ελληνικής	οικο-
νομίας	και	την	επαναφορά	της	μεταποίησης	στο	
επίκεντρο	της	αναπτυξιακής	πολιτικής	της	χώρας.

Ο	νέος	Αναπτυξιακός	Νόμος	σε	συνδυασμό	με	μέτρα	για	
την	πραγματική	οικονομία,	μπορούν	να	δώσουν	ελπίδες	
ανάκαμψης

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος



The	new	Law	on	Development	
combined	with	measures	intended	
for	the	real	economy	may	fuel	
hopes	for	recovery

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 11- 2 0 1 3

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

Last	year’s	dramatic	downward	trends	in	all	the	fundamental	operating	
figures	related	to	manufacturing	in	Northern	Greece	are	clear	and	fully	
reflect	the	impasse	experienced	by	regional	industry	during	the	economic	
crisis,	while	completely	justifying	the	persistence	of	the	Federation	to	
have	development	measures	taken	promptly	in	order	to	safeguard	the	
sustainability	of	enterprises	and	offer	a	way	out	of	the	economic	crisis,	
namely	measures	that	are	intended	for	the	real	economy	and	to	which	
extensive	reference	has	been	made	in	my	previous	articles.	

In	this	context,	the	Law	on	Development	is	another	major	tool	that	will	boost	
the	real	economy.	The	government	recently	conducted	a	public	consultation	
on	the	text	of	the	new	law	that	will	be	soon	passed	by	the	Parliament.	

The	Federation’s	unwavering	belief	is	that	the	effective	implementation	of	
the	new	law	on	development	concerning	strategic	and	private	investments	
is	still	the	main	action	called	for	since	the	law	per	se	will	not	be	sufficient	
to	help	Greece	attain	the	much-desired	growth.	

The	text	given	for	public	consultation	improves	the	already	exisitng	
framework,	and	is	clearly	working	in	the	right	direction,	while	making	
things	easier	for	potential	private	investors	by	enabling	them	to	obtain	
100%	of	the	approved	subsidy	at	the	initial	stage.	Moreover,	the	decision	
to	have	investments	audited	by	third	parties	other	than	the	relevant	Public	
Administration	services	is	a	significant	innovation,	which	will	accelerate	the	
implementation	of	the	law	and	will	have	obvious	positive	effects	on	both	
employment	and	growth.

Certainly,	we	believe	that	the	distortions	of	the	previous	law	should	be	
rectified,	those	which	essentially	provided	for	similar	percentages	of	aid	
in	Thrace	and	in	prefectures	bordering	on	the	Attica	region.	In	addition,	we	
believe	that	steps	should	be	taken	to	reduce	delays,	mainly	those	related	to	
the	payment	of	the	amounts	owed	to	enterprises	by	the	State	so	that	they	
can	implement	their	investments.

Moreover,	the	procedure	of	having	enterprises	fall	under	the	regime	of	tax-
free	reserves	should	be	examined	and	revised.	This	should	clearly	be	less	
bureaucratic	and	more	automated	than	the	procedure	currently	in	force.	
We	recommend	that	the	law	be	amended	so	as	to	allow	enterprises	to	fall	
automatically	under	the	regime	of	tax-free	reserves	without	any	need	for	
an	evaluation	process	throughout	the	whole	year,	like	the	procedure	that	
was	applied	under	previous	laws.	

Finally,	as	regards	Northern	Greece,	we	believe	that	the	Ministry	of	
Development	should	specify	immediately	the	role	and	mission	of	the	
Development	Business	Unit	of	the	Ministry	of	Macedonia-Thrace	to	attain	
a	more	effective	operation	of	the	new	law	on	investments	in	Northern	Greece.

Therefore,	the	main	issue	from	now	on	will	be	to	have	prospects	for	
investment	in	order	to	benefit	from	Greece’s	comparative	advantages.	

Unfortunately,	neither	will	any	investment	opportunities	be	put	to	good	use	
nor	will	any	business	prospects	emerge	from	the	crisis	in	Greece:

1.	unless	the	image	and	reliability	of	Greece	is	enhanced

2.	unless	direct	measures	are	taken	for	the	real	economy;

3.	unless	manufacturing	is	once	again	put	at	the	heart	of	government	policy	
with	targeted	measures	from	which	entrepreneurs	will	see	the	immediate	
concrete	results	as	soon	they	are	established;	and

4.	unless	the	production	restructuring	of	Greece	is	finally	put	into	place.

Political	leadership	has	realized	how	critical	the	situation	is.	Soon	we	expect	
to	see	the	right	decisions	taken	for	the	recovery	of	the	Greek	economy	
and	also	once	again	see	the	manufacturing	sector	at	the	heart	of	Greece’s	
development	policy.
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04.09.12

•	Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	Προέδρου	στο	Δημο-
τικό	Ραδιόφωνο	FM100,	στην	εκπομπή	«Η	ζωή	είναι	
ωραία»,	με	δημοσιογράφους	την	Ειρήνη	Τσαρούχα	
και	τον	Νίκο	Φωτόπουλο	με	θέμα:	Η	οικονομική	
κρίση	και	οι	επιπτώσεις	της	στις	επιχειρήσεις	του	
Βορειοελλαδικού	Τόξου,	οι	προτάσεις	για	του	ΣΒΒΕ	
για	έξοδο	της	ελληνικής	οικονομίας	από	την	κρίση.

05.09.12

•	Συνάντηση	Εργασίας	στο	πλαίσιο	του	Προγράμμα-
τος	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Μπλαγκόεβραντ	της	Βουλγαρίας.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Β.	Κοψαχείλης.

07.09.12

•	Εκπαιδευτικό	σεμινάριο	για	τη	Βάση	Δεδομένων	Επι-
χειρηματικής	Συνεργασίας	(Business	Co-operation	
Database	–	BCD)	του	Enterprise	Europe	Network	
που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΕΚΤ	στην	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	παρουσίαση	απηύθυνε	η	
κα	Μ.	Νάζη.

10.09.12

•	Εκδήλωση	με	θέμα:	«Επιχειρηματική	Υπευθυνότητα:	
Όταν	οι	επιχειρήσεις	γίνονται	πολίτες»,	διοργάνωσαν	
ο	ΣΒΒΕ	με	το	ICBS	Business	School,	και	πραγματο-
ποιήθηκε	στο	συνεδριακό	κέντρο	του	ICBS.	Από	το	
Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε		ο	κ.	Αθ.	Σαββάκης	και	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

12.09.12

•	Σύσκεψη	για	τη	διαμόρφωση	της	Στρατηγικής	«Έξυ-
πνης	Εξειδίκευσης»	για	την	προγραμματική	περίοδο	
2014	–	2020,	που	συνδιοργάνωσαν	η	Περιφέρεια	
Κεντρικής	Μακεδονίας	και	η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	και	
πραγματοποιήθηκε	σε	αίθουσα	του	Περιφερειακού	
Συμβουλίου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	
Γεωργίου.	

17.09.12

•	Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	του	Ελληνικού	Δικτύου	
Enterprise	Europe	Network	–	Hellas	που	πραγμα-
τοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΕΚΤ	στην	Αθήνα.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

•	Συνάντηση	της	Τριμερούς	Συμβουλευτικής	Επιτροπής	
(Τ.Σ.Ε.)	και	ΠΕΕΠ	Κ.	Μακεδονίας,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΙΕΚ	Νεάπολης.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς	

20.09.12

•	3η	συνάντηση	της	Συντονιστικής	Επιτροπής	δια	βίου	
μάθησης	και	σύνδεσης	με	την	απασχόληση.	Πραγ-

ματοποιήθηκε	σε	αίθουσα	του	Δημαρχείου.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

21.09.12

•	Συνάντηση	των	εταίρων	της	υπό	σύσταση	Αναπτυ-
ξιακής	Μη	Κερδοσκοπικής	Εταιρείας	(Α.Μ.Κ.Ε.)	
«Επιχειρείν	και	απασχόληση	στη	μεταποίηση»	στο	
πλαίσιο	της	δράσης	Τοπικά	Σχέδια	για	την	Απασχό-
ληση	(ΤΟΠΣΑ).	Η	συνάντηση	πραγματοποιήθηκε	στα	
γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

	
24-25.09.12

•	4η	Συνάντηση	της	Ομάδας	Εργασίας	«Clusters»	
που	διοργάνωσε	 το	«Executive	Agency	 for	
Competitiveness	and	Innovation	(EACI)»,	και	πραγ-
ματοποιήθηκε	στα	γραφεία	της	Αντιπροσωπείας	
της	Ε.Ε.	στη	Κοπεγχάγη,	Δανία.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

26-27.09.12

•	3η	Συνάντηση	των	εταίρων	του	προγράμματος	Inno-
Food	SEE,	πραγματοποιήθηκε		στο	Cerkno	(Σλοβε-
νία).	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.	

28.09.12

•	Τηλεοπτική	παρέμβαση	του	Προέδρου	στην	ΕΤ3,	
στην	εκπομπή	«Λαβύρινθος»	και	στον	δημοσιογρά-
φο	κ.	Α.	Τριανταφυλλίδη	με	θέμα	τις	κατευθύνσεις	
αναπτυξιακής	πολιτικής.	

•	Εγκαίνια	του	Κέντρου	Αγροδιατροφικής	Επιχειρημα-
τικότητας,	της	Αμερικάνικης	Γεωργικής	Σχολής	και	
του	Perrotis	College.	Από	το	Σύνδεσμο	απηύθυνε	
χαιρετισμό	ο	Πρόεδρος	και	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γε-
ωργίου.

•	Συνάντηση	των	εταίρων	της	υπό	σύσταση	Αναπτυξι-
ακής	Σύμπραξης	«Επιχειρείν	και	απασχόληση	στη	
μεταποίηση»	στο	πλαίσιο	της	δράσης	Τοπικά	Σχέδια	
για	την	Απασχόληση	(ΤΟΠΣΑ).	Η	συνάντηση	πραγμα-
τοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

03.10.12

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΙΟΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμ-
μετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

05.10.12

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Α.Μ.Κ.Ε.	«Επιχειρείν	και	
Απασχόληση	στη	Μεταποίηση».	Η	συνάντηση	πραγμα-
τοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Α.	Σαββάκης	και	Χρ.	Γεωργίου.	



10.10.12

•	Εκδήλωση,	με	θέμα:	«1ο	ΣΕΠΒΕ	Members	Forum	
2012»,	που	διοργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	Επιχειρήσεων	
Πληροφορικής	Βορείου	Ελλάδος,	στην	Τεχνόπολη	
Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

11.10.12

•	2η	Συνάντηση	της	Ομάδας	Εργασίας	«Clusters»	
που	διοργάνωσε	 το	«Executive	Agency	 for	
Competitiveness	and	Innovation	(EACI)»,	και	πραγ-
ματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	EACI	στις	Βρυξέλλες.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

•	3η	Συνάντηση	του	έργου	«Business	Mentors»,	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	της	Militos	στην	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Μ.	Νάζη.

11 – 12.10.12

•	1st	FAB	Industry	Forum	–	Food,	Well-Being,	
Environment:	Bridging	Science	and	Industry	through	
knowledge	Transfer,	στο	πλαίσιο	υλοποίησης	του	
έργου	Inno-Food	SEE,	που	πραγματοποιήθηκε	στις	
Βρυξέλλες.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	
Στυλιαράς.	

•	Επιθεώρηση	συστήματος	διαχείρισης	ποιότητας	
και	κοινωνικής	ευθύνης	του	Συνδέσμου	κατά	ISO	
9001:2008	και	SA	8000:2008.

15-16.10.12

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

	
17.10.12

•	Ημερίδα	με	θέμα:	«Πράσινη	ανάπτυξη	των	εφοδια-
στικών	αλυσίδων	σε	επιχειρήσεις	και	οργανισμούς»,	
που	οργάνωσε	το	City	College,	και	πραγματοποιήθηκε	
στην	αίθουσα	διαλέξεων	του	ΕΒΕΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	
χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Αθ.	Σαββάκης.					

•	Ημερίδα	–	εργαστήριο	εργασίας	για	την	παρουσίαση	
των	μέχρι	σήμερα	αποτελεσμάτων	του	διασυνοριακού	
έργου	Cross	–	Inno	–	Cut	που	αφορά	στην	«Εφαρμογή	
Τεχνικών	Μείωσης	Λειτουργικού	Κόστους	σε	Μικρο-
μεσαίες	επιχειρήσεις,	συνδιοργάνωσαν	ο	ΣΒΒΕ	και	ο	
Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Ξάνθης	«Δημόκριτος»,	στο	
ξενοδοχείο	Νατάσσα	στην	Ξάνθη.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	με	παρουσίαση	ο	κ.	Ε.	Κοψαχείλης.

19 – 20.10.12

•	4η	Συνάντηση	των	Κύκλων	Επιμόρφωσης	Επιχει-
ρηματιών	&	Ανωτάτων	Στελεχών	Επιχειρήσεων	με	
θέμα:	«Διαχείριση	Κρίσεων	–	Crisis	Management»,	
που	διοργάνωσε	ο	ΣΒΒΕ	και	πραγματοποιήθηκε	

στο	ξενοδοχείο	Les	Lazaristes.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου,		Χρ.	Γεωργίου.

•	Δείπνο,	που	παρέθεσε	η	Αντιπροσωπεία	της	ΕΕ	
στην	Ελλάδα,	με	την	ευκαιρία	της	Επίσκεψης	του	
Επιτρόπου	Περιφερειακής	Πολιτικής	κ.	Hanh,	στη	
Θεσσαλονίκη	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Ηλέκτρα	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	
κ.	Γ.	Σταύρου.	

22.10.12

•	Συνεδρίαση	της	Δημοτικής	Επιτροπής	Διαβούλευσης,	
που	πραγματοποιήθηκε	στο	Δημαρχιακό	Μέγαρο	
Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

23.10.12

•	Εκδήλωση,	με	θέμα:	«Βιώσιμη	διαχείριση	Βιομηχα-
νικών	Περιοχών:	Παρουσίαση	μοντέλου	οργάνωσης	
και	λειτουργίας»,	που	διοργάνωσε	το	Αριστοτέλειο	
Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	στις	εγκαταστάσεις	
του.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	Στ.	Πολίτου.

22 – 24.10.12

•	Ετήσια	συνάντηση	του	δικτύου	Enterprise	Europe	
Network,	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Πάφο	της	
Κύπρου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζι-
τζινού.

24.10.12

•	Εκδήλωση,	που	διοργάνωσε	το	Διεθνές	Πανεπιστή-
μιο	Ελλάδος,	στις	εγκαταστάσεις	του	με	ομιλητή	το	
Διευθύνοντα	Σύμβουλο	της	Εθνικής	Τράπεζας,	κ.	Α.	
Τουρκολιά	και	θέμα:	«Νέα	Αρχή	στις	Επενδύσεις:	
Προϋποθέσεις	και	Παράγοντες	Επιτυχίας».	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος

25.10.12

•	Εκδήλωση	με	θέμα	τη	νέα	οργανωτική	δομή	ΙΚΑ	
-	ΕΤΑΜ,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Μακεδονία	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	
κα	Στ.	Πολίτου.

30.10.12

•	Εκδήλωση	με	τίτλο	«Αειφόρος	Διαχείριση	Βιομη-
χανικών	Αποβλήτων»,	που	διοργάνωσε	ο	ΣΒΒΕ,	στο	
ξενοδοχείο	The	MET.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	
απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος,	συντόνισε	η	κα	Κ.	Τζιτζινού	
και	συμμετείχε	η	κα	Στ.	Πολίτου.
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Γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Βουλγαρίας 
από ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ

Την	υψηλή,	όπως	είπε	χαρακτηριστικά,	εκτίμησή	του	για	
το	ρόλο	των	ελληνικών	επιχειρήσεων	στην	ανάπτυξη	της	
Βουλγαρίας	εξέφρασε	ο	Πρόεδρος	της	Δημοκρατίας	της	
Βουλγαρίας,	κ.	R.	Plevneliev	στη	διάρκεια	γεύματος	που	
παρέθεσαν,	την	Πέμπτη	5	Ιουλίου	2012,	με	την	ευκαιρία	
της	επίσκεψης	του	στη	Θεσσαλονίκη	το	Εμπορικό	και	
Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	Θεσσαλονίκης,	ο	Σύνδεσμος	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	και	ο	Σύνδεσμος	Εξα-
γωγέων	Βορείου	Ελλάδος.	

«Κατά	την	περίοδο	της	μετάβασης	της	οικονομίας	μας	
από	οικονομία	κεντρικού	σχεδιασμού	σε	οικονομία	της	
αγοράς,	έγιναν,	από	ελληνικές	επιχειρήσεις,	επενδύσεις	
σε	σημαντικούς	τομείς,	πραγματοποιήθηκε	εισαγωγή	
τεχνογνωσίας	και	σύγχρονων	μεθόδων	διαχείρισης,	
βελτιώθηκαν	οι	εμπορικές	συναλλαγές,	δημιουργήθηκαν	
θέσεις	εργασίας	για	χιλιάδες	Βούλγαρους	πολίτες,	ενώ	
σημαντική	ήταν	η	συμβολή	της	Ελλάδας	και	η	βοήθειά	
της	για	την	ένταξη	της	Βουλγαρίας	στην	Ευρωπαϊκή	
Ένωση»,	είπε	χαρακτηριστικά	ο	κ.	Plevneliev,	ο	οποίος	
αναφερόμενος	στην	παρούσα	οικονομική	συγκυρία	ση-
μείωσε	ότι	«η	κρίση	προσφέρει	ευκαιρίες	για	καινούργια	
αρχή	και	ανάπτυξη».	Με	σύντομο	χαιρετισμό,	κατά	την	
έναρξη	της	εκδήλωσης,	καλωσόρισαν	στη	Θεσσαλονί-
κη	τον	Πρόεδρο	της	Δημοκρατίας	της	Βουλγαρίας,	οι	
Πρόεδροι	του	ΕΒΕΘ,	κ.	Δ.	Μπακατσέλος,	του	ΣΒΒΕ	κ.	
Ν.	Πέντζος	και	του	ΣΕΒΕ	κ.	Δ.	Λακασάς.	

«Εκ	μέρους	των	βιομηχανιών	της	Ηπείρου,	της	Μακε-
δονίας	και	της	Θράκης,	σας	καλωσορίζουμε	και	σας	
ευχόμαστε	η	ιδιαίτερα	τιμητική	για	τη	Θεσσαλονίκη	
επίσκεψή	σας,	να	αποτελέσει	και	την	αφορμή	για	τη	
διεύρυνση		των	οικονομικών	σχέσεων	των	δυο	χωρών»,	
ανέφερε	στην	αρχή	της	ομιλίας	του	ο	Πρόεδρος	του	
ΣΒΒΕ,	κ.	Ν.	Πέντζος,	επισημαίνοντας		στη	συνέχεια	ότι	
για	να	γίνει	πραγματικότητα	η	ανάπτυξη	χρειάζεται	να	

επιλυθούν	σημαντικά	προβλήματα,	που	λειτουργούν	ως	
εμπόδια	για	την	ανάπτυξη	σημαντικών	συνεργασιών.	

Ειδικότερα,	ο	κ.	Πέντζος,	έθεσε	υπόψη	του	Προέδρου	
της	Δημοκρατίας	της	Βουλγαρίας,	το	θέμα	της	εισόδου	
στη	χώρα	μας,	μέσω	Βουλγαρίας,	πληθώρας	προϊόντων	
αμφίβολων	προδιαγραφών	που	παράγονται	σε	τρίτες	
χώρες.	Τα	συγκεκριμένα	προϊόντα	θεωρούνται,	λόγω	
της	διέλευσής	τους	από	τη	γειτονική	χώρα,	ότι	έχουν	
παραχθεί	σε	χώρα	της	Ε.Ε..	Με	το	πρόσχημα	του	ότι	
έχουν,	δήθεν,	συγκεκριμένες	προδιαγραφές	από	χώρα	
της	Ε.Ε.	πωλούνται	πολύ	φθηνότερα	από	τα	ελληνικά,	
δημιουργώντας	έτσι	τεράστιο	πρόβλημα	ανταγωνιστι-
κότητας	στις	ελληνικές	επιχειρήσεις.	

«Σας	εκθέσαμε	ένα	πολύ	σημαντικό	πρόβλημα,	το	οποίο	
πλήττει	ευθέως	την	ανταγωνιστικότητα	των	Ελληνικών	
επιχειρήσεων	και	δημιουργεί	τεράστια	προσκόμματα	
στην	οικονομική	και	επιχειρηματική	συνεργασία	μεταξύ	
των	δυο	χωρών.	Γνωρίζοντας	την	ευαισθησία	σας	για	τα	
αναπτυξιακά	ζητήματα,	θα	θέλαμε	να	σας	ζητήσουμε	να	
επιληφθείτε	προσωπικά	του	θέματος,	μιας	και	η	επίλυση	
του	παραπάνω	προβλήματος	θα	είναι	προς	όφελος	και	
της	Ελλάδας	και	της	Βουλγαρίας.	

•	Για	τη	μεν	Ελλάδα,	θα	μετριασθεί	το	πρόβλημα	που	
στερεί	φόρους	από	το	κράτος,	και	πλήττει	την	αντα-
γωνιστικότητα	των	επιχειρήσεών	μας,	δηλαδή	μας	
οδηγεί	σταδιακά	στο	κλείσιμο	και	στην	αύξηση	της	
ανεργίας	στη	διασυνοριακή	περιοχή.	

•	Για	τη	δε	Βουλγαρία,	πιστεύουμε	ότι	έτσι	θα	αναβαθμί-
σει	την	αξιοπιστία	της	ως	χώρα	στα	μάτια	των	Ελλήνων	
και	θα	εξακολουθήσουμε	να	συνεργαζόμαστε	για	να	
μπορούμε	να	κερδίζουμε	και	οι	δυο	λαοί»	τόνισε	ο	
κ.	Πρόεδρος	κλείνοντας	το	σύντομο	χαιρετισμό	του.
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Εφαρμογή Τεχνικών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους 
σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

4ος Κύκλος Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών & Ανωτάτων 
Στελεχών Επιχειρήσεων με θέμα: 

«Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management»

Μετά	την	εξαιρετικά	επιτυχημένη	διοργάνωση	των	τρι-
ών	πρώτων	«Κύκλων	Επιμόρφωσης	Επιχειρηματιών	&	
Ανωτάτων	Στελεχών	Επιχειρήσεων»,	με	εισηγητές	τους	
καθ.	Δ.	Μπουραντά,	Β.	Παπαδάκη	και	Γ.	Αυλωνίτη	και	με	
τη	συμμετοχή	επιχειρηματιών	και	ανωτέρων	στελεχών	
επιχειρήσεων	μελών	του	ΣΒΒΕ/	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas,	προχώρησε	στην	διοργάνωση	του	
4ου	και	τελευταίου	για	το	2012	«Κύκλου	Επιμόρφωσης».
Η	4η	συνάντηση	των	«Κύκλων	Επιμόρφωσης»	διοργανώ-
θηκε	την	Παρασκευή	19	και	το	Σάββατο	20	Οκτωβρίου	
2012,	στο	ξενοδοχείο	Les	Lazaristes	στη	Θεσσαλονίκη.	
Το	θέμα	της	4ης	συνάντησης	των	«Κύκλων	Επιμόρφω-
σης»	ήταν:	«Διαχείριση	Κρίσεων	-	Crisis	Management»	
με	εισηγητές	τους	κ.κ.	Γιώργο	Λιμπέρη,	Επικοινωνιολό-
γο,	Χρήστο	Κώνστα,	Δημοσιογράφο	και	Γιάννη	Σαράντη,	
Σύμβουλο	Επικοινωνίας.	

Σκοπός	της	4ης	συνάντησης	του	«Κύκλου»	ήταν	να	βοη-
θήσει,	τα	στελέχη-μέλη	του	ΣΒΒΕ	/	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas:
•	να	ενημερωθούν	για	τις	βασικές	έννοιες	της	Διαχεί-
ρισης	Κρίσεων,

•	να	προβληματισθούν	για	το	ενδεχόμενο	να	βρεθούν	
αύριο	οι	ίδιοι	αντιμέτωποι	με	ένα	απρόβλεπτο	αρνητικό	
περιστατικό	στο	χώρο	εργασίας	τους,

•	να	ευαισθητοποιηθούν	στην	ανάγκη	να	βρίσκονται	σε	
επαγρύπνηση	για	την	επόμενη	κρίση,

•	να	εξοπλισθούν	με	τα	βασικά	εφόδια	για	να	αντιμετω-
πίσουν	μια	κρίση	αποτελεσματικότερα,	και,

•	όσο	το	δυνατόν	να	εξοικειωθούν	με	τα	προβλήματα	
που	δημιουργούνται	στις	σχέσεις	τους	με	τους	εκπρο-
σώπους	των	Μέσων	Μαζικής	Ενημέρωσης	(Μ.Μ.Ε.).

Την	Τετάρτη	17	Οκτωβρίου	2012,	ο	Σύνδεσμος	Βιομη-
χανιών	Βορείου	Ελλάδος	και	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	
Ξάνθης	«Δημόκριτος»	συνδιοργάνωσαν	στην	Ξάνθη	
ημερίδα	–	εργαστήριο	εργασίας	για	την	παρουσίαση	
των	μέχρι	σήμερα	αποτελεσμάτων	του	διασυνοριακού	
έργου	Cross	–	Inno	–	Cut	που	αφορά	στην	«Εφαρμογή	
Τεχνικών	Μείωσης	Λειτουργικού	Κόστους	σε	Μικρο-
μεσαίες	επιχειρήσεις».
Κατά	τη	διάρκεια	της	ημερίδας	χαιρετισμό	απεύθυνε	ο	
Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Ξάνθης	«Δη-
μόκριτος»	κ.	Β.	Σκαρλάτος,	και	στη	συνέχεια	πραγ-
ματοποιήθηκαν	δύο	εισηγητικές	ομιλίες	ως	εξής:	η	
πρώτη	από	τον	εκπρόσωπο	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	
Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	Δρα	Ε.	Κοψαχείλη	με	θέμα	
την	παρουσίαση	των	μέχρι	σήμερα	ευρημάτων	από	την	
εφαρμογή	της	διαγνωστικής	φάσης	του	έργου	για	τη	
μείωση	του	λειτουργικού	κόστους	σε	εβδομήντα	(70)	
μικρομεσαίες	επιχειρήσεις	της	Ελλάδας	και	σε	τριάντα	
(30)	της	Βουλγαρίας.	Η	δεύτερη	εισήγηση	έγινε	από	τον	
Δρα	Σ.	Ζυγιάρη,	εκπρόσωπο	του	Αριστοτελείου	Πανε-
πιστημίου	Θεσσαλονίκης	(ΑΠΘ)	με	θέμα	την	εφαρμογή	

καινοτόμων	πρακτικών	για	τη	μείωση	των	λειτουργικών	
εξόδων	σε	μια	επιχείρηση.

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting 
Technologies (CROSS-INNO-CUT)” συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.
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Σκοπός	της	εκδήλωσης,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	με	
ιδιαίτερη	επιτυχία,	ήταν	η	αποτύπωση	των	προβλημάτων	
και	προοπτικών	στη	διαχείριση	βιομηχανικών	αποβλήτων	
και	η	ενημέρωση	του	επιχειρηματικού	κόσμου	για	την	
επικείμενη	τροποποίηση	του	περιφερειακού	σχεδιασμού	
διαχείρισης	απορριμμάτων.	

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος	και	ο	Β’	Αντι-
πρόεδρος	του	ΕΒΕΘ	κ.	Χ.	Αλεξόπουλος,	απηύθυναν	
χαιρετισμό	κατά	την	έναρξη	της	εκδήλωσης,	η	οποία	
διοργανώθηκε	από	το	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	Βορείου	
Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	μέλος	του	Enterprise	Europe	Network	
–	Hellas,	την	Τρίτη	30	Οκτωβρίου,	στο	ξενοδοχείο	THE	
MET,	στη	Θεσσαλονίκη.

Στη	συνέχεια	ο	κ.	Ε.	Φωτόπουλος,	Αντιπεριφερειάρχης	
Ανάπτυξης,	της	Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας,	
αναφέρθηκε	στην	επικείμενη	τροποποίηση	του	Πε-
ριφερειακού	Σχεδιασμού	Διαχείρισης	Απορριμμάτων	
(ΠΕΣΔΑ),	και	εξέφρασε	την	πρόθεσή	του	να	υποστηρίξει	
την	απόθεση	στερεών	μη	επικίνδυνων	βιομηχανικών	
αποβλήτων	στο	ΧΥΤΑ	Μαυροράχης.

Στην	επόμενη	ενότητα	με	τίτλο	«Προβλήματα	και	προο-
πτικές	της	ΜΚΑ	της	ΒΙΠΕΘ	Α.Ε»	ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	
της	ΕΥΑΘ	κ.	Ν.	Παπαδάκης	και	ο	Γενικός	Διευθυντής	της	
ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ	κ.	Φ.	Κονταξής,	παρουσίασαν	την	κατάσταση	
λειτουργίας	και	τον	τρόπο	διαχείρισης	της	ΜΚΑ	καθώς	
επίσης	και	τις	μελλοντικές	προοπτικές	και	αναμενόμε-
νες	εξελίξεις.	

Ακολούθησε	η	ενότητα	των	καλών	πρακτικών	στη	δι-
αχείριση	των	βιομηχανικών	αποβλήτων,	από	τον	κ.	Α.	
Χασιώτη,	Μηχανικό	Διεύθυνσης	Περιβάλλοντος	στην	
ΑΕΙΦΟΡΟ	Α.Ε.	και	τον	κ.	Α.	Τσαουσάκη,	Διευθυντή	Ερ-
γοστασίου	Θεσσαλονίκης	της	BASF	Hellas	Α.Ε.	Ακο-
λούθησε	η	παρουσίαση	θεμάτων	υγείας	και	ασφάλειας	
στη	διαχείριση	βιομηχανικών	αποβλήτων	από	τον	κ.	
Λ.	Καραγιαννίδη,	Υπεύθυνο	Τμήματος	Περιβάλλοντος,	
Υγείας	και	Ασφάλειας	της	Sigma	Consultants	A.E.,	και	
η	εκδήλωση	ολοκληρώθηκε	με	την	παρουσίαση	του	
νέου	κρατικού	φορέα	περιβαλλοντικής	πιστοποίησης	
από	τον	κ.	Α.	Παπανδρέου,	Υπεύθυνο	Εργαστηρίου	Πε-
ριβαλλοντικών	Μετρήσεων	και	Ενόργανης	Ανάλυσης	
της	ΕΒΕΤΑΜ	Α.Ε

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	παρέθεσε	με	
σαφήνεια	τις	θέσεις	του	ΣΒΒΕ	για	τα	περιβαλλοντικά	
ζητήματα	τονίζοντας	ότι	εκείνο	που	η	βιομηχανία	ζητά,	
για	να	μπορέσει	να	ανταποκριθεί	στο	ρόλο	της,	είναι	να	
αντιμετωπισθούν,	αποτελεσματικά	και	πρακτικά,	σημα-
ντικά	προβλήματά	της,	που	έχουν	άμεση	σχέση	με	την	
προστασία	του	περιβάλλοντος,	όπως	η	οριοθέτηση	και	
οργάνωση	χώρων	εναπόθεσης	των	επικινδύνων	και	των	
μη	επικινδύνων	βιομηχανικών	στερεών	αποβλήτων,	το	
χρονίζον	πρόβλημα	της	Μονάδας	Κατεργασίας	Αποβλή-
των	(ΜΚΑ)	της	Βιομηχανικής	Περιοχής	Θεσσαλονίκης,	
ο	πλημμελής	και	περιστασιακός	έλεγχος	που	οδηγεί	σε	
αθέμιτο	ανταγωνισμό.

Συμπερασματικά,	τόνισε	ο	κ.	Πέντζος,	στο	ΣΒΒΕ	«εκτι-
μούμε	ότι	η	μεγάλη	πλειοψηφία	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων,	αναπτύσσουν,	σε	γενικές	γραμμές,	θετικές	
δράσεις	για	την	προστασία	του	περιβάλλοντος	και	την	
αποφυγή	κάθε	είδους	ρύπανσής	του.	Το	νομοθετικό	
πλαίσιο	είναι	ποιοτικά	και	ποσοτικά	στα	υψηλότερα	
ευρωπαϊκά	επίπεδα.	Εάν	και	η	κοινωνία	ασκήσει,	οργα-
νωμένα	και	μεθοδικά,	τον	απαραίτητο	κοινωνικό	έλεγχο,	
θεωρώ	ότι	το	περιβάλλον	θα	αποτελέσει	το	κυρίαρχο	
στοιχείο		της	βιώσιμης	αναπτυξιακής	διαδικασίας».

Αειφόρος Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων
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Η Καινοτομία στον κλάδο των Τροφίμων 
ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας

Με	τη	συμμετοχή	σημαντικού	αριθμού	στελεχών	επιχει-
ρήσεων	και	ερευνητών	πραγματοποιήθηκε,	την	Τετάρτη	
4	Ιουλίου	2012,	εκδήλωση	με	τίτλο	«Η	Καινοτομία	στον	
κλάδο	των	Τροφίμων	ως	μοχλός	ανάπτυξης	και	ανταγω-
νιστικότητας».	Η	εκδήλωση	υλοποιήθηκε	στα	πλαίσια	
ημερίδας	που	διοργανώνεται	από	το	Σ.Β.Β.Ε.,	το	ΙΝ.Ε.Β.-	
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.	και	το	Γαλλικό	Προξενείο	της	Θεσσαλονίκης	
και	συγχρηματοδοτείται	από	το	έργο	“Inno-Food	SEE”,	
το	έργο	“Microme”	του	7ου	Προγράμματος	Πλαισίου	
για	την	Έρευνα	και	Τεχνολογική	Ανάπτυξη	και	το	έργο	
“Agri-Gen-Trans”	του	Προγράμματος	Διασυνοριακής	
Συνεργασίας	Ελλάδας-	Βουλγαρίας.

Στην	εκδήλωση	παρουσιάστηκαν	οι	δυνατότητες	που	
προσφέρει	η	καινοτομία	ως	μοχλός	ανάπτυξης	και	
ανταγωνιστικότητας	του	κλάδου	των	τροφίμων	και	οι	
δυνατότητες	προώθησης	της	συνεργασίας	ερευνητικών	
φορέων	και	επιχειρήσεων	στην	κατεύθυνση	της	αξιο-
ποίησης	των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας.	

Ο	Δρ.	Χρ.	Γεωργίου,	Διευθυντής	Τεκμηρίωσης	και	Με-
λετών	του	ΣΒΒΕ,	τόνισε	κατά	την	έναρξη	της	εκδήλωσης	
ότι	ο	κλάδος	τροφίμων	–	όπως	και	το	σύνολο	των	μετα-
ποιητικών	επιχειρήσεων	στη	Βόρεια	Ελλάδα	-	βρίσκεται	
σε	οριακό	σημείο.	Η	οικονομική	κρίση	έχει	μειώσει	
κατακόρυφα	την	κατανάλωση	τροφίμων	στην	εγχώρια	
αγορά	γεγονός	που	έχει	ως	συνέπεια	οι	τοπικές	επιχει-
ρήσεις	τροφίμων	να	έχουν	στραφεί	πολύ	εντατικά	στην	
ανάπτυξη	δράσεων	διεθνοποίησης	και	εξωστρέφειας	για	
το	άνοιγμα	νέων	αγορών.	Η	πολύχρονη	τεχνογνωσία	και	
εμπειρία	των	επιχειρήσεών	τροφίμων	συνδυαζόμενη	με	
την	υψηλή	ποιότητα	πρώτων	υλών	που	διαθέτει	η	χώρα	
είναι	το	καλύτερο	μέσο	για	την	κατάκτηση	νέων	αγορών.	
Για	να	γίνει	όμως	αυτό	πράξη,	απαιτείται	η	ανάπτυξη	
δράσεων	καινοτομίας.

Όπως	ανέφερε	στη	συνέχεια	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς,	Αναλυτής	
της	Διεύθυνσης	Τεκμηρίωσης	και	Μελετών	του	ΣΒΒΕ,	η	
σημασία	του	αγροδιατροφικού	τομέα	για	περιφερειακή	
οικονομία	αλλά	και	την	εθνική,	επιβεβαιώνεται	από	τα	
οικονομικά	μεγέθη	του	κλάδου,	τα	οποία	ακόμη	και	κατά	τη	
διάρκεια	της	κρίσης	παρέμειναν	σε	σημαντικά	επίπεδα.	
Ειδικότερα,	στην	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	
απασχολείται	περίπου	το	30%	του	ανθρώπινου	δυναμικού	
της	βιομηχανίας	τροφίμων,	ενώ	οι	εξαγωγές	των	επι-
χειρήσεων	τροφίμων	με	έδρα	στην	Κεντρική	Μακεδονία	
αποτελούν	το	40%	των	εθνικών	εξαγωγών	τροφίμων.	

Επιπλέον,	ο	κ.	Στυλιαράς	τόνισε	ότι	οι	επιχειρήσεις	
τροφίμων	καλούνται	να	ανταποκριθούν	σε	προκλήσεις	
όπως	η	ικανοποίηση	αναγκών	ειδικών	κατηγοριών	κατα-
ναλωτών	(ηλικιωμένοι,	πάσχοντες	από	ασθένειες,	παιδιά,	
κτλ.),	οι	οποίες	δημιουργούν	νέα	πεδία	επιχειρηματικής	

δραστηριοποίησης.	Βέβαια,	η	αξιοποίηση	αυτών	των	
ευκαιριών	καθίσταται	δυνατή	μέσα	από	την	αξιοποίηση	
των	αποτελεσμάτων	της	έρευνας.

Στη	συνέχεια	της	εκδήλωσης	παρουσιάστηκαν	παρα-
δείγματα	επιχειρήσεων	που	αξιοποίησαν	αποτελέσματα	
έρευνας,	δημιουργώντας	καινοτόμα	προϊόντα	υψηλής	
προστιθέμενης	αξίας	για	τον	καταναλωτή.	Ειδικότερα,	
παρουσιάστηκαν	περιπτώσεις	ανάπτυξης	προβιοτικών	
τροφίμων	στη	βιομηχανία	γάλακτος	και	σε	προϊόντα	
ελιάς.	

Η	εκδήλωση	αποτελεί	μέρος	των	δράσεων	διακρατικού	
έργου	«Setting	up	the	innovation	support	mechanisms	
and	increasing	awareness	on	the	potential	of	Food	
Innovation	and	RTD	in	the	South	-	East	Europe	area	
(INNOFOOD	SEE)»,	στο	οποίο	συμμετέχουν	12	φορείς	
από	9	χώρες.	

Το	έργο	Inno-Food	εντάσσεται	στο	Διακρατικό	Πρόγραμ-
μα	«Χώρος	Νοτιοανατολικής	Ευρώπης»	(South	East	
Europe	Transnational	Cooperation	Programme)	και	το	
οποίο	συγχρηματοδοτείται	κατά	85%	από	το	Ευρωπαϊκό	
Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	(ΕΤΠΑ)	και	κατά	15%	
από	Εθνικούς	Πόρους.
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Επιχειρηματική Υπευθυνότητα: 
Όταν οι επιχειρήσεις γίνονται πολίτες

Η	εκδήλωση	διοργανώθηκε,	από	το	Σύνδεσμο	Βιο-
μηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	το	Ελληνο-Αμερικανικό	
Εμπορικό	Επιμελητήριο	και	το	ICBS	THESSALONIKI	
BUSINESS	COLLEGE,	τη	Δευτέρα	10	Σεπτεμβρίου	2012,	
στο	Συνεδριακό	Κέντρο	του	ICBS	στο	Ωραιόκαστρο	
Θεσσαλονίκης.

Ο	κ.	Α.	Σαββάκης,	Γενικός	Γραμματέας	του	ΣΒΒΕ,	η	κα	
Ε.	Ασβεστά,	Διευθύντρια	Ανθρώπινου	Δυναμικού	της	
εταιρείας	ΚΛΕΜΑΝ	ΕΛΛΑΣ	ΑΒΕΕ	και	ο	κ.	Χ.	Μαλαβάκης,	
Ακαδημαϊκός	Διευθυντής	του	ICBS,	με	ομιλίες	τους	
ανέλυσαν	την	ιδέα	της	εταιρικής	κοινωνικής	ευθύνης,	ως	
γέφυρα	επικοινωνίας	μεταξύ	επιχειρήσεων	και	κοινω-
νίας	και	παρουσίασαν	παραδείγματα	ανάληψης	δράσεων	
κοινωνικής	ευθύνης	από	τις	επιχειρήσεις.

«Η	άσκηση	υπεύθυνης	επιχειρηματικότητας	είναι	η	
υπέρβαση	των	συμβατικών	μας	υποχρεώσεων	και	η	
συνειδητή	επιλογή	των	επιχειρήσεων	για	καθημερινή	
συμβολή	και	συνεισφορά,	κατ΄	αρχήν	όπου	μπορούν,	
και	ακολούθως,	όπου	τους	ζητηθεί.	Οι	επιλογές,	οι	
συμπεριφορές	και	οι	δράσεις	μας	στόχο	έχουν	να	πα-
ραδειγματίσουν	και	να	ευαισθητοποιήσουν	όσους	πε-
ρισσότερους	μπορούμε»	τόνισε	στην	ομιλία	του	ο	κ.	Α.	
Σαββάκης,	Γενικός	Γραμματέας	του	ΣΒΒΕ.

Στο	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	ανέφερε	
ο	κ.	Σαββάκης,	υπήρξε	έντονος	προβληματισμός,	ιδιαί-
τερα	τα	δύο	τελευταία	χρόνια,	για	την	ενεργό	συμβολή	
του	στην	υποστήριξη	δράσεων	Εταιρικής	Κοινωνικής	
Ευθύνης	και	την	κινητοποίηση	των	επιχειρήσεων	μελών	
του	προς	αυτή	την	κατεύθυνση.	

Κατανοώντας	τα	σημεία	των	καιρών,	ο	προβληματισμός	
εξελίχθηκε	γρήγορα	σε	στοίχημα	να	φέρουμε	σε	επαφή	
τον	επιχειρηματικό	κόσμο	με	τους	φορείς	που	επιτελούν	
κοινωνικό	έργο.	

Για	το	σκοπό	αυτό	και	προκειμένου	να	κάνει	πράξη	την	
ευαισθησία	των	μελών	του	στα	κοινωνικά	προβλήματα,	
ο	Σύνδεσμος	αποφάσισε	την	ίδρυση	ειδικού	φορέα	με	
αποστολή	την	έμπρακτη	υποστήριξη	και	διασύνδεση	των	
οργανώσεων	που	προσφέρουν	κοινωνικό	έργο,	ιδιαίτερα	
προς	τα	παιδιά	και	τους	νέους,	με	την	επιχειρηματική	
κοινότητα.

Δημιούργησε	έτσι	το	«Δίκτυο	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	
και	Αρωγής»	που	έρχεται	να	καλύψει	το	σχετικό	κενό	και	
να	ενθαρρύνει	τις	επιχειρήσεις	στην	υποστήριξη	ατόμων,	
ομάδων,	φιλανθρωπικών	σωματείων,	οργανώσεων	και	
συναφών	φορέων,	με	τη	διασύνδεσή	τους	με	την	επι-
χειρηματική	κοινότητα	και	τα	ενδιαφερόμενα	μέλη	του	
Συνδέσμου,	με	στόχο	την	προσφορά	προς	αυτούς	αρω-
γής	σε	υλικά	αγαθά	ή/και	υπηρεσίες,	μιας	οργάνωσης	
χωρίς	αυτοτελή	νομική	προσωπικότητα,	που	λειτουργεί	
στο	πλαίσιο	των	υπηρεσιών	του	ΣΒΒΕ,	διασφαλίζοντας	
έτσι	την	αποτελεσματική,	αυτόνομη	και	ταυτόχρονα	πο-
λυσυμμετοχική	υλοποίηση	της	αποστολής	του	δικτύου.	

«Πεποίθησή	μας»,	υπογράμμισε	ο	κ.	Σαββάκης,	«είναι	
ότι	οι	συνθήκες	της	κρίσης	υποστηρίζουν	το	άλμα	από	
την	υπεύθυνη	επιχείρηση	που	δρα	μεμονωμένα	και	
αποσπασματικά,	στη	δημιουργία	δικτύων	που	μπορούν	
να	οργανώσουν	καλύτερα	και	συστηματοποιημένα	τις	
προσπάθειες	όλων	μας.	

Θεωρούμε	ότι	την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης	η	κοι-
νωνία	έχει	ακόμη	περισσότερο	ανάγκη	την	υποστήριξη	
της	βιομηχανίας	παρόλο	που	και	οι	επιχειρήσεις	περνούν	
δύσκολες	στιγμές.	

Ο	Σύνδεσμός	μας	βρίσκεται	πάντα	στο	πλευρό	της	προ-
σφοράς	ανεξάρτητα	από	το	μέγεθός	της.	Για	μας	σημασία	
έχει	η	ίδια	η	προσφορά	και	η	αλλαγή	της	νοοτροπίας	
των	επιχειρήσεων	για	την	Εταιρική	Κοινωνική	Ευθύνη».	



		[	δραστηριότητες	]		11

Πράσινη ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Εξειδικευμένα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος 
«CBC-Hellas»

Η	εκδήλωση	διοργανώθηκε	από	το	Διεθνές	Τμήμα	του	
Πανεπιστημίου	του	Sheffield,	CITY	College	και	το	South-
East	European	Research	Centre	(SEERC)	σε	συνερ-
γασία	με	το	Εμπορικό	και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	
Θεσσαλονίκης	(ΕΒΕΘ)	και	το	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	
Βορείου	Ελλάδος	(Σ.Β.Β.Ε),	την	Τετάρτη	17	Οκτωβρίου	
2012,	στην	Αίθουσα	διαλέξεων	του	ΕΒΕΘ.	
Σκοπός	της	ημερίδας	ήταν	να	παρουσιαστεί	το	διαδι-
κτυακό	εργαλείο	SCEnAT	(Supply	Chain	Environmental	
Analysis	Tool,	www.scenat.com)	το	οποίο	βοηθά	μικρές	
και	μεγάλες	επιχειρήσεις	να	καταγράψουν	αλλά	και	να	
περιορίσουν	σημαντικά	τις	περιβαλλοντικές	επιπτώσεις.	
Τη	μέθοδο	εφαρμογής	παρουσίασαν	η	Professor	Lenny	
Koh,	Καθηγήτρια	της	Σχολής	Διοίκησης	Επιχειρήσεων	
του	Πανεπιστημίου	του	Sheffield	και	Διευθύντρια	του	
Κέντρου	για	την	Ενέργεια,	το	Περιβάλλον	και	τη	Βιωσι-
μότητα	του	Πανεπιστημίου	του	Sheffield,	καθώς	και	ο	
Dr	Andrea	Genovese,	Λέκτορας	Διαχείρισης	Εφοδια-
στικών	Αλυσίδων,	Σχολή	Διοίκησης	Επιχειρήσεων	του	
Πανεπιστημίου	του	Sheffield.
Οι	συμμετέχοντες	είχαν	τη	δυνατότητα	να	ανταλλάξουν	
απόψεις	με	τους	ειδικούς	από	το	Πανεπιστήμιο	του	
Sheffield	και	να	συζητήσουν	εφαρμογές	του	εν	λόγω	
εργαλείου	στη	δική	τους	επιχείρηση.	

Ο	Γενικός	Γραμματέας	του	ΣΒΒΕ	κ.	Α.	Σαββάκης,	κατά	
την	τοποθέτηση	του	αναφέρθηκε	στη	βαθιά	κρίση	στην	
οποία	έχει	περιέλθει	η	περιφερειακή	βιομηχανία	και	
η	οποία	αποτυπώνεται	στα	αποτελέσματα,	μελέτης	του	
Συνδέσμου,	από	την	επεξεργασία	στοιχείων	300	ισο-
λογισμών	από	αντίστοιχες	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	
της	Βορείου	Ελλάδος.	
Η	βαθιά	κρίση,	τόνισε	ο	κ.	Σαββάκης,	θέτει	σε	προ-
τεραιότητα	την	ενίσχυση	της	εξωστρέφειας	της	επι-
χειρηματικής	βάσης	της	χώρας	μας.	Στο	πλαίσιο	αυτό	
η	αρμονική	ενσωμάτωση	της	εφοδιαστικής	αλυσίδας	
στην	παραγωγή	και	η	έμπρακτη	και	αποτελεσματική	
συμμετοχή	του	κλάδου	στην	αλυσίδα	πρόσθεσης	αξίας	
των	προϊόντων	μπορεί	να	βοηθήσει	στην	έξοδο	από	την	
κρίση	ταχύτερα.

Στο	πλαίσιο	του	έργου	Cross	Border	Claims	-	Hellas	
(CBC-Hellas)	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελ-
λάδος	(Σ.Β.Β.Ε.)	μέλος	του	Enterprise	Europe	Network	
-	Hellas,	διοργάνωσε	δύο	κύκλους	εκπαιδευτικών	σε-
μιναρίων	με	στόχο	τη	διευκόλυνση	των	διασυνοριακών	
συναλλαγών	και	την	ενίσχυση	της	διεθνοποίησης	και	
της	εξωστρέφειας	των	επιχειρήσεων,	που	πραγματο-
ποιήθηκαν	στις	ακόλουθες	ημερομηνίες:

1ος	κύκλος	σεμιναρίων:	Χρηματοοικονομικός	έλεγχος	
και	Διαχείριση	Πίστωσης

•	1ο	Σεμινάριο:	11	και	12	Μαΐου	2012	με	θέμα:	«Δια-
χείριση	πιστώσεων	και	χρηματοοικονομικά	εργαλεία»	
με	ομιλητή	τον	κ.	Ευστάθιο	Λιακόπουλο,	Οικονομικό	
Διευθυντή	–	Εισηγητή	Χρηματοοικονομικών	Προ-
γραμμάτων.

•	2ο	Σεμινάριο:	18	και	19	Μαΐου	2012	με	θέμα:	«Σύγ-
χρονες	τεχνικές	και	στρατηγικές	διαπραγμάτευσης»	
με	ομιλητή	τον	κ.	Αλέξανδρο	Μπουζούδη,	Σύμβουλο	
Επιχειρήσεων	–	Εισηγητή	προγραμμάτων:	Ανάπτυξης	
Ανθρώπινου	Δυναμικού	&	Πωλήσεων.

2ος	κύκλος	σεμιναρίων:	Διαχείριση	Ανεξόφλητων	Απαι-
τήσεων	για	Ενδοευρωπαϊκές	Εμπορικές	Συναλλαγές
•	3ο	Σεμινάριο:	8	και	9	Ιουνίου	2012	με	θέμα:	«Έλεγχος	
πιστώσεων	–	στατιστικά»	με	ομιλητή	τον	κ.	Κλεόβουλο	
Αλεξιάδη,	Σύμβουλο	Επιχειρήσεων	–	Γενικό	Διευθυντή	
της	εταιρείας	AlphaPlan	Consultants.

•	4ο	Σεμινάριο:	6	και	7	Ιουλίου	2012	με	θέμα:	«Είσπραξη	
απαιτήσεων	στο	πλαίσιο	των	ενδοκοινοτικών	και	διε-
θνών	συναλλαγών»	με	ομιλητές	τους	κ.	Κωνσταντίνο	
Χατζηγιαννάκη,	κ.	Κομνηνό	Κόμνιο	και	κα.	Μαρία	
Βασταρούχα,	Δικηγόροι	της	εταιρίας	“NOMOS”.

Στους	δύο	κύκλους	συμμετείχαν	συνολικά	86	εκπρό-
σωποι	ελληνικών	επιχειρήσεων.
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Το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης 
της Βορείου Ελλάδος το 2012
O	ΣΒΒΕ,	για	έβδομη	συνεχή	χρονιά,	δημοσιοποίησε,	την	
Τετάρτη	29	Αυγούστου	2012,	τα	αποτελέσματα	της	επε-
ξεργασίας	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	τριακοσίων	
(300)	ισολογισμών	του	έτους	2011	αντίστοιχων	επιχει-
ρήσεων	μελών	του,	με	έδρα	το	Βορειοελλαδικό	Τόξο.

Επιγραμματικά,	τα	βασικά	συμπεράσματα	από	την	εφε-
τινή	επεξεργασία	των	στοιχείων,	είναι:

1.	Το	50%	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων,	εργάζονται	
πλέον	με	ζημιές.	Το	συγκεκριμένο	ποσοστό	είναι	
απολύτως	αντιπροσωπευτικό	της	βαθιάς	κρίσης	στην	
οποία	έχει	περιέλθει	η	μεταποίηση	κατά	τη	διάρκεια	
της	οικονομικής	κρίσης,	αφού	τη	χρονιά	πριν	την	
έναρξή	της,	το	ποσοστό	των	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	
ήταν	μόλις	16%.

2.	Το	οριακό,	ουσιαστικά	μηδενικό,	περιθώριο	καθαρού	
κέρδους	του	2010,	μόλις	0,046%,	δεν	έχει	απλώς	
μηδενιστεί,	αλλά	πλέον	έχει	λάβει	αρνητικό	πρόσημο.

3.	Ως	αποτέλεσμα	της	παραπάνω	διαπίστωσης,	τα	καθαρά	
αποτελέσματα	προ	φόρων	μειώθηκαν	κατά	106,6%,	
και	πλέον	το	συνολικό	αποτέλεσμα	του	ενοποιημένου	
ισολογισμού	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	είναι	
αρνητικό.	(από	2	εκ.	€	κέρδη	το	2010,	έχουμε	πλέον	
115.000	€	ζημίες	για	το	2011).

4.	Το	33,5%	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	κατέγραψε	

πτώση	του	κύκλου	εργασιών	από	10%	έως	50%,	ενώ	
το	18,5%	από	3%	έως	και	10%.	

5.	Τις	ισχυρότερες	επιπτώσεις	από	την	οικονομική	κρί-
ση	βιώνουν	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	με	κύκλο	
εργασιών	μέχρι	10	εκ.	€,	αφού	περίπου	το	55%	από	
αυτές	είναι	πλέον	ζημιογόνες,	και,	

6.	Όσον	αφορά	τα	κλαδικά	αποτελέσματα,	7	στις	10	
επιχειρήσεις	από	τους	κλάδους	των	δομικών	υλικών,	
του	ξύλου	και	του	χαρτιού,	είναι	πλέον	ζημιογόνες,	
με	πολλές	από	αυτές	να	βρίσκονται	ένα	βήμα	πριν	
την	απόφαση	αναστολής	λειτουργίας	τους.	Όμως,	
το	πλέον	ανησυχητικό	είναι	το	γεγονός	ότι	1	στις	3	
επιχειρήσεις	τροφίμων	είναι	πλέον	ζημιογόνα,	για	
έναν	κλάδο	που	μεταποιεί	είδη	πρώτης	ανάγκης	και	
διαχρονικά	αποτελούσε	πυλώνα	ανάπτυξης	για	τη	
Βόρεια	Ελλάδα	και	τη	μεταποίηση.	

Συγκεκριμένα:

Α]	Η	εξέλιξη	του	Κύκλου	Εργασιών,	των	Καθαρών	Απο-
τελεσμάτων	προ	Φόρων	και	του	Περιθωρίου	Καθαρού	
Κέρδους	για	την	πενταετία	2007	–	2011,	αποτυπώνει	
ξεκάθαρα	την	κρίση	που	διέρχεται	η	μεταποίηση	τα	
τελευταία	χρόνια.	

Συγκεκριμένα,	οι	πιέσεις	που	δέχονται	οι	μεταποιητικές	
επιχειρήσεις	από	το	εξωτερικό	τους	περιβάλλον	κατά	
την	τελευταία	πενταετία	έχουν	οδηγήσει	σε	συρρίκνωση:	

Γράφηµα 1. Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσµάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου 
καθαρού Κέρδους την πενταετία 2007 – 2011
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•	τον	κύκλο	εργασιών	τους	σε	ποσοστό	περίπου	20%	κατά	
μέσο	όρο,	και	μάλιστα	σε	σταθερές	τιμές	του	2009,	

•	το	περιθώριο	καθαρού	κέρδους,	το	οποίο	πλέον	δεν	
υφίσταται,	μιας	και	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	
εργάζονται	με	ζημιές,	και,	ως	εκ	τούτου,	

•	τα	καθαρά	τους	κέρδη,	τα	οποία	έχουν	εξανεμιστεί	
και	πλέον	δεν	υπάρχουν,	αφού	το	σύνολο	των	κλάδων	
της	μεταποίησης	έχει	περάσει	από	την	κερδοφορία	
στις	ζημιές.	

Οι	σαφώς	δραματικά	πτωτικές	τάσεις	και	των	τριών	
παραπάνω	βασικών	λειτουργικών	μεγεθών	για	τη	με-
ταποίηση	της	Βορείου	Ελλάδος,	αποτυπώνουν	απολύ-
τως	το	αδιέξοδο	της	περιφερειακής	βιομηχανίας	κατά	
τη	διάρκεια	της	οικονομικής	κρίσης,	και	δικαιώνουν	
απολύτως	την	επιμονή	στη	άμεση	λήψη	αναπτυξιακών	
μέτρων	για	τη	βιωσιμότητα	των	επιχειρήσεων	και	την	
έξοδο	από	την	οικονομική	κρίση.	

Είναι	φανερό	ότι	οι	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	ερ-
γάζονται	πλέον	με	ζημιές,	γεγονός	το	οποίο	αποτελεί	
ευθεία	απειλή	τόσο	για	την	ίδια	τη	βιωσιμότητα	των	
επιχειρήσεων,	όσο	και	για	τις	θέσεις	εργασίας	και	την	
κοινωνική	συνοχή	σ’	ολόκληρο	το	ΒορειοΕλλαδικό	Τόξο.	
(βλ.	επόμενο	Γράφημα	1)	

Β]	Το	Περιθώριο	Καθαρού	Κέρδους	μειώνεται	διαρ-
κώς	την	τελευταία	πενταετία,	όχι	μόνον	στο	σύνολο	των	
επιχειρήσεων	του	δείγματος,	αλλά	και	στις	επιμέρους	
κατηγορίες	κύκλου	εργασιών	των	επιχειρήσεων.	(βλ.	
Πίνακα	1)

Ειδικότερα,	η	κατηγοριοποίηση	του	μέσου	όρου	του	
περιθωρίου	καθαρού	κέρδους	των	επιχειρήσεων	του	
δείγματος	με	κριτήριο	το	εύρος	του	κύκλου	εργασιών	
τους,	δείχνει	ότι:

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	μέχρι	€3	εκ.	πα-
ρουσιάζουν	μονίμως	ζημίες	από	το	2007	και	μετά.	
Κανένα	έτος	από	τα	πέντε	δεν	παρουσίασαν	κέρδος,	
γεγονός	που	τις	καθιστά	τις	πλέον	ευάλωτες	στις	επι-
πτώσεις	της	οικονομικής	κρίσης.	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€3	–	€5	εκατ.	
παρουσιάζουν	διαρκή	πτώση	του	περιθωρίου	κα-
θαρού	κέρδους	το	οποίο	
την	τελευταία	τριετία	έχει	
εξανεμισθεί	πλήρως.	Για	
το	2009	οι	επιχειρήσεις	
της	συγκεκριμένης	κα-
τηγορίας	παρουσιάζουν	
οριακή	κερδοφορία,	ενώ	
τη	διετία	2010	και	2011,	
ζημίες.

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	
εργασιών	από	€5	έως	€10	
εκατ.	παρουσιάζουν	διαρ-
κή	αύξηση	του	ποσοστού	

των	ζημιών	τα	τελευταία	τρία	χρόνια.	Συγκεκριμέ-
να	για	τα	έτη	2009,	2010	και	2011	τα	ποσοστά	των	
ζημιών	είναι	-5%,	-8%	και	-16,1%	αντίστοιχα,	ενώ	
το	2008	ήταν	απλώς	οριακά	κερδοφόρες.	Πρόκειται	
για	τη	δεύτερη	κατηγορία	επιχειρήσεων	που	βιώνει	
πολύ	έντονα	την	οικονομική	κρίση	και	για	την	οποία	
διαπιστώνεται	ευθεία	απειλή	της	βιωσιμότητάς	της.	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€10	έως	€50	
εκατ.	δεν	κατάφεραν	ν’	αντισταθούν	στην	οικονομική	
κρίση	και	πέρασαν	το	2011	από	την	οριακή	κερδοφορία	
στις	ζημιές,	για	πρώτη	φορά	τα	τελευταία	πέντε	χρόνια.	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€50	έως	
€100	εκατ.,	ομοίως,	όπως	και	οι	επιχειρήσεις	με	
κύκλο	εργασιών	μεταξύ	10	και	50	εκ.	€,	περνούν	σε	
ζημίες	το	2011,	μετά	την	οριακή	κερδοφορία	που	
σημείωσαν	το	2010.	

•	Τέλος,	η	αντίθετη	εικόνα	με	όλα	τα	παραπάνω	διαμορ-
φώνεται	για	τις	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	άνω	
των	€100	εκατ.	και	κάτω	των	€200	εκατ..	Συγκεκρι-
μένα,	οι	επιχειρήσεις	του	συγκεκριμένου	μεγέθους	
κύκλου	εργασιών	διατηρούν	το	περιθώριο	καθαρού	
κέρδους	θετικό	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	τελευταίας	
πενταετίας.

Γ]	Εξαιρετικά	αρνητική	εικόνα	καταγράφεται	στην	κατα-
νομή	κερδοφόρων	–	ζημιογόνων	επιχειρήσεων,	το	2011.	

Το	ποσοστό	κερδοφόρων	–	ζημιογόνων	έχει	πλέον	πε-
ρίπου	μοιραστεί	(50%	–	50%),	διαπίστωση	άκρως	ανη-
συχητική	για	το	μέλλον	και	την	πορεία	της	μεταποίησης	
στη	Βόρεια	Ελλάδα.	

Για	την	τελευταία	πενταετία	αποτυπώνεται,	κατ΄	αρχήν	
για	τα	έτη	2007	και	2008	«αντίσταση»	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων	με	σχεδόν	σταθερό	ποσοστό	ζημιογόνων,	
15%	και	18%,	αντίστοιχα,	το	οποίο	αυξάνεται	σε	σχετικά	
«φυσιολογικά»	επίπεδα	το	2009,	λόγω	της	παγκόσμιας	
οικονομικής	κρίσης,	το	2010	μετατρέπεται	σε	1	στις	3	
μεταποιητικές	επιχειρήσεις,	και	πλέον	διαμορφώνεται	
σε	1	στις	2,	με	αρνητικές	προοπτικές	για	την	τρέχουσα	
χρονιά	2012.	(βλ.	Γράφημα	2).

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους ανά µέγεθος κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων του δείγµατος την πενταετία 2007 - 2011
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Όσον	αφορά	την	κατανομή	των	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	
του	δείγματος	ανά	τάξη	μεγέθους	της	ζημίας,	καταγρά-
φεται	η	αύξηση	του	ποσοστού	των	επιχειρήσεων	της	
έρευνας	που	έχουν	ζημίες	άνω	των	2	εκ.	€	από	8%	του	
δείγματος	το	2010	σε	10%	το	2011,	όπως	επίσης	και	
αυτών	με	ζημίες	από	1	εκ.	€	έως	2	εκ.	€,	από	2%	στο	
10%	του	δείγματος.	

Στον	Πίνακα	2	και	στο	Γράφημα	3	που	ακολουθούν	κατα-
γράφονται	ακριβώς	τα	ποσοστά	ζημιογόνων	ανά	μέγεθος	
ζημιών	τόσο	για	το	2011	όσο	και	για	το	2010,	όπως	
επίσης	και	η	κατανομή	των	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	
ανά	μέγεθος	των	ζημιών,	για	να	αποτυπωθεί	ακριβώς	
η	επιδείνωση	της	κατάστασης	που	επικρατεί	μεταξύ	
των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων	στη	Βόρεια	Ελλάδα.	

Τέλος,	η	μελέτη	κερδοφόρων	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	
με	κριτήριο	τον	κύκλο	εργασιών	που	πραγματοποίησαν	
την	περασμένη	χρονιά	2011,	δείχνει	ότι:	

•	6	στις	10	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	το	2011	
μέχρι	3	εκ.	€	είναι	ζημιογόνες,	

•	ομοίως,	6	στις	10	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	το	
2011	από	5	εκ.	€	έως	10	εκ.	€	είναι	επίσης	ζημιογόνες,	

•	περίπου	5	στις	10	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	
50	–	100	εκ.	€,	όπως	επίσης	και	με	κύκλο	εργασιών	
από	3	–	5	εκ.	€,	είναι	ζημιογόνες,	ενώ,

•	1	στις	4	με	κύκλο	εργασιών	από	100	–	200	εκ.	€	είναι	
ζημιογόνα.	(βλ.	Γράφημα	4)

Δ]	Τα	στοιχεία	του	ενοποιημένου	ισολογισμού	των	300	
επιχειρήσεων	που	λαμβάνουν	μέρος	στην	έρευνα,	επι-
δεινώθηκαν	χωρίς	καμία	εξαίρεση.	

Οι	σημαντικότερες	αρνητικές	μεταβολές	σημειώνονται	
στα	καθαρά	αποτελέσματα	προ	φόρων	(-106,6%),	στα	
λειτουργικά	αποτελέσματα	(-35,6%)	και	στα	ίδια	κε-
φάλαια	(-11,7%).	

Από	την	επιδείνωση	των	στοιχείων	των	ισολογισμών	δεν	
λείπει	και	η	αύξηση	των	βραχυπρόθεσμων	υποχρεώσεων	
των	επιχειρήσεων,	η	οποία	αυξήθηκε	σε	ποσοστό	3,2%.	
(βλ.	Πίνακας	3)

Ε]	Κύκλος	Εργασιών

Από	το	σύνολο	του	δείγματος	των	επιχειρήσεων	το	65%	
παρουσιάζει	μείωση	του	κύκλου	εργασιών	τους	το	2011,	
ενώ	το	υπόλοιπο	35%	αύξηση.	

•	Η	εξέταση	του	ποσοστού	μείωσης	του	κύκλου	ερ-
γασιών	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	δείχνει	ότι	
μόνο	το	7%	κατέγραψε	μείωση	του	κύκλου	εργασιών	
του	μικρότερη	από	3%	το	2011	σε	σχέση	με	το	2010.	
Αντίθετα,	το	18,5%	κατέγραψε	μείωση	από	3%	έως	
και	10%,	ενώ	το	33,5%,	κατέγραψε	πτώση	του	κύκλου	
εργασιών	του	από	10%	έως	50%.	(βλ.	Πίνακας	4)

•	Από	την	άλλη	μεριά,	η	εξέταση	του	ποσοστού	αύξησης	
του	κύκλου	εργασιών	δείχνει	ότι	το	18%	του	δείγματος	
καταγράφει	αύξηση	του	κύκλου	εργασιών	μέχρι	και	
10%.	Από	10%	έως	20%	αύξηση	καταγράφουν	το	6,6%	
των	επιχειρήσεων,	ενώ	αντίστοιχο	ποσοστό	αύξησης	
κύκλου	εργασιών	μεταξύ	20%	και	50%	είναι	6,2%.	
(βλ.	Πίνακας	5)

ΣΤ]	Καθαρά	Αποτελέσματα	Προ	Φόρων
Τα	καθαρά	αποτελέσματα	προ	φόρων	βαίνουν	διαρκώς	
μειούμενα	για	ολόκληρη	την	προηγούμενη	πενταετία.	

Γράφηµα 2. Κατανοµή Κερδοφόρων – Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων στο δείγµα κατά την πενταετία 2007 - 2011
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Για	όλες	τις	διαδοχικές	διετίες	από	το	
2007	μέχρι	σήμερα,	οι	μειώσεις	είναι	
διαδοχικά:	

•	2008	σε	σχέση	με	το	2007:	-	44,06%,

•	2009	σε	σχέση	με	το	2008:	-	10,78%,

•	2010	σε	σχέση	με	το	2009:	-	98,47%,

•	2011	σε	σχέση	με	το	2010:	-	105,61%,

ποσοστά	που	συνιστούν	συνολική	πτώ-
ση	των	καθαρών	αποτελεσμάτων	προ	
φόρων	για	την	πενταετία	100,04%	(βλ.	
Γράφημα	5)

Ζ]	Κλαδικά	αποτελέσματα:	η	κατανο-
μή	του	ποσοστού	κερδοφόρων	-	ζη-
μιογόνων	επιχειρήσεων	μεταξύ	του	
συνόλου	των	κλάδων	της	μεταποίησης	
αποτυπώνει	σαφώς	την	επιδείνωση	
της	ανταγωνιστικότητας	των	μεταποι-
ητικών	επιχειρήσεων	της	Βόρειας	Ελ-
λάδας.	Η	αύξηση	των	ποσοστών	των	
ζημιογόνων	επιχειρήσεων	σε	όλους	
τους	κλάδους	δείχνει	την	κρίσιμη	κα-
τάσταση	στην	οποία	έχει	περιέλθει	η	
μεταποίηση	τα	τελευταία	χρόνια.	

Το	ποσοστό	των	ζημιογόνων	επιχειρή-
σεων	ξεπερνά	για	όλους	τους	κλάδους	
το	50%,	με	«εξαίρεση»	τον	κλάδο	των	
χημικών	και	πλαστικών,	για	τον	οποίο	
το	αντίστοιχο	ποσοστό	αγγίζει	το	40%.

Γράφηµα 4. Κατανοµή κερδοφόρων - ζηµιογόνων επιχειρήσεων ανά µέγεθος κύκλου εργασιών

Πίνακας 2. Κατανοµή των ζηµιογόνων επιχειρήσεων του δείγµατος ανά τάξη 
µεγέθους της ζηµίας

Γράφηµα 3. Κατανοµή των ζηµιογόνων επιχειρήσεων του δείγµατος ανά τάξη 
µεγέθους της ζηµίας
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Πίνακας 3. Σύνολο Ισολογισµών 300 µεταποιητικών επιχειρήσεων µε έδρα στη 
Βόρεια Ελλάδα, σε σταθερές τιµές έτους 2009

Πίνακας 4. Κατανοµή των επιχειρήσεων του δείγµατος που σηµείωσαν µείωση 
του κύκλου εργασιών ανά τάξη µεγέθους της µείωσης

Πίνακας 5. Κατανοµή των επιχειρήσεων του δείγµατος που σηµείωσαν αύξηση 
του κύκλου εργασιών ανά τάξη µεγέθους της αύξησης

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

Κατά	τον	ΣΒΒΕ	το	κύριο	ζητούμενο	την	
τρέχουσα	χρονική	περίοδο	είναι	η	ανα-
χαίτιση	της	κρίσης,	με	τη	διατήρηση	των	
υφιστάμενων	θέσεων	εργασίας	και	την	
ταυτόχρονη	μείωση	του	κόστους	λειτουρ-
γίας	των	επιχειρήσεων,	ούτως	ώστε	τα	
προϊόντα	των	επιχειρήσεων	της	Βορείου	
Ελλάδος	και	της	χώρας	να	γίνουν	περισ-
σότερο	ανταγωνιστικά.	Αυτό	μπορεί	να	
υλοποιηθεί	μόνο	με	άμεσα	μέτρα	προς	
την	πραγματική	οικονομία,	μέτρα	που	θα	
γίνουν	άμεσα	αντιληπτά	από	το	επιχειρείν.		

Στο	πλαίσιο	αυτό	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανι-
ών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	προτείνει	ως	
άμεσο	μέτρο	ενίσχυσης	της	ανταγωνιστι-
κότητας	των	επιχειρήσεων	την	επιδότηση	
των	εργοδοτικών	εισφορών	των	επιχει-
ρήσεων	σε	ποσοστό	30%,	μέσω	ειδικού	
Ταμείου	το	οποίο	θα	δημιουργηθεί	για	το	
σκοπό	αυτό.	

Οι	σχετικοί	πόροι	για	το	«Ταμείο»	μπο-
ρούν	να	ευρεθούν	άμεσα	από	τα	αδιά-
θετα	κονδύλια	του	Εθνικού	Στρατηγικού	
Πλαισίου	Αναφοράς	(ΕΣΠΑ),	ώστε	να	μην	
διακινδυνεύσουμε	τη	βιωσιμότητα	των	
ασφαλιστικών	ταμείων.	

Με	τον	τρόπο	αυτόν	αφενός	εξασφαλίζεται	
η	απορροφητικότητα	των	σχετικών	κονδυ-
λίων,	και	μάλιστα	με	έναν	τρόπο	που	συνά-
δει	απολύτως	με	τις	ανάγκες	των	επιχει-
ρήσεων,	αφού	οι	πόροι	αυτοί	θα	περάσουν	
άμεσα	στην	πραγματική	οικονομία,	κάτι	
που	ως	τώρα	δεν	γίνεται,	και	είναι	απολύ-
τως	αναγκαίο,	και	αφετέρου	διασώζονται	
από	το	κλείσιμο	πολλές	επιχειρήσεις,	ενώ	
ταυτόχρονα	διατηρούνται	θέσεις	εργασίας	
και	εξασφαλίζεται	η	κοινωνική	συνοχή.

Στο	πλαίσιο	των	γενικότερων	προτάσεων	
του	ΣΒΒΕ	για	την	ανάπτυξη	των	επιχειρή-
σεων,	οι	θέσεις	του	Συνδέσμου	αφορούν	
την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	τη	βελ-
τίωση	της	ανταγωνιστικότητας.	
Συγκεκριμένα,	ο	ΣΒΒΕ	προτείνει:	

1.	για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας:
•	την	άμεση	πληρωμή	των	οφειλών	του	
κράτους	προς	τις	επιχειρήσεις.	
•	τον	συμψηφισμό	των	οφειλών	των	επι-
χειρήσεων	προς	το	κράτος	με	τις	οφειλές	
του	δημοσίου,	και	του	ευρύτερου	δημόσιου	
τομέα,	προς	τις	επιχειρήσεις,	κάτι	που	
σήμερα	δεν	γίνεται,	
•	την	άμεση	επιστροφή	του	ΦΠΑ	των	εξα-
γωγικών	επιχειρήσεων,	και,	
•	την	άμεση	κινητοποίηση	του	κρατικού	
μηχανισμού	ούτως	ώστε	να	βεβαιωθούν	
οι	οφειλές	του	κράτους	προς	τις	επιχει-
ρήσεις,	



2.	για	την	ενίσχυση	της	αντα-
γωνιστικότητας:
•	την	επιδότηση	της	εργασίας	
και	όχι	της	ανεργίας,	με	την	
επιδότηση	των	εργοδοτικών	
εισφορών,	όπως	περιγράφη-
κε	παραπάνω,
•	την	εξαίρεση	των	προγραμ-
μάτων	του	ΟΑΕΔ	από	τον	κα-
νόνα	de	minimis,	ούτως	ώστε	
να	μπορέσει	η	πολιτεία	να	
προχωρήσει	στην	κατά	100%	
επιδότηση	των	εργοδοτικών	
εισφορών,	και	σε	μεσαίες	και	
μεγάλες	επιχειρήσεις,		
•	τη	σταθερότητα	του	φορο-
λογικού	πλαισίου,	και,	τέλος,	
•	την	άρση	–	επιτέλους	–	των	
τριάντα	(30)	εμποδίων	στην	
επιχειρηματικότητα.		
Κι	όλ΄	αυτά	για	να	αναχαιτι-
σθεί	η	διαρκώς	συρρικνού-
μενη	μεταποιητική	βάση	της	
χώρας	και,	ειδικά,	της	ελλη-
νικής	περιφέρειας.
Σε	κάθε	περίπτωση	ένα	νέο	
ανάχωμα	στο	να	μην	κλείσουν	
οι	επιχειρήσεις	και	αυξηθεί	
και	άλλο	η	ανεργία,	ώστε	να	
έρθει	η	πολυπόθητη	ανάπτυ-
ξη,	είναι	να	μπορούν	οι	επι-
χειρήσεις	μας	να	παράγουν	
με	ένα	κόστος	τέτοιο	που	
να	μπορούν	στη	συνέχεια	
να	πουλήσουν	με	κέρδος	τα	
προϊόντα	τους.	Πως	όμως	αυ-
τό	μπορεί	να	γίνει,	όταν	όλα	
τα	κόστη	αυξάνονται	για	τις	
επιχειρήσεις;	π.χ.	ενέργεια,	
χρηματοοικονομικό	κόστος,	
α’	και	β’	ύλες	και	υλικά	συ-
σκευασίας;		
Στο	πλαίσιο	αυτό	κρίνουμε	ότι	είναι	μονόδρομος	η	ενίσχυση	
της	διεθνοποίησης	και	της	εξωστρέφειας	των	ελληνικών	
επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζουμε	ότι	ο	ΣΒΒΕ	κατά	το	παρελθόν	έχει	προτείνει	
την	ενοποίηση	των	φορέων	ενίσχυσης	της	διεθνοποίησης	
και	της	εξωστρέφειας	με	τη		δημιουργία	ενός	«κέντρου»	
στη	χώρα	που	θα	έχει	ως	αποστολή	την	προώθηση	της	
διεθνοποίησης	και	της	εξωστρέφειας	των	Ελληνικών	επι-
χειρήσεων.	Οι	πρόσφατες	εξαγγελίες	για	τη	συγχώνευση	
του	Ελληνικού	Οργανισμού	Εξωτερικού	Εμπορίου	(ΟΠΕ),	
με	τη	ΔΕΘ	και	τη	Hellexpo	και	τη	δημιουργία	ενός	ενιαίου	
εθνικού	φορέα	εξωστρέφειας	με	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη,	μας	
βρίσκει	απολύτως	σύμφωνους,	αρκεί	βέβαια	να	γίνει	με	
τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	είναι	βιώσιμος	και	αποτελεσματικός	
ο	νέος	οργανισμός.	
Όμως,	και	παρά	τις	θετικές	εξαγγελίες	,	εκείνο	που	απαιτεί-
ται,	και	σ΄	αυτό	επιμένουμε,	είναι	να	υπάρξουν	πραγματικά	
μέτρα	που	θα	βοηθήσουν	την	επανεκκίνηση	της	ελληνικής	
οικονομίας.	

Μέτρα	που	θα	αλλάξουν	το	επιχειρηματικό	περιβάλλον,	θα	
το	κάνουν	φιλικότερο,	και	με	τις	διαρθρωτικές	μεταρρυθ-
μίσεις	που	θα	συνοδεύουν	αυτά	τα	μέτρα,	ευελπιστούμε	
ότι	θα	δοθούν	καινούργιες	επιχειρηματικές	ευκαιρίες	που	
θα	δημιουργήσουν	νέες	θέσεις	εργασίας	που	τόσο	τις	έχει	
ανάγκη	η	χώρα.	Τελικά,	θα	πρέπει	με	συγκεκριμένα	μέτρα	
και	δράσεις	να	εμπεδωθεί	κλίμα	ασφάλειας	στον	πολίτη	και	
στον	επιχειρηματία,	που	αποτελούν	βασικές	προϋποθέσεις	
για	την	ανάπτυξη.

Στον	ΣΒΒΕ	πιστεύουμε	ότι	πάνω	απ΄	όλα	πρέπει	με	κά-
θε	τρόπο	να	αλλάξει	η	ψυχολογία	όλων	μας,	πολιτών	και	
επιχειρηματιών.	

Θα	πρέπει	άμεσα	να	προστατευθεί	ο	ιδιωτικός	τομέας	της	
οικονομίας,	ο	οποίος	ήταν,	είναι,	και	θέλουμε	να	παραμεί-
νει,	η	ατμομηχανή	της	ανάπτυξης	της	Ελληνικής	οικονομίας.

Ας	προστατεύσουμε	επιτέλους,	έστω	και	την	ύστατη	στιγ-
μή,	τη	μεταποιητική	δραστηριότητα	στη	χώρα	μας,	όχι	με	
υποσχέσεις	αλλά	με	έργα.
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Πίνακας 6. Κατανοµή κερδοφόρων – ζηµιογόνων επιχειρήσεων ανά κλάδο για τα έτη 2008, 
2009 και 2010

Γράφηµα 5. Ποσοστιαίες Μεταβολές Καθαρών Αποτελεσµάτων προ Φόρων ανά διετία και 
για το σύνολο της πενταετίας 2007 - 2011(σε σταθερές τιµές 2009)
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Πρόταση ΣΒΒΕ για τη διάθεση στερεών, μη επικίνδυνων, 
βιομηχανικών αποβλήτων, στο νομό Θεσσαλονίκης  

Στο	πλαίσιο	επικείμενης	αναθεώρησης	του	Περιφερει-
ακού	Σχεδιασμού	Διαχείρισης	Απορριμμάτων	(ΠΕΣΔΑ)	
Κεντρικής	Μακεδονίας,	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	με	επιστο-
λή	της,	προς	τον	Αναπληρωτή	Υπουργό	Περιβάλλοντος,	
Ενέργειας	και	Κλιματικής	Αλλαγής,	κ.	Σ.	Καλαφάτη,	
αλλά	και	προς	τον	Αντιπεριφερειάρχη	Ανάπτυξης	της	
Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας,	κ.	Ε.	Φωτόπουλο,	
ζήτησε	να	εξεταστεί	από	τις	αρμόδιες	υπηρεσίες,	η	τρο-
ποποίηση	της	περιβαλλοντικής	αδειοδότησης	του	ΧΥΤΑ	
Μαυροράχης,	ώστε	να	δέχεται	στερεά	μη	επικίνδυνα	
βιομηχανικά	απόβλητα.	

Η	έλλειψη	χώρου	διάθεσης	των	στερεών	μη	επικίνδυνων	
βιομηχανικών	αποβλήτων	των	βιομηχανιών	του	νομού	
Θεσσαλονίκης,	αποτελεί	ένα	πολύ	σοβαρό	ζήτημα	και	
για	το	λόγο	αυτό	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	ζήτησε	να	αντι-
μετωπιστεί,	ανεξάρτητα	από	την	πορεία	υλοποίησης	
των	σχεδιαζόμενων	ΧΥΤΑ	στην	ευρύτερη	περιοχή,	που	
για	την	ολοκλήρωση	και	λειτουργία	τους	θα	απαιτηθεί	
χρόνος	που	είναι	αδύνατον	να	καθοριστεί	κρίνοντας	από	
τη	συνήθη	ελληνική	πρακτική.	

Το	πρόβλημα	που	αντιμετωπίζει	σήμερα	η	βιομηχανία	
σχετίζεται	αφενός	με	την	περιβαλλοντική	αδειοδότηση	
του	ΧΥΤΑ	Μαυροράχης	και	αφετέρου	με	την	τήρηση	του	
ΠΕΣΔΑ	της	Κεντρικής	Μακεδονίας,	στον	οποίο	προβλέ-
πεται	οι	σχεδιαζόμενοι	ΧΥΤΑ	να	παραλαμβάνουν	μόνο	
αστικού	τύπου	απόβλητα.		

Στο	σημείο	όμως	αυτό,	τόνισε	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ,	δεν	
μπορεί	σε	καμία	περίπτωση	να	αποδεχτεί	ότι	σε	γνώση	
της	Πολιτείας	και	των	οργάνων	της	δεν	τηρούνται	οι	
σχετικές	νομοθεσίες	(Ευρωπαϊκή	Οδηγία	1999/31/ΕΚ,	
Ευρωπαϊκή	Απόφαση	2003/33/ΕΚ,	ΚΥΑ	29407/3508/
ΦΕΚ	1572Β/16.12.2002)	όπου:

•	δεν	ορίζεται	ρητά	ξεχωριστός	χώρος	διάθεσης	αστικών	
απορριμμάτων	(οι	χώροι	υγειονομικής	ταφής	αποβλή-
των	διακρίνονται	σε	ΧΥΤΑ	αδρανών,	μη	επικίνδυνων	
και	επικίνδυνων	αποβλήτων),	

•	δεν	αποκλείεται	η	υγειονομική	ταφή	στερεών	μη	
επικίνδυνων	βιομηχανικών	αποβλήτων	ως	μέθοδος	
διάθεσης,	και,	

•	τίθενται	κριτήρια	και	όροι	για	την	ασφαλή	αποδοχή	
των	αποβλήτων	σε	ΧΩΡΟΥΣ	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΤΑΦΗΣ	
ΜΗ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Βάσει	των	παραπάνω,	ο	ΣΒΒΕ	θεωρεί	ότι	τα	στερεά	μη	
επικίνδυνα	βιομηχανικά	απόβλητα	μπορούν	και	πρέπει	
να	διατίθενται	στο	ΧΥΤΑ	Μαυροράχης	εφόσον	ικανοποι-
ούνται	οι	δύο	ακόλουθες	αναγκαίες	συνθήκες:
•	να	πληρούνται	τα	κριτήρια	για	την	υγειονομική	ταφή	
των	αποβλήτων	σε	ΧΥΤΑ	μη	επικίνδυνων	αποβλήτων,	
όπως	αυτά	ορίζονται	στις	προαναφερθείσες	νομο-
θεσίες,	και	ειδικότερα	οι	οριακές	τιμές	έκπλυσης	
που	ορίζονται	στην	Ευρωπαϊκή	Απόφαση	2003/33/
ΕΚ.	Η	πιστοποίηση	της	τήρησης	των	οριακών	τιμών	
θα	πρέπει	να	γίνεται	από	ανεξάρτητους	δημόσιους	ή	
ιδιωτικούς	οργανισμούς	(πχ.	πανεπιστημιακά	ιδρύματα,	
πιστοποιημένα	εργαστήρια)	και	

•	τα	απόβλητα	προς	διάθεση	να	έχουν	υποστεί	επεξερ-
γασία,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	6α	της	Οδηγίας	1999/31/
ΕΚ	και	τις	σχετικές	σε	αυτό	επιφυλάξεις.	

Προϋπόθεση,	βέβαια,	για	την	άρση	της	απαγόρευσης	
διάθεσης	των	στερεών	βιομηχανικών	μη	επικίνδυνων	
αποβλήτων	στο	ΧΥΤΑ	Μαυροράχης,	είναι	κυρίως	η	τρο-
ποποίηση	της	περιβαλλοντικής	αδειοδότησης	του	ΧΥΤΑ	
Μαυροράχης,	στην	οποία	θα	πρέπει	να	διευρύνεται	ο	
κατάλογος	των	προς	διάθεση	αποβλήτων.	

Αισιοδοξία για τη λειτουργία της Μονάδα Κατεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΚΑ), στη ΒΙΠΕΘ

Ο	επιχειρηματικός	κόσμος	εκφράζει	την	ικανοποίησή	του	
καθώς	ο	συντονισμός	των	εμπλεκόμενων	φορέων,	Περιφέ-
ρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας,	ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ	και	Περιφέρειας	
Κεντρικής	Μακεδονίας	οδηγεί	στην	επίλυση	του	χρόνιου	
ζητήματος	των	έργων	αναβάθμισης	της	ΜΚΑ	στη	ΒΙΠΕ	
Θεσσαλονίκης,	καθώς	ήδη	υλοποιούνται	τα	πρόδρομα	έργα,	
ενώ	στο	αμέσως	επόμενο	χρονικό	διάστημα	αναμένεται	
από	την	πολιτεία	η	έκδοση	της	άδειας	λειτουργίας	της.	
Με	την	ολοκλήρωση	των	επενδύσεων	εκσυγχρονισμού	
θα	επιτευχθεί	η	απρόσκοπτη	λειτουργία	της	ΜΚΑ	και	θα	

αναστραφεί	η	περιβαλλοντική	υποβάθμιση	της	περιοχής,	
ενώ	παράλληλα	αναμένεται	να	ανακουφιστούν	οι	εγκα-
τεστημένες	επιχειρήσεις	στη	ΒΙΠΕΘ	από	τα	εξαιρετικά	
υψηλά	κόστη	στη	διαχείριση	των	αποβλήτων	τους.	
Ο	ΣΒΒΕ	αναμένει	θετικές	εξελίξεις	και	στο	εξίσου	ση-
μαντικό	θέμα	της	απόθεσης	στερεών	βιομηχανικών	
αποβλήτων,	σε	οργανωμένο	χώρο	υποδοχής,	εκτιμώντας	
ότι	στην	κατεύθυνση	αυτή	θα	συμβάλλει	η	επικείμενη	
τροποποίηση	του	Περιφερειακού	Σχεδιασμού	Διαχείρι-
σης	Απορριμμάτων	για	την	Κεντρική	Μακεδονία.	
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Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

Θέσπιση ειδικού συντελεστή απομείωσης αντικειμενικής 
αξίας για τη νομιμοποίηση αυθαίρετα δομημένων 

επεκτάσεων βιομηχανοστασίων και αποθηκών

Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ,	την	Τρίτη	4	Σεπτεμβρίου	2012,	
σχετικά	με	τη	«	Ζώνη	Καινοτομίας»	στη	Θεσσαλονίκη,	
απέστειλε	την	παρακάτω	επιστολή	προς	τον	Πρωθυπουρ-
γό	της	Ελλάδας,	κ.	Α.	Σαμαρά	με	κοινοποίηση	προς	του	
κ.κ.	Κ.	Χατζηδάκη,	Υπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστι-
κότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	&	Δικτύων,	Θ.	Καρά-
ογλου,	Υπουργό	Μακεδονίας	Θράκης	και	Ν.	Μηταράκη,	
Υφυπουργό	Ανάπτυξης,	Ανταγωνιστικότητας,	Υποδομών,	
Μεταφορών	&	Δικτύων.

«Αξιότιμε	Κύριε	Πρωθυπουργέ,

Η	δημιουργία	«Ζώνης	Καινοτομίας»,	στη	Θεσσαλονίκη	
απετέλεσε	μία	από	τις	βασικές	αναπτυξιακές	προτάσεις	
του	Συνδέσμου	μας,	από	τα	μέσα	μάλιστα	της	δεκαετίας	
του	1990,	που	υιοθετήθηκε	από	την	κυβέρνηση	της	Νέας	
Δημοκρατίας	με	τη	ψήφιση	του	σχετικού	νόμου	το	2006.	

Δυστυχώς,	οι	λανθασμένοι	χειρισμοί	των	τελευταίων	ετών	
οδήγησαν	ένα	έργο	βαλκανικής	εμβέλειας	και	εθνικής	
σημασίας	στην	απαξίωση	και	στην	πλήρη	αποστασιο-
ποίησή	του	από	τις	πραγματικές	ανάγκες	της	χώρας.

Παρά	τις	διαχρονικά	αναίτιες	καθυστερήσεις,	τις	λανθα-
σμένες	επιλογές	στελέχωσης,	τις	συνεχείς	διαπιστώσεις	
αδυναμίας	συνεννόησης	μεταξύ	των	υπηρεσιών	του	
δημοσίου	που	ορίστηκαν	συναρμόδιες	για	την	υλοποί-
ηση	του	εγχειρήματος,	και	παρά	τις	συνεχείς	πιέσεις	
του	επιχειρηματικού	κόσμου	της	Βορείου	Ελλάδος	για	
επιτάχυνση	των	διαδικασιών	υλοποίησής	της,	η	«Ζώνη»	
ακόμη	και	σήμερα	παραμένει	ανενεργή.		

Ο	επιχειρηματικός	κόσμος	και	οι	φορείς	που	τον	εκ-
προσωπούν	έχουν	πλέον	απογοητευθεί	και	πιστεύουν	
πως	στην	παρούσα	συγκυρία	βρισκόμαστε	πριν	από	την	
τελευταία	ευκαιρία	για	την	οποιαδήποτε	πιθανή	έκβαση	
του	εγχειρήματος.

Θεωρούμε,	ότι	μετά	από	σχεδόν	επτά	(7)	χρόνια	από	
την	ίδρυση	της	«Ζώνης»	θα	πρέπει	να	οριστεί	άμεσα	
και	έως	το	τέλος	του	έτους	τουλάχιστον	ένας	θύλακας	
υποδοχής	επενδύσεων,	ενώ	είναι	ανάγκη	να	επανεκ-
κινήσει	η	συζήτηση	με	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	για	
τη	θεσμοθέτηση	των	κινήτρων	που	θα	απολαμβάνουν	
οι	επιχειρήσεις	που	θα	εγκατασταθούν	στη	«Ζώνη».

Οι	δύο	αυτές	προϋποθέσεις	υλοποιούμενες,	θα	απο-
δείξουν	ότι	η	παρούσα	Κυβέρνηση	έχει	την	πολιτική	
βούληση	να	υποστηρίξει	το	έργο	ουσιαστικά	και	στην	
πραγματική	του	διάσταση.	

Τέλος,	θεωρούμε	ότι	σημαντικοί	παράγοντες	για	την	
θετική	και	γρήγορη	εξέλιξη	του	έργου	θα	είναι,	η	συμ-
μετοχή	των	φορέων	της	Θεσσαλονίκης	στον	καθορισμό	
των	μελών	του	νέου	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	η	απά-
λειψη	οποιασδήποτε	συναρμοδιότητας,	για	την	αποφυγή	
αναίτιων	καθυστερήσεων.	

Κύριε	Πρωθυπουργέ,

Οι	εξαγγελίες	από	μόνες	τους	δεν	αρκούν.	Απαιτείται	
να	υπάρξουν	άμεσα	αποφάσεις.	Σε	αντίθετη	περίπτωση	
η	Θεσσαλονίκη	και	η	Βόρεια	Ελλάδα	θα	θεωρήσει	ότι	
εμπαίζεται	τα	τελευταία	τουλάχιστον	δέκα	(10)	χρόνια,	
την	ίδια	στιγμή	που	οι	γειτονικές	μας	Βουλγαρία	και	
Τουρκία,	ενώ	ξεκίνησαν	αργότερα	από	εμάς	την	ίδια	
συζήτηση,	διαθέτουν	σήμερα	περισσότερες	από	μία	
«Ζώνες	Καινοτομίας».

Εξαιτίας	των	παραπάνω,	παρακαλούμε	θερμά	για	τις	
δικές	σας	ενέργειες.	Θεωρείστε	ότι	είμαστε	στη	δι-
άθεσή	σας	για	οποιαδήποτε	συνεργασία,	που	μπορεί	
να	εισφέρει	θετικά	στην	αποτελμάτωση	του	έργου	και	
τελικά	στην	υλοποίησή	του».

Το	υφιστάμενο	νομικό	και	κανονιστικό	πλαίσιο	λήψης	
αδειών	επέκτασης	βιομηχανοστασίων	και	αποθηκών	
εργοστασίων	είναι	ιδιαίτερα	γραφειοκρατικό,	πολύπλο-
κο	και,	κυρίως,	εξαιρετικά	χρονοβόρο.	Αυτό	έχει	σαν	
αποτέλεσμα	πολλές	από	τις	εγχώριες	μεταποιητικές	
επιχειρήσεις,	στην	προσπάθεία	τους	ν΄	αναπτυχθούν	
και	ν΄	ανταποκριθούν	στις	απαιτήσεις	του	εγχώριου	

και	διεθνούς	ανταγωνισμού	να	έχουν	δημιουργήσει	
επεκτάσεις	χώρων	παραγωγής	και	αποθηκών,	οι	οποίες	
όμως	είναι	αυθαίρετες.

Αυτό	συνιστά	ένα	πολύ	μεγάλο	πρόβλημα	για	τη	λει-
τουργία	πληθώρας	βιομηχανιών	στη	χώρα,	και	ειδικά	
στην	Ελληνική	περιφέρεια,	αφού	λόγω	των	αυθαίρετων	
κατασκευών	δεν	είναι	δυνατόν	να	ανανεωθούν	οι	άδειες	
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Σοβαρά προβλήματα για τις επιχειρήσεις που 
συναλλάσσονται με τη ΔΕΗ 

Η	Διοίκηση	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελ-
λάδος	(ΣΒΒΕ),	με	επιστολή,	την		Πέμπτη,	11	Οκτωβρίου	
2012,	προς	τον	Υπουργό	Οικονομικών	κ.	Γ.	Στουρνάρα,	
την	οποία	κοινοποίησε	και	προς	τον		Υπουργό	Ανάπτυξης,	
Ανταγωνιστικότητας,	Υποδομών,	Μεταφορών	και	Δικτύ-
ων,	κ.	Κ.	Χατζηδάκη,	τον	Υφυπουργό	Οικονομικών,	κ.	Γ.	
Μαυραγάνη	και	τον	Πρόεδρο	και	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	
της	ΔΕΗ,	κ.	Α.	Ζερβό,	επικεντρώθηκε	στα	προβλήματα	
που	αντιμετωπίζουν	επιχειρήσεις	μέλη	του,	που	είναι	
προμηθευτές	της	ΔΕΗ,	τα	οποία	αυξάνονται	ανησυχητικά,	
κυρίως,	εξαιτίας	της	δύσκολης	οικονομικής	συγκυρίας	
και	των	εμποδίων	που	η	απουσία	ρευστότητας	δημιουργεί	
στην	άσκηση	της	ομαλής	λειτουργίας	τους.	

Στην	επιστολή	του,	ο	ΣΒΒΕ	αναφέρει	ότι	όπως	τον	ενη-
μερώνουν	οι	επιχειρήσεις	μέλη	του,	τα	προβλήματα	που	
αντιμετωπίζουν	σε	σχέση	με	τη	ΔΕΗ	επικεντρώνονται	
κυρίως	στο	τρίπτυχο	των	απαιτούμενων	οικονομικών	
διασφαλίσεων	στις	διαδικασίες	συμμετοχής,	των	καθυ-
στερήσεων	στις	πληρωμές	και	στην	παρακράτηση	απαι-
τήσεων	εξαιτίας	οφειλών	των	επιχειρήσεων	στο	Δημόσιο.	

Καταρχήν,	για	τη	συμμετοχή	των	επιχειρήσεων	σε	δι-
αγωνισμούς	και	έργα	της	ΔΕΗ	απαιτείται	η	κατάθεση	
εγγυητικών	επιστολών	(συμμετοχής	και	καλής	εκτέλε-
σης),	που	από	τις	τράπεζες	συνήθως	αντιμετωπίζονται	
ως	ρευστό,	με	αποτέλεσμα	την	οικονομική	ασφυξία	των	
επιχειρήσεων	εξαιτίας	του	ύψους	του	ποσοστού	εγγυο-
δοσίας	αλλά	και	του	υπερβολικού	χρόνου	επιστροφής	
των	εγγυητικών	επιστολών.	

Ακολούθως,	σε	σχέση	με	τις	πληρωμές	των	προμη-
θευτών	της,	η	ΔΕΗ	εφαρμόζει	τεράστιες	καθυστερή-

σεις,	ουσιαστικά	μεταφέροντας	το	δικό	της	πρόβλημα	
ρευστότητας	στις	προμηθεύτριες	επιχειρήσεις,	ενώ,	
παράλληλα	οι	διαδικασίες	για	την	πιστοποίηση	των	έργων	
των	προμηθευτών	της,	που	αποτελεί	προαπαιτούμενο	
για	την	πληρωμή	τους,	είναι	ιδιαίτερα	χρονοβόρες	και	
γραφειοκρατικές.	

Αλλά	και	αν	όλα	τα	παραπάνω	εμπόδια	ξεπεραστούν	και	
είναι	δυνατή	η	πληρωμή	των	προμηθευτών	της,	η	ΔΕΗ	
είναι	υποχρεωμένη	να	ζητά	αποδεικτικό	ενημερότητας	
για	χρέη	προς	το	Δημόσιο	και	για	οφειλές	προς	το	ΙΚΑ	
και	να	παρακρατά	τυχόν	χρηματικά	ποσά	που	αφορούν	
σε	ρυθμίσεις.	Η	υποχρέωση	αυτή,	που	ουσιαστικά	
εξομοιώνει	τη	ΔΕΗ	με	το	Δημόσιο,	δεν	επιτρέπει	στις	
επιχειρήσεις	την	οικονομική	ευρωστία	που	απαιτείται	
για	την	υλοποίηση	των	έργων	που	έχουν	αναλάβει	ως	
προμηθευτές	της	ΔΕΗ.

Ο	ΣΒΒΕ	εκτιμά,	ειδικά	για	την	παρακράτηση	των	απαιτή-
σεων	λόγω	οφειλών	στο	Δημόσιο,	απαιτείται	πρόβλεψη,	
ώστε,	οι	πληρωμές	να	γίνονται	χωρίς	παρακράτηση	και	
αυτή	να	γίνεται	μόνο	στο	στάδιο	της	τελικής	πληρωμής,	
όπως	με	πρόσφατη	νομοθετική	ρύθμιση	συμβαίνει	για	
τις	πληρωμές	έργων	που	εντάσσονται	στα	Επιχειρησι-
ακά	Προγράμματα	του	ΕΣΠΑ	(παρ.4	άρθρο	242	του	Ν.	
4072/2012).	

Τέλος,	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ,	ευελπιστεί	ότι	σύντομα	
θα	εξεταστεί	από	τον	κ.	Υπουργό,		το	πλαίσιο	που	διέπει	
τις	σχέσεις	των	επιχειρήσεων	–	προμηθευτών	της	ΔΕΗ	
και	θα	ληφθούν	οι	σχετικές	αποφάσεις	που	απαιτούνται	
για	να	στηριχτεί	η	βιωσιμότητα	των	συνεργαζομένων	με	
τη	ΔΕΗ	επιχειρήσεων.	

λειτουργίας	τους,	οι	σχετικές	άδειες	πυρασφάλειας	από	
την	πυροσβεστική	υπηρεσία,	ενώ,	οι	ιδιωτικές	ασφαλι-
στικές	εταιρείες	αρνούνται	την	υπογραφή	ασφαλιστικών	
συμβολαίων,	εξαιτίας	ακριβώς	αυτής	της	δυσάρεστης	
κατάστασης.	

Στο	πλαίσιο	αυτό,	η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	με	επιστολή	της,	
την	Παρασκευή	7	Σεπτεμβρίου	2012,	προς	τον	Αναπλη-
ρωτή	Υπουργό	Περιβάλλοντος	Ενέργειας	&	Κλιματικής	
Αλλαγής,	κ.	Σ.	Καλαφάτη,	ζήτησε	στον	υπό	διαμόρφωση	
νόμο	περί	νομιμοποίησης	αυθαιρέτων	να	ληφθεί	ειδική	
μέριμνα	για	τα	βιομηχανοστάσια	και	τις	αποθήκες	των	
μεταποιητικών	επιχειρήσεων	με	τον	ορισμό	ειδικού	
συντελεστή,	με	σημαντική	απομείωση	της	αντικειμε-
νικής	τους	αξίας.	
Με	τη	λήψη	της	σχετικής	απόφασης,	τόνισε	η	Διοίκηση	

του	ΣΒΒΕ,	είναι	βέβαιο	ότι	αφενός	το	κράτος	θα	εισπρά-
ξει	άμεσα	χρήματα	για	την	τακτοποίηση	των	συγκεκρι-
μένων	αυθαιρέτων,	τα	οποία	σήμερα	είναι	αδύνατον	να	
πληρωθούν	με	βάση	τους	ισχύοντες	συντελεστές	ζώνης,	
ενώ	ταυτόχρονα,	θα	επιλυθεί	το	χρονίζον	πρόβλημα	της	
ανανέωσης	των	σχετικών	αδειών	λειτουργίας	και	πυρα-
σφάλειας,	που	για	πολλές	από	τις	εγχώριες	βιομηχανίες	
είναι	σήμερα	σε	εκκρεμότητα.

Σε	αντίθετη	περίπτωση,	το	θέμα	θα	παραμείνει	εκκρεμές	
για	επόμενα	χρόνια	με	ουσιαστική	ομηρία	των	επιχειρή-
σεων,	ενώ	είναι	βέβαιο	ότι	ενδέχεται	να	δημιουργηθούν	
θύλακες	διαφθοράς	στις	αρμόδιες	δημόσιες	υπηρε-
σίες	για	την	τακτοποίηση	του	θέματος,	το	οποίο,	είναι	
απολύτως	απαράδεκτο	και	εντελώς	εκτός	σημερινής	
πραγματικότητας


