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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

	 Δ.Σ.	με	τη	συμμετοχή	του	Υφυπουργού	Ανάπτυξης	και	Ανταγωνιστικότητας,	κ.	Α.	Σκορδά

	 Δ.Σ.	με	τη	συμμετοχή	του	Περιφερειάρχη	Κεντρικής	Μακεδονίας,	κ.	Α.	Τζιτζικώστα

	 Συνάντηση	του	Οικουμενικού	Πατριάρχη	κ.κ.	Βαρθολομαίου	με	τις	παραγωγικές	τάξεις	
στο	Υπουργείο	Μακεδονίας	Θράκης

	 Effective	Waste	Management

	 39ο	IATTO	FORUM	&	EXPORT	SUMMIT	II

	 Μπορεί	να	υπάρχει	ανάπτυξη	με	υψηλό	κόστος	ενέργειας;

	 Ενημερωτική	συνάντηση	της	MEDIA	MARKT	με	τον	Πρόεδρο	του	ΣΒΒΕ

	 Θεσσαλονίκη,	Κοινωνία	και	Πανεπιστήμια	-	Ο	δρόμος	προς	την	ανάπτυξη	απαιτεί	
συνεργασία

ΘΕΣΕΙΣ

	 Έκκληση	για	άμεση	αποτροπή	της	μείωσης	των	τιμών	πώλησης	ηλεκτρικής	
ενέργειας	για	τις	επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	στην	παραγωγή	της	
από	φωτοβολταϊκά

ΕΡΕΥΝΑ

	 Το	χρηματοοικονομικό	προφίλ	της	μεταποίησης	της	Βορείου	Ελλάδος	το	2013

NEA MEΛΩN



Για	τον	Σύνδεσμο	Βι-
ομηχανιών	Βορείου	
Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	είναι	
ξεκάθαρο	ότι	από	τώρα	
και	στο	εξής	η	παροχή	
ρευστότητας	στην	αγορά	
είναι	η	απαραίτητη	προ-
ϋπόθεση	για	την	επιβίω-
ση	και	την	ενίσχυση		των	
υγιών	επιχειρήσεων	του	
ιδιωτικού	τομέα	της	οι-
κονομίας.	

Οι	τράπεζες	θα	πρέπει	
άμεσα	να	κατανοήσουν	

ότι	οι	συνθήκες	που	ρύθμιζαν	τις	χρηματοδοτήσεις	
κατά	το	παρελθόν	έχουν	ανατραπεί	πλήρως.	Υπό	
αυτές	τις	συνθήκες,	δεν	είναι	δυνατόν	οι	όποιες	
απαιτήσεις	και	προτάσεις	του	εγχώριου	τραπεζικού	
συστήματος	προς	τις	επιχειρήσεις	να	διέπονται	από	
νοοτροπίες	και	πρακτικές	που	ίσχυαν	πέντε	ή	και	
περισσότερα	χρόνια	πριν.	

Το	γεγονός	για	τις	επιχειρήσεις	του	ιδιωτικού	τομέα	
της	οικονομίας,	είναι	ένα:	δεν	είναι	δυνατόν,	με	τον	
ένα	ή	τον	άλλο	τρόπο,	η	πραγματική	οικονομία	να	
υφίσταται	τις	συνέπειες	της	ανακεφαλαιοποίησης	
των	τραπεζών,	και	την	ίδια	στιγμή	οι	ίδιες	οι	τρά-
πεζες	να	τηρούν	στάση	πρακτικά	αδιάλλακτη	και	
παθητική,	ως	προς	τις	συνέπειες	της	μη	παροχής	
ρευστότητας	προς	την	αγορά.

Στο	πλαίσιο	αυτό,	και	συμπληρωματικά	με	τη	μέχρι	
σήμερα	δραστηριότητα	δανειοδότησης	των	επιχει-
ρήσεων	από	το	εγχώριο	τραπεζικό	σύστημα,	ο	ΣΒΒΕ	
προτείνει	έναν	εναλλακτικό	τρόπο	χρηματοδότησης	
των	επιχειρήσεων	και	παροχής	ρευστότητας	στην	
αγορά	μέσω	της	τιτλοποίησης	των	δανείων	τους	
και	της	έκδοσης	και	διάθεσης	σχετικών	τίτλων	στη	
χρηματιστηριακή	αγορά,	με	τη	δημιουργία	«καλα-
θιών»	μετοχών	επιχειρήσεων.	

Συνοπτικά,	η	πρόταση	έχει	ως	εξής:	δημιουργούνται	
«καλάθια»	μετοχών	εταιρειών,	που	περιέχουν	τα	
τιτλοποιημένα	δάνεια	καθεμιάς	επιχείρησης	που	
συμμετέχει	στο	«καλάθι».	Η	τιτλοποίηση	των	δα-
νείων	πραγματοποιείται	μέσω	Αύξησης	Μετοχικού	
Κεφαλαίου	(ΑΜΚ)	στην	οποία	συμμετέχουν	η	τράπε-
ζα	και	οι	«παλαιοί»	μέτοχοι,	σε	μια	σχέση	η	οποία	
θα	καθορίζεται	μέσω	διαπραγμάτευσης	μεταξύ	
εταιρείας	και	τράπεζας,	λαμβανομένων	υπόψη	των	

προβλέψεων	που	ήδη	έχουν	κάνει	οι	τράπεζες	για	
τα	δάνεια	καθεμιάς	από	τις	επιχειρήσεις	βάσει	της	
αξιολόγησης	και	των	οδηγιών	της	“Black	Rock”.

Τονίζουμε	ότι	στο	σύνολο	της	Αύξησης	Μετοχικού	
Κεφαλαίου	(ΑΜΚ)	των	επιχειρήσεων	θα	συμμετέ-
χουν	και	οι	υφιστάμενοι	μέτοχοι,	με	συγκεκριμένο	
ποσοστό.	Οι	υφιστάμενοι	μέτοχοι	μέσω	ενός	ειδικού	
κινήτρου	(warrants,	convertible	bonds	κτλ.),	θα	
έχουν	το	δικαίωμα	να	επαναγοράσουν	τις	μετοχές	
της	εταιρείας	τους	σε	βάθος	χρόνου,	είτε	κατά	τη	
λήξη	του	κινήτρου,	είτε	πρόωρα,	(δηλαδή	κατά	τη	
διάρκεια	της	διαπραγμάτευσης	του	τίτλου)	αλλά	
με	συγκεκριμένη	και	συμφωνημένη	επιβάρυνση	
επιτοκίου.	

Κρίσιμο	ρόλο	στην	όλη	διαδικασία	θα	έχει	μια	ανε-
ξάρτητη	εταιρεία	«asset	management»,	η	οποία	
θα	διαχειρίζεται	και	θα	διαθέτει	τα	συγκεκριμένα	
προϊόντα	στην	αγορά.	

Με	την	πρόταση	του	ΣΒΒΕ	τα	οφέλη	είναι	πολλα-
πλά,	για	όλα	τα	εμπλεκόμενα	μέρη,	δηλαδή	για	τις	
επιχειρήσεις,	τις	τράπεζες,	και	την	πραγματική	
οικονομία.	

Ειδικά	για	τις	επιχειρήσεις:		

1.	βελτιώνεται	η	κεφαλαιακή	τους	διάρθρωση,	και	
μειώνονται	οι	δανειακές	τους	υποχρεώσεις,	

2.	μειώνεται	το	κόστος	εξυπηρέτησης	των	δανείων	
τους	και	βελτιώνονται	άμεσα	οι	ταμειακές	τους	
ροές	και	η	κερδοφορία	τους,	ενώ,	

3.	προστατεύονται	από	τον	κίνδυνο	ενδεχόμενης	με-
ταβίβασης	των	δανείων	τους	από	τις	τράπεζες	σε	
τρίτους	(π.χ.	Distress	funds,	Vulture	funds	κλπ).

Υπογραμμίζουμε	ότι	για	την	υλοποίηση	της	πρότασής	
μας	υπάρχει	σχετική	νομοθετική	πρόβλεψη,	αφού	
η	Ελληνική	πολιτεία,	έχει	προηγηθεί	σε	σχέση	με	
άλλες	Ευρωπαϊκές	χώρες,	με	την	ψήφιση	του	νόμου	
4141/13,	ενώ	«εν	δυνάμει	εγγύηση»	επιτυχίας	της	
πρότασης,	αποτελεί	το	επιτυχημένο	παράδειγμα	της	
ανακεφαλαιοποίησης	των	τραπεζών	στη	χώρα	μας.	

Σε	κάθε	περίπτωση,	επισημαίνουμε	τον	κρίσιμο	–	
ρυθμιστικό	ρόλο	της	πολιτείας	για	την	επιτυχημένη	
υλοποίηση	της	πρότασής	μας:	η	μοναδική	δυσκολία	
του	εγχειρήματος	είναι	ο	συντονισμός	όλων	των	
εμπλεκομένων	φορέων,	δηλαδή	των	τραπεζών,	των	
επιχειρήσεων,	των	εταιρειών	asset	management,	
του	Χρηματιστηρίου	κλπ.

Πρόταση	εναλλακτικής	στήριξης	της	ρευστότητας	
των	επιχειρήσεων	μέσω	της	δημιουργίας	νέων	
χρηματιστηριακών	προϊόντων

Αθανάσιος	Σαββάκης 
Πρόεδρος



Proposal	for	alternative	support	
of	enterprise	liquidity	through	the	
creation	of	new	trading	products

 Πρόεδρος	 Αθανάσιος	Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	 Γιάννης	Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι	 Χαρίλαος	Αλεξόπουλος
	 	 Δημήτριος	Αμπατζής

 Γ’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος		Αποστόλου
	 	 Χρήστος	Γιορδαμλής	
	 	 Δημήτριος	Λακασάς	
	 	 Λιβέριος	Μητακάκης
	 	 Μάρκος	Μπόλαρης	
	 	 Γεώργιος	Νικολαϊδης
	 	 Κωνσταντίνος	Παπακωνσταντίνου
	 	 Αθανάσιος	Πατσατζής
	 	 Αθανάσιος	Τζεβελέκης

 Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος	Κουκούντζος

 Οικονομικός Επόπτης	 Ευθύμιος	Ευθυμιάδης

 Έφορος Αναστάσιος	Πιστιόλας

 Μέλη Δ.Ε. Ανδρέας	Δημητρίου	
	 	 Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης

 Σύμβουλοι Κωνσταντίνος	Αναγνωστόπουλος	
	 	 Ιζαμπέλλα	Βαρβαρέσου		
	 	 Νάρκισος	Γεωργιάδης	
	 	 Χρήστος	Γκίνης		
	 	 Γιάννης	Δούφος		
	 	 Αθανάσιος	Ζαφειρίδης		
	 	 Σοφοκλής	Ιωσηφίδης		
	 	 Κυριακή	Καλεύρα		
	 	 Χρήστος	Καλλίας		
	 	 Σταύρος	Κοθάλης		
	 	 Αναστάσιος	Κυριακίδης	
	 	 Σταύρος	Κωνσταντινίδης		
	 	 Θρασύβουλος	Μακιός		
	 	 Δημήτριος	Μαμαδάς		
	 	 Κωνσταντίνος	Μαραγκός		
	 	 Ιωάννης	Μπέλλας	
	 	 Αικατερίνη	Νένδου		
	 	 Θεοφάνης	Ουγγρίνης		
	 	 Αχιλλέας	Παπακώστας		
	 	 Δημήτριος	Παπαμαυρουδής		
	 	 Γιάννης	Παυλίδης	
	 	 Τηλέμαχος	Πέντζος	
	 	 Αλέξανδρος	Ροδάς		
	 	 Αντώνιος	Σιάρκος		
	 	 Στέφανος	Στεφάνου		
	 	 Νικόλαος	Τακάς	
	 	 Στάθης	Ταυρίδης	
	 	 Νικόλαος	Τζιμούρτος	
	 	 Θάνος	Τζιρίτης	
	 	 Ιωάννης	Τζίτζικας	
	 	 Παναγιώτης	Τσινάβος		
	 	 Χρήστος	Τσιόλιας		
	 	 Γεώργιος	Τσόκας		
	 	 Σταύρος	Τσολάκης		
	 	 Νικόλαος	Χαΐτογλου	
	 	 Βασίλειος	Χαλκίδης	
	 	 Κωνσταντίνος		Χατζηϊωάννου

 Πρόεδροι επί Τιμή	 Αλέξανδρος	Μπακατσέλος	
	 	 Βασίλειος	Πανούτσος	
	 	 Νίκος	Ευθυμιάδης	
	 	 Βασίλης	Τακάς	
	 	 Γεώργιος	Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι	 Βύρων	Αντωνιάδης	
	 	 Δημήτρης	Συμεωνίδης	
	 	 Νικόλαος	Πέντζος

For	the	Federation	of	Industries	of	Northern	Greece	(FING),	it	is	clear	that	
henceforth,	providing	the	market	with	liquidity	is	a	necessary	require-
ment	for	the	survival	and	support	of	healthy	enterprises	that	belong	to	the	
private	sector.

Banks	must	quickly	understand	that	the	conditions	that	regulated	financ-
ing	in	the	past	have	been	completely	overturned.	Under	these	conditions,	
the	requirements	and	proposals	of	the	domestic	banking	system	towards	
enterprises	cannot	be	governed	by	mentalities	and	practices	that	were	in	
force	five	or	more	years	ago.

The	fact	is	that	for	private	enterprises,	it	is	impossible,	one	way	or	another,	
for	the	real	economy	to	suffer	the	consequences	of	bank	recapitalisation	
and,	at	the	same	time,	for	banks	to	maintain	an	uncompromising	and	pas-
sive	attitude	towards	the	consequences	incurred	as	a	result	of	not	providing	
the	market	with	liquidity.	

In	this	context,	and	in	addition	to	the	loans	granted	to	enterprises	by	the	
domestic	banking	system	up	until	now,	FING	is	proposing	an	alternative	
means	of	financing	enterprises	and	providing	the	market	with	liquidity	
through	the	securitisation	of	their	loans	and	the	issuance	and	provision	of	
related	securities	to	the	stock	exchange	with	the	creation	of	‘baskets’	of	
enterprise	shares.

In	brief,	the	proposal	reads	as	follows:	‘baskets’	of	company	shares	are	
created,	containing	the	securitised	loans	of	each	enterprise	participating	in	
the	‘basket’.	The	securitisation	of	loans	is	carried	out	through	Share	Capital	
Increase	(SCI),	with	the	participation	of	the	bank	and	‘old’	shareholders,	
in	a	relationship	that	will	be	defined	through	negotiations	between	the	
company	and	the	bank,	taking	into	account	projections	already	made	by	
banks	related	to	the	loans	of	each	enterprise,	based	on	the	evaluations	and	
instructions	of	BlackRock.	

It	is	underlined	that	the	overall	Share	Capital	Increase	(SCI)	of	enterprises	
will	take	place	with	the	participation	of	existing	shareholders	at	a	specific	
percentage.	Through	a	special	incentive	(warrants,	convertible	bonds,	etc.),	
existing	shareholders	will	have	the	right	to	repurchase	company	shares	
over	time,	either	on	expiry	of	the	incentive	or	earlier	(i.e.	at	the	time	of	
negotiation	of	the	security),	but	with	a	specific	and	agreed-upon	interest	
rate	surcharge.

A	crucial	role	will	be	played	in	the	overall	process	by	an	independent	‘asset	
management’	company,	which	will	manage	and	market	the	specific	products.

Under	the	FING	proposal,	there	will	be	multiple	benefits	for	all	stakehold-
ers,	i.e.	enterprises,	banks,	and	the	real	economy.

For	enterprises	in	particular:

1.	their	capital	structure	is	improved	and	their	loan	obligations	are	reduced,

2.	the	cost	of	their	loan	operation	services	is	reduced	and	their	cash	flow	
and	profitability	are	directly	improved,	while,	

3.	they	are	protected	from	the	risk	of	a	potential	transfer	of	their	loans	by	
the	banks	to	third	parties	(e.g.	Distress	funds,	Vulture	funds,	etc.).

It	is	important	to	stress	that	there	is	relevant	legislative	provision	for	the	
implementation	of	our	proposal,	as	the	Greek	State	is	ahead	of	other	Eu-
ropean	countries,	having	adopted	the	Law	4141/13,	while	the	successful	
example	of	recapitalisation	of	our	country’s	banks	is	a	‘potential	guarantee’	
of	the	proposal’s	success.

In	any	case,	we	wish	to	highlight	the	crucial	–	regulatory	role	of	the	State	
for	the	successful	implementation	of	our	proposal:	the	only	difficulty	in	this	
endeavour	is	the	co-ordination	of	all	the	stakeholders,	i.e.	banks,	enterprises,	
asset	management	companies,	the	Stock	Exchange,	etc.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 13- 2 0 1 5
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04.09.13

•	Συνάντηση	της	Διοίκησης	του	Συνδέσμου,	με	τον	Πρω-
θυπουργό	της	Ελλάδας,	κ.	Α.	Σαμαρά,	ενόψει	των	
εγκαινίων	της	78ης	ΔΕΘ,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Μέγαρο	Μαξίμου.

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΕΣΥΠ,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΚΕΚ	ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ.	Από	
το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

06.09.13

•	Συνάντηση	με	τον	Β’	Αντιπρόεδρο	της	Επιτροπής	Κε-
φαλαιαγοράς	κ.	Ξ.	Αυλωνίτη	και	τη	Γενική	Διευθύντρια	
κα	Γ.	Φίλιππα	με	εισηγμένες	επιχειρήσεις	μέλη	του	
Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Πρό-
εδρος	και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

•	Επίσκεψη	του	Υπουργού	Ανάπτυξης	κ.	Κ.	Χατζηδάκη	
σε	επιχειρήσεις	μέλη	του	Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδε-
σμο	συνόδευαν	τον	Υπουργό	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	Γ.	
Σταύρου.

•	Κλειστό	δείπνο	εργασίας	που	παρέθεσε	η	Attica	Bank	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Μακεδονία	
Παλλάς.		Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.

07.09.13

•	Τελετή	εγκαινίων	της	78ης	ΔΕΘ	και	ομιλία	του	Πρω-
θυπουργού	κ.	Α.	Σαμαρά	προς	τους	φορείς	της	πόλης,	
που	πραγματοποιήθηκε	στην	αίθουσα	Corona	στη	ΔΕΘ.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	
Γ.	Σταύρου.

•	Γεύμα	εργασίας	με	ομιλητή	τον	Υπουργό	Ανάπτυξης,	
κ.	Κ.	Χατζηδάκη	στο	πλαίσιο	της	Γενικής	Συνέλευσης	
της	Κεντρικής	Ένωσης	Επιμελητηρίων,	που	παρέθε-
σε	το	ΕΒΕΘ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Μακεδονία	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	
κ.κ.	Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.

08.09.13

•	Συνάντηση	του	Προέδρου	του	ΠΑΣΟΚ	κ.	Ε.	Βενιζέλου	
με	τους	φορείς	της	πόλης,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Συνεδριακό	Κέντρο	«Ν.	Γερμανός».	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.

•	Δείπνο	που	παρέθεσε	η	Εθνική	Τράπεζα	και	πραγμα-
τοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Μακεδονία	Παλλάς.		Από	
το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.	

09.09.13

•	Συνάντηση	του	Ελληνικού	Δικτύου	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	
του	ΕΚΤ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	
κα.	Κ.	Τζιτζινού.

10.09.13

•	Εθιμοτυπική	συνάντηση	με	τον	Πρέσβη	του	Αζερμπαϊ-
τζάν,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Excelsior.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

11.09.13

•	Ημερίδα	με	θέμα:	«Η	Εξωστρέφεια,	Μοχλός	Βιω-
σιμότητας	των	Ελληνικών	Επιχειρήσεων»,	που	συν-
διοργάνωσαν	οι	εταιρίες	Σαμαράς	&	Συνεργάτες	και	
Lever	Σύμβουλοι	Ανάπτυξης	και	πραγματοποιήθηκε	
στο	ξενοδοχείο	The	Met	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	χαι-
ρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	Συνάντηση	εργασίας	με	θέμα	«Ενεργητικές	πολιτικές	
απασχόλησης,	Δια	Βίου	Μάθηση	και	διασύνδεση	με	
την	αγορά	εργασίας»,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Δη-
μαρχείο	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.	

12.09.13

•	Συνάντηση	με	τον	κ.	Απ.	Ρεφενέ	Πρόεδρο	της	ΕΛΤΕ,	
που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	
Γ.	Σταύρου.

•	Τελετή	Αποφοίτησης	2013	του	Κολεγίου	ICBS.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	Χρ.	
Γεωργίου.

12-13.09.13

•	Συνάντηση	συντονιστών	των	έργων	«Specific	Actions:	
Environmental	Services	for	SMEs»,	που	διοργάνωσε	
το	European	Association	for	Creativity	and	Innovation	
(EACI)	και	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	
στις	Βρυξέλλες.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	
Κ.	Τζιτζινού.

13.09.13

•	7ο	σεμινάριο	εξωστρέφειας:	«How	to	do	business	
in	the	USA»,	που	διοργάνωσε	το	Ελληνοαμερικανικό	
Εμπορικό	Επιμελητήριο	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
Συνεδριακό	Κέντρο	«Ι.	Βελλίδης».		Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	Δείπνο	που	παρέθεσε	η	Τράπεζα	Πειραιώς,	στο	πλαίσιο	
της	78ης	ΔΕΘ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Εστιατόριο	
Shark.		Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.

14.09.13

•	Συνάντηση	του	Προέδρου	του	ΣΥΡΙΖΑ	κ.	Α.	Τσίπρα	με	
τους	φορείς	της	πόλης,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Συνεδριακό	Κέντρο	«Ι.	Βελλίδης».	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

16.09.13

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΕΣΥΠ,	που	πραγματοποιήθηκε	



στα	γραφεία	του	ΕΙΜ,	στη	Θεσσαλονίκη.	Από	το	Σύν-
δεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

16-17.09.13

•	3η	Συνάντηση	της	Ομάδας	Εργασίας	«Performance	
&	Impact	of	the	Network»,	που	διοργάνωσε		το	
European	Association	for	Creativity	and	Innovation	
(EACI)	και	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	
στις	Βρυξέλλες.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	
Κ.	Τζιτζινού.

19.09.13

•	Ημερίδα	με	θέμα	«Effective	Waste	Management»,	που	
συνδιοργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	με	τη	SIGMA	Consultants	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.	
Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	η	κα.	Μ.	Νάζη.

•	Παρουσίαση	του	βιβλίου	της	κας	Γ.	Αγγελοπούλου	
–	Δασκαλάκη,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Μέγαρο	
Μουσικής	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

20.09.13

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Χρηματιστηριακού	Κέντρου	
Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρό-
εδρος.

•	Τελική	συνάντηση	των	εταίρων	του	έργου	«THESEIS»,	
που	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Μ.	Νάζη.

23.09.13

•	5η	Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	του	
Επιχειρησιακού	Προγράμματος	Μακεδονίας	–	Θράκης	
2007-2013,	που	διοργάνωσε	η	Περιφέρεια	Κεντρικής	
Μακεδονίας	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Μακεδονία	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Χρ.	Γεωργίου.

23-24.09.13

•	2η	συνάντηση	και	εκπαιδευτικό	σεμινάριο	του	έργου	
«ECHOES»	για	τον	οικολογικό	σχεδιασμό,	που	πραγ-
ματοποιήθηκε	στο	London	Capital	Club,	στο	Λονδίνο.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Γ.	Σταύρου	και	οι	
κες	Κ.	Τζιτζινού	και	Μ.	Νάζη.

24.09.13

•	5η	Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	του	
Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Ανταγωνιστικότητα	
και	Επιχειρηματικότητα	2007-2013»,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Divani	Caravel,	στην	Αθήνα.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

•	5η	Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	του	
Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Ψηφιακή	Σύγκλι-
ση»,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Divani	

Caravel,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

25.09.13

•	Export	Summit	«Inspiring	Trade	Globally»,	που	δι-
οργάνωσε	ο	ΣΕΒΕ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενο-
δοχείο	Μακεδονία	Παλλάς.		Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	
απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	Συνάντηση	εργασίας	με	θέμα	«Η	καινοτομία	ως	μοχλός	
προώθησης	της	ανταγωνιστικότητας	της	βιομηχανίας	
τροφίμων	και	ποτών»	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	
INNOFOOD	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	
Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Χρ.	
Γεωργίου	και	Κ.	Στυλιαράς.

•	Εκπαιδευτικό	σεμινάριο	-	ανταλλαγή	προσωπικού	
(Staff	Exchange	-	Training)	με	τους	κ.κ.	Robert	Taylor	
και	Chris	Farmakis	και	την	κα.	Carolina	Fernandes,	
εκπρόσωποι	του	Enterprise	Europe	Network	του	
Greater	London	Enterprise	(GLE).	Η	συνάντηση	πραγ-
ματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	GLE,	στο	Λονδίνο.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Μ.	Νάζη.

29.09.13

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

27.09.13

•	Συνάντηση	με	τον	Αναπληρωτή	Υπουργό	Οικονομικών	
κ.	Χρ.	Σταϊκούρα,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	γραφείο	
του	Υπουργού.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	
Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.

•	Συνάντηση	με	τον	Υφυπουργό	Ανάπτυξης	κ.	Α.	Σκορδά,	
που	πραγματοποιήθηκε	στο	γραφείο	του	Υπουργού.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	
Γ.	Σταύρου.

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΕΣΥΠ,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	Gala	dinner,	που	παρέθεσε	ο	ΣΕΒΕ,	στο	πλαίσιο	
του	39ου	IATTO	FORUM	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	Μακεδονία	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	
παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.

30.09.13

•	Συνάντηση	εργασίας	που	διοργάνωσε	ο	Γενικός	Πρό-
ξενος	των	ΗΠΑ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Μακεδονία	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Πρόεδρος.

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	με	τη	συμμετοχή	του	κ.	Α.	Τζι-
τζικώστα,	Περιφερειάρχη	Κεντρικής	Μακεδονίας.



01.10.13

•	Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	Προέδρου,	στον	δημο-
σιογράφο	κ.	Δ.	Ασπροπούλη,	στη	Ραδιοεφημερίδα	
του	FM	100	με	θέμα	τη	συνάντηση	του	Δ.Σ.	του	ΣΒΒΕ	
με	τον	Περιφερειάρχη	Κεντρικής	Μακεδονίας	κ.	Α.	
Τζιτζικώστα.	

02-03.10.13

•	33η	Συνάντηση	της	Θεματικής	Ομάδας	Εργασίας	
«Agrofood»,	που	διοργάνωσε	το	ερευνητικό	κέντρο	
ΤEAGASC	και	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	
του	στο	Δουβλίνο,	Ιρλανδία.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμε-
τείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.

03.10.13

•	Συνάντηση	γνωριμίας	με	τον	κ.	Δ.	Κατραβά,	Διευθύνο-
ντα	Σύμβουλο	Ελλάδος	και	την	κα.	Πόντη,	Διευθύντρια	
Επικοινωνίας	της	Media	Markt,	και	τον	κ.	Γ.	Φλέσσα,	
Διευθύνοντα	Σύμβουλο	της	CIVITAS,	που	πραγματοποι-
ήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.

04.10.13

•	Εκστρατεία	Ενημέρωσης	Eco-Energy	Campaign:	
«Ενέργεια	Χθες,	Σήμερα,	Αύριο,	οι	Τοπικές	Κοινωνίες	
έχουν	το	λόγο»	στην	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδο-
νίας,	που	συνδιοργάνωσαν	το	Παρατηρητήριο	Πολιτών	
για	την	Αειφόρο	Ανάπτυξη	και	το	Ελληνικό	Ινστιτού-
το	Επιχειρηματικότητας	&	Αειφόρου	Ανάπτυξης	και	
πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.		
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

07-09.10.13

•	Επιχειρηματική	αποστολή	στο	Ισραήλ,	με	τη	συμμετοχή	
του	Πρωθυπουργού	της	Ελλάδας,	που	διοργάνωσε	το	
Υπουργείο	Εξωτερικών.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Πρόεδρος.

07-08.10.13

•	Συνάντηση	των	εταίρων	στο	πλαίσιο	του	έργου	
GuardEn,	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Σόφια,	Βουλ-
γαρία.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.	

•	1ο	Ελληνικό	Φόρουμ	για	την	Καινοτομία,	που	διορ-
γάνωσε	το	Ίδρυμα	Ευγενίδου,	και	πραγματοποιήθηκε	
στις	εγκαταστάσεις	του,	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

08.10.13

•	Τελική	συνάντηση	των	εταίρων	του	έργου	«EEN-
PACT»,	που	πραγματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	
του	Bulgarian	Industrial	Association	στη	Σόφια,	Βουλ-
γαρία.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η		κα	Μ.	Νάζη.

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

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

09.10.13

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΕΣΥΠ,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

09-10.10.13

•	Συνάντηση	των	εταίρων	στο	πλαίσιο	του	έργου	Inno-
Food	SEE,	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Φιλιππούπο-
λη,	Βουλγαρία.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	
Στυλιαράς.	

•	Τελικό	Συνέδριο	του	έργου	«EEN-PACT»,	που	πραγ-
ματοποιήθηκε	στις	εγκαταστάσεις	του	Bulgarian	
Industrial	Association	στη	Σόφια,	Βουλγαρία.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η		κα	Μ.	Νάζη.

10.10.13

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	του	Χρηματιστηρίου	Αθηνών.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	3ο	Make	Innovation	Work	Forum,	που	συνδιοργάνω-
σαν	το	ΕλληνοΑμερικανικό	Επιμελητήριο	με	το	Κολλέ-
γιο	Ανατόλια	και	πραγματοποιήθηκε	στη	βιβλιοθήκη	
Bissell	του	ACT.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

11.10.13

•	Τεχνική	σύσκεψη	σχετικά	με	την	υλοποίηση	των	Το-
πικών	Σχεδίων	Δράσης	για	την	Απασχόληση	και	την	
υποβολή	του	Μηνιαίου	Δελτίου	Δαπανών,	που	πραγμα-
τοποιήθηκε	στη	Διαχειριστική	Αρχή	της	Περιφέρειας	
Κεντρικής	Μακεδονίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	
οι	κ.κ.	Χρ.	Γεωργίου	και	Κ.	Στυλιαράς.	

•	Συνάντηση	εργασίας	στο	πλαίσιο	του	έργου	Guarden,	
που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Χρ.	Γεωργίου	
και	Κ.	Στυλιαράς.	

12-13.10.13

•	2ο	Διεθνές	Συμπόσιο	Θεσσαλονίκης	«Η	Ελλάδα	σ’	έναν	
ταραγμένο	κόσμο:	Ευρώ	–	κρίση,	Ρωσία,	Τουρκία	και	
Μεσόγειος»,	που	συνδιοργάνωσαν	η	Πολιτιστική	Εται-
ρεία	Επιχειρηματιών	Βορείου	Ελλάδος	και	το	Δίκτυο	
Ναυαρίνο	με	την	υποστήριξη	του	ιδρύματος	Konrad	
Adenauer,	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Ολύμπιον.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.	

14.10.13

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	με	τη	συμμετοχή	του	κ.	Α.	Σκορ-
δά,	Υφυπουργού	Ανάπτυξης.

15.10.13

•	Ημερίδα	με	θέμα	«Μπορεί	να	υπάρχει	ανάπτυξη	με	
υψηλό	κόστος	ενέργειας;»,	που	συνδιοργάνωσε	ο	
Σύνδεσμος	με	την	Ένωση	Βιομηχανιών	Καταναλωτών	
Ενέργειας	(ΕΒΙΚΕΝ)	και	πραγματοποιήθηκε	στην	
αίθουσα	Δημοτικού	Συμβουλίου	του	Δημαρχείου	Θεσ-
σαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	παρουσίασε	τα	αποτελέ-
σματα	της	ημερίδας	ο	κ.	Γ.	Σταύρου	και	συμμετείχε	η	
κα.	Μ.	Νάζη.



•	Εκπαιδευτικό	σεμινάριο	-	ανταλλαγή	προσωπικού	
(Staff	Exchange	-	Training)	με	εκπρόσωπο	του	
Enterprise	Europe	Network	Σερβίας,	τον	κ.	Mladen	
Radisic,	καθώς	και	εκπρόσωπο	του	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Θεσσα-
λίας	και	Κεντρικής	Ελλάδος,	την	κα	Σ.	Βαϊνά.	Η	συνά-
ντηση	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Κ.	Στυλιαράς	και	
Γ.	Χάσκος	και	η	κα.	Μ.	Νάζη.

15-16.10.13

•	Ετήσια	συνάντηση	του	δικτύου	Enterprise	Europe	
Network,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	χώρο	της	έκθε-
σής	LITEXPO	στο	Vilnius,	Λιθουανία.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

16.10.13

•	Τηλεοπτική	συνέντευξη	του	Προέδρου,	στην	δημοσιο-
γράφο	κα.	M.	Μουστάκα,	στο	Κεντρικό	Δελτίο	Ειδήσε-
ων	της	TV	100	με	θέμα:	«Παρουσίαση	αποτελεσμάτων	
μελέτης	Στοιχείων	Ισολογισμών».	

•	Συνάντηση	με	το	Γενικό	Γραμματέα	Βιομηχανίας	κ.	
Γ.	Στεργίου,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	γραφείο	του	
Γενικού.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	Εκδήλωση	«Ανταγωνιστικότητα	των	Μικρομεσαίων	
Επιχειρήσεων	στο	νέο	Οικονομικό	Περιβάλλον»,	που	
διοργάνωσε	η	Τράπεζα	Eurobank	και	πραγματοποι-
ήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Hyatt	Regency	Thessaloniki.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

17.10.13

•	Τηλεοπτική	συνέντευξη	του	Προέδρου,	στους	δημο-
σιογράφους	κα.	Μ.	Αναγνωστίδου	και	Κ.	Λουτζιούδη,	
στην	εκπομπή	«Άκου	να	δεις»	της	TV	100	με	θέμα:	
«Παρουσίαση	αποτελεσμάτων	μελέτης	Στοιχείων	
Ισολογισμών».	

•	Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	Προέδρου,	στους	δη-
μοσιογράφους	κ.κ.	Δ.	Βερύκιο	και	Δ.	Σταυρόπουλο,	
στην	εκπομπή	«Οι	Αντίθετοι»	του	Ρ.Σ.	Alpha	98.9	με	
θέμα:	«Παρουσίαση	αποτελεσμάτων	μελέτης	Στοιχείων	
Ισολογισμών».	

•	Τηλεοπτική	συνέντευξη	του	κ.	Χ.	Γεωργίου,	στη	δημο-
σιογράφο	κ.	N.	Τόνογλου,	στο	Κεντρικό	Δελτίο	Ειδή-
σεων	στο	Κανάλι	6	της	Ξάνθης,	με	θέμα:	«Παρουσίαση	
αποτελεσμάτων	μελέτης	Στοιχείων	Ισολογισμών».	

•	Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	κ.	Χ.	Γεωργίου,	στον	δη-
μοσιογράφο	κ.	Ν.	Χαζαρίδη	στην	εκπομπή	«Magazino»	
του	Ρ.Σ.	Alpha	της	Καβάλας		με	θέμα:	«Παρουσίαση	
αποτελεσμάτων	μελέτης	Στοιχείων	Ισολογισμών».	

•	Συνάντηση	για	συνεργασία	μεταξύ	του	Συνδέσμου	και	
του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης,	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.		Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	Συνάντηση	εργασίας	για	θέματα	σχετικά	με	τη	Ζώνη	
Καινοτομίας,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Υπουργείο	
Μακεδονίας	Θράκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Χρ.	Γεωργίου.

22.10.13

•	1η	Συνεδρίαση	Ομάδας	Εργασίας	Εκπόνησης	Σχεδίου	
Δράσης	για	την	ανάπτυξη	και	ενίσχυση	της	ανταγωνι-
στικότητας	στους	κλάδους	της	κλωστοϋφαντουργίας,	
ένδυσης	και	υπόδησης,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Υπουργείο	Ανάπτυξης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	
οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου	και	Ι.	Ακκάς.

•	Συνάντηση	με	Υπουργό	Οικονομικών,	κ.	Γ.	Στουρνάρα,	
στην	Αθήνα.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	
Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.		Επίσης,	συμμετείχαν		ο	
κ.	Σ.	Λαζαρίδης,	Πρόεδρος	Χρηματιστηρίου	Αθηνών	
και	ο	κ.	Ξ.	Αυλωνίτης,	Αντιπρόεδρος	Επιτροπής	Κε-
φαλαιαγοράς.

23.10.13

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΕΣΥΠ,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	του	ΕΣΥΔ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	Επιθεώρηση	του	συστήματος	διαχείρισης	ποιότητας	
του	ΣΒΒΕ,	σύμφωνα	με	το	πρότυπο	ISO	9001	και	SA	
8000.

24.10.13

•	Δημόσια	συνεδρίαση	δημοτικής	επιτροπής	διαβούλευ-
σης,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Δημαρχείο	Θεσσαλο-
νίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	Εσπερίδα	για	τη	δικτύωση	των	αναπτυξιακών	συμπρά-
ξεων	με	σκοπό	την	ανταλλαγή	εμπειριών	και	τεχνο-
γνωσίας,	την	προώθηση	και	ανταλλαγή	καινοτόμων	
πρακτικών	καθώς	και	επίσης	τη	διερεύνηση	κοινών	
προβλημάτων	που	αντιμετωπίζουν	οι	αναπτυξιακές,	
που	διοργάνωσε	η	αναπτυξιακή	ΤΟΠΣΑ	ΕΡΜΗΣ	στο	
πλαίσιο	της	δράσης	των	τοπικών	συμφώνων	απασχόλη-
σης	και	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Εμπορικού	
Συλλόγου	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	και	την	
Αναπτυξιακή	Σύμπραξη	Επιχειρείν	και	Απασχόληση	
στη	Μεταποίηση	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.		

25.10.13

•	Επίσκεψη	της	Αυτού	Θειοτάτης	Παναγιότητας	του	
Οικουμενικού	Πατριάρχη	κ.κ.	Βαρθολομαίου	που	
πραγματοποιήθηκε	στο	Υπουργείο	Μακεδονίας	Θρά-
κης.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.	

30.10.13

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

31.10.13

•	Ημερίδα	«Θεσσαλονίκη,	Κοινωνία	και	Πανεπιστήμια.	
Ο	δρόμος	προς	την	ανάπτυξη	απαιτεί	συνεργασία»,	
που	διοργάνωσε	η	Διοικούσα	Επιτροπή	της	Ν.Δ.	και	
πραγματοποιήθηκε	στο	Δημαρχείο	Θεσσαλονίκης.	
Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	Διοικητικό	Συμβούλιο	ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Χ.	Γκίνης	και	η	κα	Σ.	Πο-
λίτου.
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Δ.Σ. με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, κ. Α. Σκορδά 

Πραγματοποιήθηκε	τη	Δευτέρα	14	Οκτωβρίου	2013,	
συνάντηση	εργασίας	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	
ΣΒΒΕ	με	τον	Υφυπουργό	Ανάπτυξης	και	Ανταγωνιστι-
κότητας	κ.	Αθανάσιο	Σκορδά.	

Το	θέμα	που	κυριάρχησε	κατά	τη	διάρκεια	της	συνεδρί-
ασης	ήταν	ο	σχεδιασμός	των	κατάλληλων	πολιτικών	για	
την	επαναφορά	της	μεταποίησης	στο	επίκεντρο	της	ανα-
πτυξιακής	πολιτικής.	Ζητούμενο	για	τον	ΣΒΒΕ	παραμένει	
η	άσκηση	ολοκληρωμένης	βιομηχανικής	πολιτικής	και	
η	κατεύθυνση	του	80%	των	κονδυλίων	του	νέου	ΕΣΠΑ	
στην	ενίσχυση	της	παραγωγικής	βάσης	της	χώρας.	

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Αθανάσιος	Σαββάκης	και	τα	
μέλη	του	ΔΣ	έθεσαν		προς	συζήτηση	στον	κ.	Υπουργό	
πλήθος	θεμάτων.	Ενδεικτικά	αναφέρουμε	τα	εξής:

1.	Νέο	σύστημα	αδειοδότησης	μεταποιητικών	επιχειρή-
σεων.	Στις	πρόσφατες	ανακοινώσεις	του	το	Υπουργείο	
Ανάπτυξης	στο	πλαίσιο	της	μεταρρυθμιστικής	προσπά-
θειας	του	ισχύοντος	καθεστώτος	αδειοδότησης	των	
επιχειρήσεων,	κατευθύνεται	σαφώς	στην	υιοθέτηση	
των	προτάσεων	των	παραγωγικών	φορέων.	Σε	κάθε	
περίπτωση,	ο	ΣΒΒΕ	ζητά	να	επιταχυνθούν	οι	σχετικές	
διαδικασίες	και	να	υπάρξει	άμεσα	λήψη	αποφάσεων	
σε	όλα	τα	επίπεδα,	ούτως	ώστε	να	υπάρξει	το	ταχύ-
τερο	δυνατόν	υλοποίηση	του	νέου	πλαισίου	και	όχι	
αργότερα	από	το	1ο	εξάμηνο	του	2014.

2.	Νέο	θεσμικό	πλαίσιο	στις	σχέσεις	βιομηχανίας	με	
τις	εγχώριες	αλυσίδες	λιανεμπορίου.	Η	δημιουργία	
ενός	υγιέστερου	πλαισίου	συνεργασίας	μεταξύ	με-
ταποιητικών	επιχειρήσεων	και	αλυσίδων	λιανικού	

εμπορίου	θα	έχει	άμεση	επίπτωση	τόσο	στη	μείωση	
των	τιμών	όσο	και	στην	ανάπτυξη	της	παραγωγικής	
βάσης	της	περιφέρειας.

3.	Θεσμοθέτηση	κινήτρων	για	παραγωγικές	επενδύσεις.	
Προτείνεται	η	περιφερειακή	εξειδίκευση	της	ασκού-
μενης	βιομηχανικής	πολιτικής,	με	την	υιοθέτηση	στον	
αναπτυξιακό	σχεδιασμό	της	χώρας	των	ακόλουθων	
μέτρων	βιομηχανικής	πολιτικής:	α)	Κίνητρα	για	την	
υλοποίηση	επενδύσεων	στη	μεταποίηση,	και,	β)	Κί-
νητρα	για	τη	βελτίωση	της	ποιότητας	και	της	ανταγω-
νιστικότητας	βιομηχανικών	προϊόντων.

4.	Εκταμίευση	οφειλών	Δημοσίου	για	κρατικές	προ-
μήθειες.	

5.	Ενίσχυση	της	ρευστότητας	-	Συμψηφισμός	οφειλών	
των	επιχειρήσεων	προς	το	κράτος	με	αυτές	του	κρά-
τους	προς	τις	επιχειρήσεις.

6.	Πλαίσιο	ελέγχου	και	εποπτείας	της	αγοράς	των	δο-
μικών	υλικών.	

7.	Προβλήματα	στην	υλοποίηση	και	καθυστερήσεις	στην	
χρηματοδότηση	επενδύσεων	του	επενδυτικού	νόμου.	

8.	Νομοθετικές	παρεμβάσεις	στην	ανακαίνιση	των	ανελ-
κυστήρων.	

9.	Αναθέρμανση	συγκεκριμένων	κλάδων	της	οικονομίας	
με	σαφείς	προοπτικές	ανάπτυξης.	

10.	Γραφειοκρατία,	καθυστερήσεις	και	περιττές	δια-
δικασίες	στην	υποβολή	φακέλων	επενδύσεων	και	
στους	ελέγχους.
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Δ.Σ. με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα

Τη	Δευτέρα	30	Σεπτεμβρίου	2013	πραγματοποιήθηκε	
συνάντηση	εργασίας	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	
ΣΒΒΕ	με	τον	Περιφερειάρχη	Κεντρικής	Μακεδονίας,	
κ.	Απόστολο		Τζιτζικώστα.	

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Αθανάσιος	Σαββάκης,	τόνισε	
τη	σημασία	και	το	ρόλο	της	μεταποίησης	στην	Κεντρική	
Μακεδονία,	και	γι΄	αυτό	ζήτησε	την	επαναφορά	της	
μεταποίησης	στο	επίκεντρο	της	αναπτυξιακής	διαδικα-
σίας.	Για	την	τεκμηρίωση	των	λεγομένων	του,	ανέφερε	
τέσσερα	ενδεικτικά	ποσοτικά	στοιχεία	τα	οποία	είναι	
απολύτως	αντιπροσωπευτικά	της	σημαντικής	συνεισφο-
ράς	της	βιομηχανίας	στην	ανάπτυξη	της	Θεσσαλονίκης	
και	της	Κεντρικής	Μακεδονίας.	

Η	βιομηχανία	στην	ΠΚΜ	υπογράμμισε	ο	κ.	Σαββάκης:

•	Συμβάλλει	με	19,6%	στο	σχηματισμό	της	ακαθάριστης	
προστιθέμενης	αξίας,		ενώ	η	βιομηχανία	στο	σύνολο	
της	χώρας	συμβάλλει	κατά	15,5%.	(δηλαδή	+	4,1%	
πάνω	από	το	ποσοστό	της	χώρας)

•	Πραγματοποιεί	άνω	του	22%	των	εξαγωγών	της	χώ-
ρας,	αφού	ακόμη	και	τα	γεωργικά	προϊόντα	και	οι	
πρώτες	ύλες	ενέχουν	οπωσδήποτε	κάποιο	ποσοστό	
μεταποίησης.

•	Παράγει	το	18%,	που	είναι	περίπου	3,5	δις	€,	της	
συνολικής	ακαθάριστης	προστιθέμενης	αξίας	του	
συνόλου	της	μεταποίησης	στη	χώρα.

•	Απασχολεί	το	20%	των	εργαζομένων	της	μεταποίησης	
στη	χώρα,	οι	οποίοι,	ανέρχονται	σε	πάνω	από	80.000,	
ενώ,	απασχολεί	το	19	%	του	συνόλου	των	εργαζομένων	

στην	ΠΚΜ	περισσότερο	δηλαδή	κατά	2,4	%	από	το	16,6%	
που	είναι	το	αντίστοιχο	ποσοστό	σε	επίπεδο	χώρας.	

Επιπλέον	τόνισε	ότι	με	την	ανεργία	να	ανέρχεται	στην	
Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	στο	30,1%,	το	δεύ-
τερο	μεγαλύτερο	στη	χώρα,	πρέπει	να	γίνει	αντιληπτό	ότι	
μόνον	η	ενίσχυση	της	παραγωγικής	βάσης	τα	επόμενα	
χρόνια	μπορεί	να	συμβάλλει	καταλυτικά	στη	δημιουργία	
νέων	θέσεων	εργασίας	και	στη	δημιουργία	πραγματικής	
ανάπτυξης.	

Τέλος,	ο	κ.	Σαββάκης,	μεταξύ	άλλων,	έθεσε	τα	ακόλουθα	
θέματα	προς	συζήτηση	προς	τον	κ.	Τζιτζικώστα:

1.	Το	σχεδιασμό	του	νέου	Περιφερειακού	Επιχειρησιακού	
Προγράμματος	(ΠΕΠ)	και	τις	θέσεις	της	βιομηχανίας	στο	
πλαίσιο	της	εφαρμογής	του.	Στο	πλαίσιο	αυτό	ο	ΣΒΒΕ	
επέδωσε	στον	κ.	Τζιτζικώστα	πολυσέλιδο	υπόμνημα	
με	προτεινόμενες	δράσεις	βιομηχανικής	πολιτικής	
και	ενίσχυσης	της	μεταποίησης,	για	τη	συμπερίληψή	
τους	στο	σχεδιασμό	του	νέου	ΠΕΠ	της	Περιφέρειας.

2.	Οι	δράσεις	που	θα	πρέπει	να	ληφθούν	το	επόμενο	
χρονικό	διάστημα,	ούτως	ώστε	η	βιομηχανική	περιοχή	
Θεσσαλονίκης	να	ξαναγίνει	η	σημαντικότερη	στη	χώρα.	

3.	Η	θεσμοθέτηση	της	βιομηχανικής	συγκέντρωσης	του	
λακκώματος	σε	πραγματικό	ΒΙΟΠΑ.	

4.	Η	διασφάλιση	της	λειτουργίας	των	υφιστάμενων	βιο-
μηχανικών	εγκαταστάσεων	που	εμπίπτουν	στην	οδηγία	
SEVEZO,	και,

5.	Η	ολοκλήρωση	της	σύνδεσης	με	τη	ΒΙΠΕ	Θεσσαλο-
νίκης	με	ΕΟ	Κατερίνης	(ΠΑΘΕ)	και	ΕΟ	Θεσσαλονίκης	
–	Χαλκηδόνας	–	Έδεσσας	–	Φλώρινας.
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Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου με τις παραγωγικές τάξεις 

στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Την	Παρασκευή	25	Οκτωβρίου	2013,	στο	ιστορικό	κτίριο	
του	Διοικητηρίου	πραγματοποιήθηκε	συνάντηση	εκπρο-
σώπων	των	παραγωγικών	τάξεων	της	Θεσσαλονίκης	
με	την	Αυτού	Θειοτάτη	Παναγιότητα,	τον	Οικουμενικό	
Πατριάρχη	κ.κ.	Βαρθολομαίο.

Στο	γραφείο	του	Υπουργού	Μακεδονίας	και	Θράκης	κ.	
Θ.	Καράογλου,	τον	περίμεναν	ο	Υφυπουργός	Παιδεί-
ας	και	Θρησκευμάτων	κ.	Κωνσταντίνος	Γκιουλέκας,	
Δήμαρχοι	της	περιφέρειας	Θεσσαλονίκης	καθώς	και	
πρόεδροι	των	παραγωγικών	και	επιστημονικών	φορέων	
της	Μακεδονίας.

Παρόντες	ήταν	ο	Δήμαρχος	Βόλβης	κ.	Δημήτρης	Γα-
λαμάτης,	ο	Δήμαρχος	Δέλτα	κ.	Γιώργος	Γλώσσης,	ο	
Δήμαρχος	Λαγκαδά	κ.	Γιάννης	Αναστασιάδης,	ο	Δή-
μαρχος	Πυλαίας-Χορτιάτη	κ.	Ιγνάτιος	Καϊτεζίδης,	ο	
Δήμαρχος	Χαλκηδόνας	κ.	Γιάννης	Μπίκος,	ο	Δήμαρχος	
Ωραιοκάστρου	κ.	Δημήτρης	Σαραμάντος,	ο	Πρόεδρος	
του	ΦΟ.Δ.Σ.Α.	Θεσσαλονίκης	κ.	Μιχάλης	Γεράνης,	ο	
Πρόεδρος	του	Γεωτεχνικού	Επιμελητηρίου	Παράρτημα	
Κεντρικής	Μακεδονίας	κ.	Αθανάσιος	Σαρόπουλος,	ο	
Πρόεδρος	του	Τεχνικού	Επιμελητηρίου	Ελλάδας	Τμήμα	
Κεντρικής	Μακεδονίας	κ.	Τάσος	Κονακλίδης,	ο	Πρόε-
δρος	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	κ.	
Αθανάσιος	Σαββάκης	και	ο	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	
Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος	κ.	Δημήτρης	Λακασάς.

Ο	Οικουμενικός	Πατριάρχης	εξέφρασε	τις	θερμότατες	
ευχαριστίες	του	στο	λαό	της	Θεσσαλονίκης	και	της	Βο-
ρείου	Ελλάδος	για	τις	εκδηλώσεις	τιμής	και	σεβασμού	
προς	το	πρόσωπό	του.		

Όπως	είπε	ο	Προκαθήμενος	της	Ορθόδοξης	Εκκλησίας:	
«Η	ιστορία	του	Οικουμενικού	Πατριαρχείου	υπήρξε	
πολυκύμαντος,	δεν	ήταν	καθόλου	εύκολη	δια	μέσου	των	
αιώνων,	αλλά	με	τη	χάρη	του	Θεού	υπάρχει	σήμερα	και	
αποτελεί	σημείο	αναφοράς	για	όλους	τους	Ορθοδόξους	
και	ευρύτερα	για	όλους	τους	πολιτισμένους	ανθρώπους.	
Η	επικοινωνία	Κωνσταντινουπόλεως	και	Θεσσαλονίκης	
δια	μέσου	των	αιώνων	είναι	δεδομένη,	είναι	γνωστή,	
είναι	αμφίδρομος,	είναι	καρποφόρος	και	εύχομαι	έτσι	
να	συνεχίζεται	και	στο	μέλλον».	
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Effective Waste Management

39ο IATTO FORUM & EXPORT SUMMIT II

Στο	πλαίσιο	των	ευρωπαϊκών	προγραμμάτων	«Training	
on	Health	and	Safety	in	the	Environment	Industrial	
Sector	(THESEIS)»	και	«Opportunities	To	Improve	
Environment	for	SMEs	(OPTIMES)»	ο	Σύνδεσμος	Βιομη-
χανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	μέλος	του	Enterprise	
Europe	Network	–	Hellas,	διοργάνωσε,	την	Πέμπτη	
19	Σεπτεμβρίου	2013,	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace	
στη	Θεσσαλονίκη,	ημερίδα		με	τίτλο:	«Effective	Waste	
Management».	

Ο	στόχος	της	εκδήλωσης	ήταν	η	ενημέρωση	των	επι-
χειρήσεων	σχετικά	με	τη	διαχείριση	βιομηχανικών	και	
αστικών	αποβλήτων	με	την	παρουσίαση	καλών	πρακτι-
κών	από	τη	Βουλγαρία,	την	Πολωνία,	και	τη	Φινλανδία.	
Επίσης,	πραγματοποιήθηκε	παρουσίαση	εκπαιδευτικής	
πλατφόρμας	σχετικά	με	τις	σύγχρονες	εκπαιδευτικές	
ανάγκες	των	επιχειρήσεων	σε	θέματα	Υγείας	και	Ασφά-
λειας	των	εργαζομένων	που	απασχολούνται	στις	μονάδες	
επεξεργασίας	υγρών	βιομηχανικών	αποβλήτων.

Συγκεκριμένα,	οι	θεματικές	ενότητες	της	εκδήλωσης	
ήταν	οι	εξής:

•	Εκπαιδευτική	πλατφόρμα	για	διαδικτυακή	επαγγελ-
ματική	εκπαίδευση,	μέσω	τρισδιάστατου	σχεδίου	μιας	
μονάδας	επεξεργασίας	αποβλήτων	

•	Συνεργασία	με	δήμους	για	την	αποτελεσματική	δια-
χείριση	των	αποβλήτων	στη	Βουλγαρία

•	Επεξεργασία	λυμάτων:	καλή	πρακτική	από	την	Πολωνία

•	Υγεία	&	Ασφάλεια:	περιπτώσεις	καλής	πρακτικής

•	Ανάπτυξη	ευρωπαϊκού	συστήματος	προσόντων	για	
διαχειριστές	εγκαταστάσεων	στερεών	αποβλήτων.

Από	το	βήμα	του	39ου	IATTO	FORUM	&	EXPORT	
SUMMIT	II	που	διοργάνωσε	το	Σύνδεσμος	Εξαγωγέων	
Βορείου	Ελλάδος,	στις	25	Σεπτεμβρίου	2013,	ο	Πρόεδρος	
του	ΣΒΒΕ	κ.	Α.	Σαββάκης	απηύθυνε	ομιλία	με	θέμα	
«Επενδυτικές	ευκαιρίες	στην	Ελλάδα».	

Ο	κ.	Σαββάκης	κατά	την	ομιλία	του	επικεντρώθηκε	στο	
μείζον	θέμα	της	προσέλκυσης	και	υλοποίησης	επενδύ-
σεων	στη	χώρα	μας	υπογραμμίζοντας	ότι	οι	προϋποθέ-
σεις	υλοποίησης	επενδύσεων	στη	μεταποίηση	είναι	δυο:
•	η	ανάγκη	ύπαρξης	μιας	συγκεκριμένης	βιομηχανικής	
πολιτικής	που	τελικά	θα	επαναφέρει	την	υγιή	μετα-
ποιητική	δραστηριότητα	της	χώρας	στο	προσκήνιο	
της	ανάπτυξης,	και,	

•	η	υλοποίηση	διορθωτικών	μεταρρυθμίσεων	που	θα	
βελτιώσουν	το	εξωτερικό	περιβάλλον	των	εγχώριων	
επιχειρήσεων.	

Συνεχίζοντας	ανέφερε	ότι	παρά	τις	δυσμενείς	συνθήκες	
στο	μέτωπο	της	οικονομίας,	η	εγχώρια	επιχειρηματική	
κοινότητα:
•	επιμένει	να	δουλεύει	σκληρά,	

•	παραμένει	διασυνδεδεμένη	με	τα	διεθνή	δρώμενα,	
•	σχεδιάζει	με	αποφασιστικότητα	το	μέλλον	της	υγιούς	
επιχειρηματικότητας	στη	χώρα,	

και	παράλληλα,	
•	εξακολουθεί	να	παράγει	και	να	εξάγει	προϊόντα	υψηλής	
ποιότητας	και	προστιθέμενης	αξίας,	προσφέροντας	
έμπρακτα	στην	ανάπτυξη	της	χώρας	με	την	πληρωμή	
μεγάλων	χρηματικών	ποσών	για	φόρους	και	ασφαλι-
στικές	εισφορές.	

Απευθυνόμενος,	ο	κ.	Σαββάκης,	προς	τους	ξένους	συ-
ναδέλφους	του	που	συμμετείχαν	στο	Forum	αναφορικά	
με	τις	επενδυτικές	ευκαιρίες	στην	Ελλάδα,	και	ειδι-
κά	στη	Βόρεια	Ελλάδα,		τόνισε	ότι	στη	Βόρεια	Ελλάδα	
υπάρχει	πλήθος	επιχειρήσεων	που	μπορούν	να	είναι	οι	
παραγωγικοί	κι	εμπορικοί	συνεργάτες	επιχειρήσεων	
του	εξωτερικού,	γιατί	οι	επιχειρήσεις	αυτές	παράγουν:
•	Προϊόντα	υψηλής	ποιότητας,
•	Προϊόντα	τυποποιημένα	και	ελκυστικά	συσκευασμένα,
•	Προϊόντα	πιστοποιημένα,	και,
•	Προϊόντα	και	υπηρεσίες	διεθνώς	ανταγωνιστικά.
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Μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη με υψηλό κόστος ενέργειας;

Ενημερωτική συνάντηση της MEDIA MARKT 
με τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ

Η	Ένωση	Βιομηχανικών	Καταναλωτών	Ενέργειας	(ΕΒΙ-
ΚΕΝ)	σε	συνεργασία	με	το	Enterprise	Europe	Network	
–	Hellas	του	ΣΒΒΕ,	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	
«OPTIMES»,	διοργάνωσε	την	Τρίτη,	15	Οκτωβρίου	
2013,	στο	Δημαρχείο	Θεσσαλονίκης,	Αίθουσα	Δημοτι-
κού	Συμβουλίου,	εκδήλωση	ενημέρωσης	των	τοπικών	
φορέων	και	επιχειρήσεων	για	το	πρόβλημα	επιβίωσης	
που	αντιμετωπίζουν	οι	βιομηχανίες	εντάσεως	ενέργειας	
λόγω	του	υψηλού	κόστους	ενέργειας.	

Την	εκδήλωση,	χαιρέτησαν	ο	Δήμαρχος	Θεσσαλονίκης	
κ.	Γ.	Μπουτάρης	και	ο	Περιφερειάρχης	Κεντρικής	Μα-
κεδονίας	κ.	Α.	Τζιτζικώστας.	

Ομιλητές	στην	εκδήλωση	ήταν	οι	κ.κ.	Α.	Κοντολέων,	
μέλος	Δ.Σ.	της	ΕΒΙΚΕΝ,	Ν.	Μαρίου,	Γενικός	Διευθυντής	
της	ΣΙΔΕΝΟΡ	ΑΕ,	Δ.	Κολαΐτης,	Γενικός	Γραμματέας	της	
ΕΒΙΚΕΝ,	Π.	Γραβουνιώτης,	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	
ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΑΒΕΕ,	Ι.	Τσάρας,	Αναπλη-
ρωτής	Γενικός	Διευθυντής	της	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ	

-	ELFE,	Ι.	Σταύρου,	Εκτελεστικός	Αντιπρόεδρος	του	
ΣΒΒΕ	και	Α.	Αποστολίδης,	Εκπρόσωπος	του	ΣΕΒΕ	και	
Πρόεδρος	της	ΚΟΛΟΡΑ	ΑΕ.	

Στις	ομιλίες	τους	τα	στελέχη	της	ΕΒΙΚΕΝ	παρουσίασαν	
τις	στρεβλώσεις	της	αγοράς	ενέργειας,	τα	σοβαρά	προ-
βλήματα	που	αντιμετωπίζουν	οι	εταιρίες	μέλη	τους	και	
κατέθεσαν	προτάσεις.	

Ο	κ.	Σταύρου,	Εκτελεστικός	Αντιπρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	,	
στην	τοποθέτησή	του	τόνισε	ότι	οι	δομικές	στρεβλώσεις	
έχουν	προσλάβει	μόνιμο	χαρακτήρα	και	υπογράμμισε	
μεταξύ	άλλων:	«Υπάρχουν	εφικτές	λύσεις	αν	υπάρχουν	
ώτα	ακουόντων.	Το	ερώτημα	είναι	αν	είμαστε	ως	κράτος	
αποφασισμένοι	για	διαρθρωτικές	αλλαγές	στην	αγορά».	

Η	εκδήλωση	έκλεισε	μετά	από	τη	συζήτηση	που	διεξή-
χθη	με	τη	συμμετοχή	του	κοινού	όπου	ανταλλάχθηκαν	
απόψεις	και	πληροφορίες	για	το	συντονισμό	επόμενων	
κινήσεων	και	δράσεων.

Σε	συνάντηση	που	είχε	με	τον	Πρόεδρο	του	ΣΒΒΕ	κ.	
Αθανάσιο	Σαββάκη,	η	διοίκηση	της	Media	Markt	με	
επικεφαλής	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	κ.	Δημ.	Κατραβά	
ενημέρωσε	για	τις	εξελίξεις	στην	αγορά	ηλεκτρικών	και	
ηλεκτρονικών	ειδών	και	τη	σημασία	που	αποδίδει	η	εται-
ρεία	στην	Θεσσαλονίκη	και	την	ευρύτερη	περιοχή,	όπου	
διατηρεί	τρία	καταστήματα	και	απασχολεί	περισσότερους	
από	200	εργαζόμενους.	Κατά	τη	συνάντηση	συζητήθηκε	
επίσης,	και	το	θέμα	της	εγγραφής	της	Media	Markt	ως	
συνδεδεμένου	μέλους	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	
Βορείου	Ελλάδος.

Ο	κ.	Δημήτρης	Κατραβάς,	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	
Media	Markt	δήλωσε	σχετικά:		

«Συζητήσαμε	με	τον	Πρόεδρο	τις	ευκαιρίες	και	τις	προ-
οπτικές	της	εταιρείας	μας,	καθώς	και	την	ένταξή	μας	
στις	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΒΒΕ.	Μετά	από	οκτώ	χρόνια	

πετυχημένης	παρουσίας	στην	Ελλάδα	και	επτά	χρόνια	στη	
Θεσσαλονίκη,	σχεδιάζουμε	την	επόμενη	μέρα,	έχοντας	
πάντα	στο	πλευρό	μας	τους	200	εργαζομένους	μας	στην	
Θεσσαλονίκη	και	τους	καταναλωτές	που	καθημερινά	
μας	δείχνουν	την	εμπιστοσύνη	τους».

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Αθανάσιος	Σαββάκης	δήλωσε	
σχετικά:	

«Η	παρουσία	σημαντικών	επιχειρήσεων	στη	Βόρεια	Ελ-
λάδα,	όπως	η	Media	Markt,	είναι	απαραίτητη	τόσο	στον	
τομέα	της	απασχόλησης	μεγάλου	αριθμού	εργαζομένων,	
όσο	και	στον	τομέα	στήριξης	της	εγχώριας	παραγωγής.	
Σε	κάθε	περίπτωση,	είναι	επιβεβλημένη	η	συνέχιση	της	
δραστηριοποίησης	τέτοιων	επιχειρήσεων	στην	περιοχή	
της	Θεσσαλονίκης	που	με	τη	δυναμική	τους	μπορούν	
να	εισφέρουν	θετικά	στην	ανάπτυξη	και	στη	δημιουργία	
νέων	θέσεων	εργασίας».
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Θεσσαλονίκη, Κοινωνία και Πανεπιστήμια. 
Ο δρόμος προς την ανάπτυξη απαιτεί συνεργασία

Τόσο	η	χρονική,	όσο	και	η	κοινωνικοοικονομική	συγκυρία,	
καθιστούν	τη	συζήτηση	για	τη	«Θεσσαλονίκη,	την	Κοινωνία	
και	τα	Πανεπιστήμια»,	εξαιρετικά	χρήσιμη,	υπογράμμισε	
ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Α.	Σαββάκης,	στην	έναρξη	
της	ομιλίας	του	σε	εκδήλωση	που	διοργάνωσε	στις	31	
Οκτωβρίου,	η	Διοικούσα	Επιτροπή	Νομού	Θεσσαλονίκης	
της	Νέας	Δημοκρατίας,	στο	Δημαρχείο	Θεσσαλονίκης.	

Κατά	τη	διάρκεια	της	ομιλίας	του	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	
επικεντρώθηκε	στο	θέμα	της	σύνδεσης	της	έρευνας	με	
την	επιχειρηματική	κοινότητα,	αναφέροντας	ότι	«για	να	
υπάρξει	ουσιαστικό	αναπτυξιακό	αποτέλεσμα	στη	μεταρ-
ρυθμιστική	προσπάθεια	συνεργασίας	της	ερευνητικής	
κοινότητας	με	την	ακαδημαϊκή	θα	πρέπει	να	δοθεί	βάρος	
σε	ένα	πράγμα:	στη	δημιουργία	κοινών	συμφερόντων	
μεταξύ	ερευνητικής	κοινότητας	και	επιχειρηματικής	
κοινότητας.	Τα	συμφέροντα	αυτά	θα	πρέπει	να	φέρουν,	
κυρίως,	τους	ανθρώπους	κοντά.	Τα	συμφέροντα	να	κα-
ταλήγουν	σε	δικτύωση	και	συνεργασία	ανθρώπων.	Αν	
αυτό	το	επιτύχουμε,	τότε,	θα	έχουμε	κάνει	ένα	τεράστιο	
βήμα	στην	προσπάθεια	για	την	ανάπτυξη	της	χώρας».	

Γι΄	αυτό	στο	θεσμικό	επίπεδο,	για	τη	σύνδεση	της	ακα-
δημαϊκής	και	της	επιχειρηματικής	κοινότητας,	ο	ΣΒΒΕ,	
συνέχισε	ο	κ.	Σαββάκης,	προτείνει:

1.	να	συμπεριληφθούν	στα	κριτήρια	εξέλιξης	των	μελών	
Διδακτικού	Ερευνητικού	Προσωπικού	ο	αριθμός	των	
νέων	επιχειρήσεων	και	των	νέων	θέσεων	εργασίας	
που	δημιουργήθηκαν	ως	αποτέλεσμα	της	ερευνητικής	
τους	εργασίας,	

2.	η	ενίσχυση	των	ερευνητικών	εργαστηρίων	και	ιν-
στιτούτων	να	γίνεται	με	βάση	την	παραγωγή	αξιο-
ποιήσιμου	ερευνητικού	αποτελέσματος	από	εθνικές	
επιχειρήσεις,	και,	

3.	να	θεσμοθετηθεί	η	επιβράβευση,	με	υψηλά	κίνητρα,	

του	επιχειρηματικού	ρίσκου	επενδύσεων	τεχνολογικής	
καινοτομίας	από	επιχειρήσεις.

Επιπλέον,	πρότεινε	στους	σχεδιασμούς	του	Υπουργείου	
να	συμπεριληφθούν:	

1.	η	δημιουργία	ενός	«Ταμείου	Καινοτομίας»,	το	οποίο	
απαραίτητα	θα	έχει	περιφερειακή	διάσταση	και	θα	
λειτουργεί	αποκεντρωμένα	μέσω	πέντε	(5)	παραρ-
τημάτων	του	στις	έδρες	των	μεγάλων	διοικητικών	
περιφερειών	της	χώρας,	και,	

2.	η	θέσπιση	μηχανισμού	διερεύνησης,	αποτύπωσης	και	
επιλογής	προτάσεων	για	την	ανάπτυξη	νέων	καινο-
τόμων	προϊόντων,	ο	οποίος	θα	χρηματοδοτεί	είτε	τη	
δημιουργία	νέας	επιχείρησης	με	τη	μορφή	κεφαλαίου	
επενδυτικού	κινδύνου	υψηλού	ρίσκου	(high	–	risk	
venture	capital),	είτε	επενδύσεις	καινοτομίας	υφι-
σταμένων	επιχειρήσεων	με	τη	μορφή	επιχορηγήσεων	
ή	φορολογικών	απαλλαγών.	

Το	επόμενο	θέμα	που	πρέπει	να	εξετασθεί,	τόνισε	ο	
κ.	Σαββάκης,	για	την	αποτελεσματικότερη	συνεργασία	
πανεπιστημίων	και	επιχειρήσεων	στο	νέο	πλαίσιο	είναι	
ο	θεσμός	της	διαμεσολάβησης.	«Δεν	έχουμε	ανθρώ-
πους	στην	Ελλάδα	που	να	ξέρουν	ακριβώς	τι	κάνουν	
τα	πανεπιστήμια	και	τα	ερευνητικά	ινστιτούτα,	και	να	
μπορούν	να	βγουν	στις	επιχειρήσεις	να	πουλήσουν	τις	
τεχνολογίες	και	τις	λοιπές	υπηρεσίες	τους.	

Επιτέλους,	όλοι	μας,	και	κυρίως	οι	επιχειρήσεις	θα	
πρέπει	να	μάθουν	τι	υπηρεσίες	προσφέρουν	ή	είναι	σε	
θέση	να	προσφέρουν	τα	ερευνητικά	ινστιτούτα	της	χώρα	
μας.	Οι	επιχειρήσεις,	θα	πρέπει	να	μάθουν	αν	μπορούν	
τα	ινστιτούτα	να	κάνουν	έρευνα	και	σε	ποιους	τομείς,	
αν	μπορούν	να	προσφέρουν	υπηρεσίες	πιστοποίησης	
προϊόντων	και	δοκιμών,	υπηρεσίες	εκπαίδευσης	προ-
σωπικού,	υπηρεσίες	σύνδεσης	με	την	αγορά».		
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Έκκληση για άμεση αποτροπή της μείωσης των τιμών 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή της από φωτοβολταϊκά

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	με	επι-
στολή	του,	τη	Δευτέρα	9	Σεπτεμβρίου	2013,	προς	τον	
Πρωθυπουργό,	κ.	Α.	Σαμαρά	και	με	κοινοποίηση	προς	
τον	Υφυπουργό	ΠΕΚΑ	κ.	Α.	Παπαγεωργίου,	εξέφρασε	την	
ιδιαίτερη	ανησυχία	του	για	το	μέλλον	των	επιχειρήσεων	
παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	φωτοβολταϊκά,	
αν	υλοποιηθεί	η	ανακοίνωση	του	Υφυπουργού	ΠΕΚΑ	
που	αφορά	στη	μείωση	των	συμβασιοποιημένων	τιμών	
πώλησης	ηλεκτρικής	ενέργειας	και	μεσοσταθμικά	ανέρ-
χεται	σε	45%	περίπου.	

Ειδικότερα	στην	επιστολή	αναφέρεται	ότι,	οι	εταιρείες	
που	επένδυσαν	στην	κατασκευή	και	λειτουργία	φωτο-
βολταϊκών	πάρκων	υπέγραψαν	εικοσαετείς	συμβάσεις	
με	το	Ελληνικό	Δημόσιο	και	την	ΛΑΓΗΕ	ΑΕ,	ανταποκρι-
νόμενες	στην	πολιτική	της	πράσινης	ανάπτυξης	και	της	
παραγωγής	ενέργειας	από	ανανεώσιμες	πηγές.	

Οι	πρόσφατες	ανακοινώσεις,	τονίζει	ο	ΣΒΒΕ,	έρχονται	
να	ανατρέψουν	τις	παραπάνω	εθνικές	και	ευρωπαϊκές	
επιταγές,	καθώς,	οι	εταιρίες	που	ανταποκρίθηκαν	βάλ-
λονται	πλέον	συστηματικά,	αν	μάλιστα	στις	τελευταίες	
ανακοινώσεις	συνυπολογίσουμε	το	πρόσφατο	μέτρο	
της	επιβολής	έκτακτης	εισφοράς	επί	των	ακαθαρίστων	
εσόδων	για	δύο	χρόνια.	

Εξάλλου,	η	τυχόν	μείωση	των	εγγυημένων	τιμών	πώλη-
σης,	σύμφωνα	με	τις	συμβάσεις	που	έχουν	υπογραφεί,	
αποτελεί	επέμβαση	στην	οικονομική	ελευθερία,	έστω	

και	αν	το	ΥΠΕΚΑ	κάνει	λόγο	για	εθελοντική	συμμετοχή	
με	την	παροχή	κινήτρων.	

Στην	επιστολή	σημειώνεται	επίσης	ότι,	με	τη	σύμφωνη	
γνώμη	της	ΛΑΓΗΕ	ΑΕ,	πολλές	επιχειρήσεις	έχουν	εκ-
χωρήσει	τις	συμβάσεις	αυτές	σε	τράπεζες	με	σκοπό	τη	
δανειοδότησή	τους	και	επομένως,	για	τις	επιχειρήσεις	
αυτές	θα	ήταν	καταστροφική	η	οποιαδήποτε	εκ	των	
υστέρων	αλλαγή	των	όρων	που	έχουν	υπογραφεί.	

Στα	παραπάνω	θα	πρέπει	να	προστεθεί,	τονίζει	ο	ΣΒΒΕ,	
η	παραπληροφόρηση	που	δέχεται	ο	καταναλωτής,	ότι	
το	έλλειμμα	της	ΛΑΓΗΕ	ΑΕ	και	συνακόλουθα	η	αύξηση	
της	τιμής	του	ηλεκτρικού	ρεύματος,	προέρχεται	από	
τις	ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας.	Για	το	θέμα	αυτό,	το	
Υπουργείο	θα	έπρεπε	να	εξετάσει	τα	δημοσιεύματα	και	
τις	απόψεις	των	φορέων	ότι	ο	πόρος	ΑΠΕ	καταλήγει,	
παράνομα,	στην	επιδότηση	των	ορυκτών	καυσίμων.

Είναι	εξάλλου	κοινώς	αποδεκτό	ότι	οι	επιχειρήσεις	που	
δραστηριοποιούνται	στην	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέρ-
γειας	από	φωτοβολταϊκά	ενισχύουν	με	την	λειτουργία	
τους	τις	τοπικές	οικονομίες	αποτελώντας	έναν	από	τους	
λίγους	υγιείς	κλάδους	της	μεταποιητικής	οικονομίας.	

Επειδή	το	σταθερό	επενδυτικό	περιβάλλον	αποτελεί	
προαπαιτούμενο	για	ελληνικές	και	ξένες	επενδύσεις,	
υπογραμμίζει	ο	ΣΒΒΕ	στο	τέλος	της	επιστολής	του,	
είναι	αναμφίβολα	αναγκαίο	να	προστατευθούν	τουλάχι-
στον	εκείνοι	οι	κλάδοι	της	οικονομίας,	και	η	παραγωγή	
ηλεκτρικής	ενέργειας	από	φωτοβολταϊκά	που	ανήκει	
σ’	αυτούς,	που	σήμερα,	παρά	τις	αντιξοότητες,	συνεχί-
ζουν	να	προσφέρουν	πολλαπλασιαστικά	στην	ελληνική	
οικονομία	και	στις	τοπικές	κοινωνίες	και	να	ενισχύουν	
την	εικόνα	της	χώρας	μας	στο	εξωτερικό.



		[	έρευνα	]		15

Το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης              
της Βορείου Ελλάδος το 2013
Την	Τετάρτη	16	Οκτωβρίου,	ο	Σύν-
δεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελ-
λάδος	(ΣΒΒΕ),	για	όγδοη	συνεχή	
χρονιά,	δημοσιοποίησε	τα	αποτελέ-
σματα	της	επεξεργασίας	χρηματο-
οικονομικών	στοιχείων	διακοσίων	
δεκαοκτώ	(218)	επιχειρήσεων	του	
έτους	2012	με	έδρα	το	Βορειοελ-
λαδικό	Τόξο.

Σημειώνεται	ότι	η	παρατηρούμενη	
τάση	εμβάθυνσης	της	αποβιομηχά-
νισης	στη	Βόρεια	Ελλάδα	αποτυπώ-
νεται	και	από	τα	στοιχεία	οριστικής	
παύσης	λειτουργίας	επιχειρήσεων	
-	μελών	του	ΣΒΒΕ.	Συγκεκριμέ-
να	από	το	2008,	δηλαδή	από	την	
έναρξη	της	οικονομικής	κρίσης,	
μέχρι	σήμερα,	έχουν	κλείσει	ορι-
στικά	περισσότερες	από	50	σημα-
ντικές	μεταποιητικές	επιχειρήσεις	
με	έδρα	τις	τέσσερις	περιφέρειες	
του	ΒορειοΕλλαδικού	Τόξου	που	
ήταν	μέλη	του	ΣΒΒΕ.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επιγραμματικά,	τα	βασικά	συμπεράσματα	από	την	εφε-
τινή	επεξεργασία	των	στοιχείων,	είναι:
1.	Όπως	και	την	περυσινή	χρονιά	(2011),	έτσι	κατά	το	
2012,	το	50%	των	μεταποιητικών	επιχειρήσεων	της	
Βορείου	Ελλάδος	εξακολουθεί	να	εργάζεται	με	ζημίες.	
Το	ποσοστό	παραμένει	έντονα	υψηλό,	ειδικά	αν	ληφθεί	
υπόψη	το	ότι	το	2008,	δηλαδή	στην	αρχή	της	κρίσης	
το	αντίστοιχο	ποσοστό	ήταν	μόλις	17%.

2.	Το	Περιθώριο	Καθαρού	Κέρδους	έχει	πάψει	να	έχει	
θετικό	πρόσημο	από	το	2009.	Για	το	2012	οι	βιομη-
χανίες	της	Βόρειας	Ελλάδας	εμφανίζουν	«περιθώριο	
ζημιών»	της	τάξης	του	5%.

Ως	αποτέλεσμα	των	παραπάνω	συμπερασμάτων:	
3.	Ο	Κύκλος	Εργασιών	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	
μειώθηκε	κατά	περίπου	200	εκ.	το	2012	σε	σχέση	με	
το	2011,	είναι	δηλαδή	μειωμένος	κατά	5,73%.

4.	Οι	Ζημίες	αυξήθηκαν	την	εξεταζόμενη	διετία	κατά	
140%,	και	από	77,9	εκ.	€,	ανήλθαν	στα	187,3	εκ.	€

5.	Οι	Βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις	αυξήθηκαν	κατά	
4,22%,	ενώ	τα	ίδια	κεφάλαια	μειώθηκαν	κατά	5,94%.

Όσον	αφορά	συμπεράσματα	κατά	τάξη	κύκλου	εργασιών:	
6.	Τις	μεγαλύτερες	«αντοχές»	από	την	οικονομική	κρίση	
εμφανίζουν	οι	επιχειρήσεις	που	πραγματοποιούν	

Κύκλο	Εργασιών	από	50	–	200	εκ.	€,	όπου	απλώς	το	
περιθώριο	καθαρού	κέρδους	είναι	μηδενικό,	

ενώ,	
7.	Τις	μεγαλύτερες	«πιέσεις»	και	επιπτώσεις	από	την	
οικονομική	κρίση	δέχονται	οι	επιχειρήσεις	με	Κύκλο	
Εργασιών	έως	3	εκ.	€,	οι	οποίες	παρουσιάζουν	δείκτη	
ζημιών	ίσο	με	94,2%.	

8.	Σε	ότι	αφορά	τις	υπόλοιπες	τρεις	τάξεις	κύκλου	εργα-
σιών	(3-5	εκ.,	5-10	εκ.	€	και	10	–	50	εκ.	€)	ο	δείκτης	
ζημιών	πλέον	από	μονοψήφιος	έχει	γίνει	διψήφιος	
και	στην	περίπτωση	των	επιχειρήσεων	από	5	–	10	εκ.	
€	αγγίζει	το	20%.

Όσον	αφορά	τα	κλαδικά	αποτελέσματα,	ακόμη	και	ο	με	
παραδοσιακά	μεγάλες	αντοχές	κλάδος	των	«τροφίμων	
και	των	ποτών»	παρουσιάζει	αύξηση	ζημιογόνων	επι-
χειρήσεων	κατά	το	2012,	αφού	πλέον	και	γι’	αυτόν	1	
στις	3	επιχειρήσεις,	εμφανίζει	ζημίες.	Για	τους	άλλους	
κλάδους	οι	ζημιογόνες	επιχειρήσεις	έχουν	ως	εξής:
9.		 8	στις	10	επιχειρήσεις	από	τον	κλάδο	του	ξύλου	και	

των	προϊόντων	από	ξύλο
10.	7	στις	10	από	τον	κλάδο	της	κλωστοϋφαντουργίας,	

και,	
11.	6	στις	10	από	τα	δομικά,	και,	από	τον	κλάδο	της	με-

ταλλουργίας	των	μεταλλικών	προϊόντων.
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτε-
λεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού 
Κέρδους για την πενταετία 2008 – 2012.

Η	καταγραφή,	και	ακολούθως	η	μελέτη,	των	ανωτέρω	
μεγεθών	για	το	σύνολο	των	218	μεταποιητικών	επιχειρή-
σεων	του	ΒορειοΕλλαδικού	Τόξου,	αποτυπώνει,	δυστυ-
χώς	για	ακόμη	μια	χρονιά	τη	βαθιά	κρίση	στην	οποία	έχει	
περιέλθει	ο	ιδιωτικός	τομέας	της	οικονομίας	εξ’	αιτίας	
της	οικονομικής	κρίσης.	Ειδικά	η	μεταποίηση	βάλλεται	
από	παντού,	και	κυρίως	από	το	κράτος,	το	οποίο	στέκεται	
για	μια	ακόμη	χρονιά	εμπόδιο	στην	απελευθέρωση	των	
δημιουργικών	δυνάμεων	της	Ελλάδας,	οι	οποίες	είναι	
οι	μόνες	που	μπορούν	να	συμβάλλουν	ουσιαστικά	στην	
ανάκαμψη	της	χώρας.

Οι	διάφορες	πιέσεις	που	δέχονται	οι	μεταποιητικές	
επιχειρήσεις	από	το	εξωτερικό	τους	περιβάλλον	κατά	
την	τελευταία	πενταετία	έχουν	οδηγήσει	σε	συρρίκνωση	
το	σύνολο	των	μεγεθών	τους,	και	ειδικότερα:	
•	του	κύκλου	εργασιών	τους	σε	ποσοστό	περίπου	24%	
κατά	μέσο	όρο,	και	μάλιστα	σε	σταθερές	τιμές	του	
2009,	

•	του	περιθωρίου	καθαρού	κέρδους	τους,	που	από	το	
2010	έχει	μετατραπεί	σε	«περιθώριο	ζημιών»,	το	οποίο	
μάλιστα	διαρκώς	διευρύνεται:	από	το	μηδενικό	περι-
θώριο	καθαρού	κέρδους	του	2010,	φθάσαμε	στο	-5%	
περιθωρίου	ζημιών	για	το	2012,	και,	ως	επακόλουθο,	

•	των	καθαρών	κερδών	τους,	τα	οποία	έχουν	εξανεμιστεί	
από	την	αρχή	της	κρίσης,	δηλαδή	από	το	2008,	τα	οποία	
χρόνο	με	το	χρόνο	διευρύνονται,	αφού	το	σύνολο	των	
κλάδων	της	μεταποίησης	έχει	περάσει	πλέον	από	την	
κερδοφορία	στις	ζημιές.	

Μάλιστα,	η	προσεκτική	ανάγνωση	του	Γραφήματος	1	πα-
ρακάτω,	αποτυπώνει	τις	σαφείς	πτωτικές	τάσεις	και	των	
τριών	μεγεθών,	γεγονός	που	ερμηνεύεται	ως	προάγγελος	
νέων	λουκέτων	και	νέων	απωλειών	θέσεων	εργασίας,	και	
σαφή	απειλή	για	την	κοινωνική	συνοχή	σε	ολόκληρο	το	
ΒορειοΕλλαδικό	Τόξο.	Η	αναβλητικότητα	της	πολιτείας	
στην	κατεύθυνση	λήψης	αποφάσεων	που	θα	στηρίζουν	
άμεσα	την	ιδιωτική	οικονομία,	έχει	φέρει	το	σύνολο	της	
παραγωγικής	βάσης	σε	αδιέξοδο.	Ως	εκ	τούτου	απαι-
τούνται	άμεσα	μέτρα	που	θα	στηρίξουν	έμπρακτα	κάθε	
υγιή	εγχώρια	μεταποιητική	δραστηριότητα.	

Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους δεν υφίσταται, τόσο 
στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, όσο και 
στις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του κύκλου εργα-
σιών των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Από	τα	διαθέσιμα	στοιχεία	των	ισολογισμών	των	218	
επιχειρήσεων	έγινε	η	κατηγοριοποίηση	του	μέσου	όρου	
του	περιθωρίου	καθαρού	κέρδους	ανά	εύρος	του	κύκλου	
εργασιών	τους.	(Πίνακας	1)	

Επιπλέον,	από	τη	μελέτη	των	στοιχείων	του	Πίνακα	1,	
φαίνεται	ξεκάθαρα	αυτό	που	επισημάνθηκε	και	προη-
γουμένως,	δηλαδή	το	ότι	ο	δείκτης	«καθαρό	περιθώριο	
κέρδους»	έχει	μετατραπεί	σε	δείκτη	«καθαρών	ζημιών».	
Έτσι,	τα	ιδιαίτερα	σχόλια	ανά	εύρος	κύκλου	εργασιών	
έχουν	ως	εξής:	
•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	μέχρι	€3	εκ.	πα-
ρουσιάζουν	μονίμως	ζημίες	από	το	2009	και	μετά.	Από	
τα	πέντε	τελευταία	έτη	μόνο	το	2008	παρουσιάζουν	
κέρδη.	Όμως	το	πλέον	ανησυχητικό	είναι	η	τεράστια	
διεύρυνση	των	ζημιών,	που	«μεταφράζεται»	σε	ολο-
κληρωτική	λειτουργία	με	ζημιές	κατά	την	προηγούμενη	

Γράφημα 1.	Εξέλιξη	του	Κύκλου	Εργασιών,	των	Καθαρών	Αποτελεσμάτων	προ	Φόρων	και	του	Περιθωρίου	
καθαρού	Κέρδους	την	περίοδο	2002	–	2012
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χρονιά	του	συνόλου	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	
που	εντάσσονται	στη	συγκεκριμένη	κατηγορία.	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€3	–	€5	εκατ.	
παρουσιάζουν	σημαντική	επιδείνωση	του	περιθωρίου	
καθαρού	κέρδους	το	2012	σε	σχέση	με	το	2011,	το	
οποίο	για	τη	συγκεκριμένη	διετία	υπερδιπλασιάστηκε:	
από	-6,2%	το	2011	ανήλθε	σε	-13,5%	το	2012.	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€5	έως	€10	
εκατ.	είναι	σταθερά	ζημιογόνες	για	το	σύνολο	της	
πενταετίας	και	μάλιστα	παρουσιάζουν	διαρκή	αύξηση	
του	ποσοστού	των	ζημιών	από	το	2009	έως	και	το	2012,	
δηλαδή	και	τα	τέσσερα	τελευταία	χρόνια.	Πρόκειται	
για	τη	δεύτερη	κατηγορία	επιχειρήσεων	που	βιώνει	
με	έντονο	τρόπο	την	οικονομική	κρίση,	ενώ	από	τα	
συγκεκριμένα	αποτελέσματα	ουσιαστικά	διαπιστώνεται	
ευθεία	απειλή	της	βιωσιμότητας	των	επιχειρήσεων	
της	συγκεκριμένης	κατηγορίας.	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€10	έως	€50	
εκατ.	δεν	κατάφεραν	ν’	αντισταθούν	στην	οικονομική	
κρίση	και	την	τελευταία	τριετία	πέρασαν	από	την	ορι-
ακή	κερδοφορία	(2010)	στις	ζημιές,	και	για	τα	δυο	
τελευταία	χρόνια.	(2011	–	2012)	

•	Οι	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	€50	έως	€100	
εκατ.,	την	τριετία	2008	–	2010	έχουν	σαφή	πτώση	του	
καθαρού	περιθωρίου	κέρδους,	το	οποίο	είναι	σε	θετικό	
πρόσημο	τα	συγκεκριμένα	χρόνια.	Το	2011	περνούν	σε	
ζημίες	(-1,2%),	ενώ	για	το	2012	ανακάμπτουν	ελαφρά	
και	εμφανίζουν	απλώς	μηδενικό	αποτέλεσμα.	

•	Το	ίδιο	φαινόμενο,	όπως	δηλαδή	και	για	τις	επιχει-
ρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	50	–	100	εκ.	€,		εμ-
φανίζεται	και	γι’	αυτές	με	κύκλο	εργασιών	από	100	
έως	200	εκ.	€,	οι	οποίες	ομοίως	το	2012	εμφανίζουν	
οριακό	αποτέλεσμα.	

Κατανομή κερδοφόρων – ζημιογόνων επιχειρήσεων

Το	ποσοστό	κερδοφόρων	–	ζημιογόνων	(Γράφημα	2)	
συνεχίζει	και	το	2012	να	είναι	περίπου	μοιρασμένο	
όπως	και	το	2011.	

Θεωρούμε	ότι	τόσο	η	ποιοτική,	όσο	και	η	ποσοτική,	
διάσταση	της	διάρθρωσης	κερδοφόρων	–	ζημιογόνων	
επιχειρήσεων	είναι	άκρως	ανησυχητική	για	το	μέλλον	
και	την	πορεία	της	μεταποίησης	στη	Βόρεια	Ελλάδα.	
Άλλωστε,	το	ποσοστό	των	ζημιογόνων	για	το	σύνολο	της	

πενταετίας	έχει	τριπλασιαστεί	και	από	17%	το	2008,	
ξεπερνά	πλέον	το	50%.	(2012)

Από	τη	μελέτη	των	σχετικών	στοιχείων	για	τα	έτη	2007	
και	2008	διαπιστώνεται	«αντίσταση»	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων	με	σχεδόν	σταθερό	ποσοστό	ζημιογόνων,	
15%	και	18%,	αντίστοιχα	για	τα	δυο	παραπάνω	έτη,	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	και	για	την	τρέχουσα	χρονιά	2013.	

Κατανομή ζημιογόνων επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέ-
θους της ζημίας

Όσον	αφορά	την	κατανομή	του	μεγέθους	των	ζημιών	
για	τις	ζημιογόνες	επιχειρήσεις	του	δείγματος	ανά	τάξη	
μεγέθους	της	ζημίας,	παρουσιάζεται	μια	«μικτή»	εικόνα,	
που	έχει	ως	εξής:	
•	Παραμένει	ίδιο	το	ποσοστό	των	ζημιογόνων	επιχει-
ρήσεων	που	παρουσιάζουν	ζημίες	μεγαλύτερες	των	
2	εκ.	€	τη	διετία	2011	-	2012:	24,5%	το	2011	και	25%	
το	2012,

•	Διαπιστώνεται	σημαντική	αύξηση	των	επιχειρήσεων	
που	παρουσιάζουν	ζημίες	από	1	έως	2	εκ.	€:	από	

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση	του	καθαρού	περιθωρίου	κέρδους	ανά	μέγεθος	κύκλου	εργασιών	των	επιχειρήσεων	του	δείγ-
ματος	την	πενταετία	2008	-	2012

Γράφημα 2.	Κατανομή	Κερδοφόρων	–	Ζημιογόνων	Επιχειρήσεων	
στο	δείγμα	κατά	την	πενταετία	2008	-	2012
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16,7%	το	2011	το	σχετικό	ποσοστό	αυξήθηκε	στο	25%	
το	2012,	

•	Ομοίως,	αυξήθηκαν	οι	επιχειρήσεις	που	παρουσίασαν	
ζημίες	από	100	έως	200	χιλ.	€:	από	6,9%	το	2011,	το	
σχετικό	ποσοστό	ανήλθε	σε	15,8%	το	2012.	

•	Αντίθετα	μειώσεις	ποσοστών	ζημιογόνων	επιχειρή-
σεων	παρατηρήθηκαν	στις	υπόλοιπες	δυο	κατηγορίες	
και	συγκεκριμένα	στην	κατηγορία	από	500	χιλ.	έως	
1	εκ.	€	(16,7%	το	2011	και	10,8%	το	2012)	και	στην	
κατηγορία	έως	100	χιλ.	€	που	από	16,7%	το	2011,	το	
σχετικό	ποσοστό	μειώθηκε	στο	9,2%.	

Στον	Πίνακα	2	και	στο	Γράφημα	3	καταγράφονται	ακρι-
βώς	τα	ποσοστά	ζημιογόνων	ανά	μέγεθος	ζημιών	τόσο	
για	το	2011	όσο	και	για	το	2012.	

Κατανομή κερδοφόρων - ζημιογόνων επιχειρήσεων 
με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους

Η	μελέτη	κερδοφόρων	-	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	με	
κριτήριο	τον	κύκλο	εργασιών	που	αυτές	πραγματοποί-
ησαν	κατά	τη	διάρκεια	της	περασμένης	χρονιάς	2012,	
καταδεικνύει	ότι:	(Γράφημα	4)
•	6	στις	10	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	μέχρι	3	εκ.	
€	παραμένουν	και	για	το	2012	ζημιογόνες,	όπως	ήταν	
άλλωστε	και	το	2011,	

•	ομοίως,	περίπου	7	στις	10	επιχειρήσεις	με	κύκλο	εργα-
σιών	από	5	εκ.	€	έως	10	εκ.	€	είναι	επίσης	ζημιογόνες,	

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

•	ζημίες	επίσης	παρουσιάζουν	περίπου	4	στις	10	επι-
χειρήσεις	με	κύκλο	εργασιών	από	10	–	50	εκ.	€,	

•	25%	περίπου	των	επιχειρήσεων	με	κύκλο	εργασιών	
από	50	έως	100	εκ.	€,	εξακολουθούν	και	το	2012	να	
είναι	ζημιογόνες,	ενώ	και,	

•	το	50%	των	επιχειρήσεων	με	κύκλο	εργασιών	από	
100	–	200	εκ.	€,	εμφανίζει	ζημίες.	

Τα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού των 218 επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα, επι-
δεινώθηκαν χωρίς καμία εξαίρεση. 

Οι	σημαντικότερες	αρνητικές	μεταβολές	σημειώνονται:	
(βλ.	Πίνακας	3)
•	στα	καθαρά	αποτελέσματα	(ΖΗΜΙΕΣ)	προ	φόρων:	αύξη-
ση	των	ζημιών	το	2012	σε	σχέση	με	το	2011	κατά	140%,	

•	στον	κύκλο	εργασιών:	παρατηρείται	μείωση	κατά	5,73%,	

•	στα	μεικτά	αποτελέσματα:	ομοίως,	υπάρχει	μείωση	
κατά	6,81%,

•	στις	βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις:	παρατηρήθηκε	
αύξηση	το	2012	σε	σχέση	με	το	2011	κατά	4,22%,	ενώ,	

•	στις	μακροπρόθεσμες	υποχρεώσεις	παρατηρείται	

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

Γράφημα 4.	Κατανομή	κερδοφόρων	-	ζημιογόνων	επιχειρήσεων	
ανά	μέγεθος	κύκλου	εργασιών
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μείωση	της	τάξεως	περίπου	του	4%	(3,93%),	και,	
•	στα	ίδια	κεφάλαια:	τα	ίδια	κεφάλαια	μειώθηκαν	κατά	
5,94%,	προφανώς	για	την	κάλυψη	μέρους	των	ζημιών	
προηγουμένων	χρήσεων.	

Σε	κάθε	περίπτωση,	από	τα	στοιχεία	του	ενοποιημένου	
ισολογισμού	των	218	επιχειρήσεων	του	δείγματος,	προκύ-
πτει	μείωση	των	συνολικών	πωλήσεων	των	επιχειρήσεων,	
δηλαδή	του	κύκλου	εργασιών	τους.	

Παράλληλα,	η	αδυναμία	των	επιχειρήσεων	να	μειώσουν	
το	κόστος	των	πωλήσεων,	είχε	ως	επακόλουθο	τόσο	τη	
μείωση	των	μεικτών	όσο	και	των	καθαρών	κερδών.	Οι	με-
ταποιητικές	επιχειρήσεις	του	δείγματος	κατά	τη	διάρκεια	
της	προηγούμενης	χρονιάς	προσπάθησαν	να	μειώσουν	τα	
λειτουργικά	τους	έξοδα	και	τις	λοιπές	χρηματοοικονο-
μικές	δαπάνες,	γεγονός	που	αντανακλάται	στη	βελτίωση	
του	λειτουργικού	αποτελέσματος,	αλλά	αυτό	εξανεμίζεται	
πλήρως	από	τα	πολύ	υψηλά	μη	λειτουργικά	έξοδα,	όπως	
είναι	τα	έκτακτα	έξοδα,	οι	ζημίες	προηγουμένων	χρήσεων,	
οι	έκτακτες	ζημίες	κλπ..	

Επίσης,	το	σύνολο	των	υποχρεώσεων	υπο-
χώρησε	κατά	περίπου	4%,	γεγονός	το	οποίο	
οφείλεται	κατά	κύριο	λόγο	στην	πτώση	των	
μακροπρόθεσμων	υποχρεώσεων,	ενώ	οι	
βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις	αυξήθηκαν	
σε	ποσοστό	4,22%	σε	σχέση	με	το	2011.	

Κύκλος Εργασιών

Η	εξέταση	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	
με	κριτήριο	τη	μείωση	του	κύκλου	εργασιών	
τους	δείχνει	ότι	περισσότερες	από	7	στις	10	
επιχειρήσεις	κατέγραψαν	το	2012	μείωση	
του	κύκλου	εργασιών	τους.	(βλ.	Πίνακας	4)

Η	κατηγοριοποίηση	του	ποσοστού	μείωσης	
του	κύκλου	εργασιών	δείχνει	ότι:	
•	μείωση	κύκλου	εργασιών	έως	10%	πα-
ρουσιάζει	το	22,5%	του	δείγματος,	δηλα-
δή	μια	(1)	στις	τέσσερις	(4)	επιχειρήσεις	
στο	ΒορειοΕλλαδικό	Τόξο,	

•	μείωση	κύκλου	εργασιών	από	10%	έως	20%	παρουσι-
άζει	μια	(1)	στις	πέντε	(5)	επιχειρήσεις,	(21,1%)	ενώ,		

•	μείωση	του	κύκλου	εργασιών	πάνω	από	20%	παρουσι-
άζει	σχεδόν	μια	(1)	στις	τρεις	(3)	επιχειρήσεις.	(27,3%)

Από	την	άλλη	μεριά,	η	εξέταση	του	ποσοστού	αύξησης	
του	κύκλου	εργασιών	για	το	υπόλοιπο	29%	του	δείγματος,	
δείχνει	ότι	η	όποια	αύξηση	διαπιστώθηκε	είναι	απολύτως	
«αναιμική»,	και	συγκεκριμένα:	(βλ.	Πίνακας	5)
•	μέχρι	5%	αύξηση	κύκλου	εργασιών	διαπιστώθηκε	στο	
8,9%	του	δείγματος,	

•	από	5%	έως	10%	αύξηση	παρατηρήθηκε	μόνον	στο	7%,
•	από	10%	έως	20%	παρατηρήθηκε	αύξηση	στο	5,2%	
των	επιχειρήσεων	του	δέιγματος,	και,	

•	από	20%	ως	50%	το	ποσοστό	αύξησης	κύκλου	εργασιών	
που	καταγράφηκε	για	το	2012,	είναι	6,6%.

•	Τέλος,	μόνο	το	1,4%	των	επιχειρήσεων	του	δείγματος	
καταγράφει	αύξηση	κύκλου	εργασιών	μεγαλύτερη	από	
50%.

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

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

Πίνακας 3. Κύρια	Μεγέθη	Ενοποιημένου	Ισολογισμού	218	μεταποιητικών	επιχει-
ρήσεων	με	έδρα	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	σε	σταθερές	τιμές	έτους	2009
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Εφαρμογή του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας μεταξύ του 
Συνεταιρισμού ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS και της Τράπεζας Πειραιώς

Mia feta: Το πρώτο... feta-bar στη Θεσσαλονίκη από την ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Το	πρόγραμμα	Συμβολαιακής	
Γεωργίας	αφορά	για	εφέτος	
μόνο	τους	παραγωγούς	συ-
μπυρήνου	ροδακίνου	του	
συνεταιρισμού	μας	και	θα	
επεκταθεί	του	χρόνου	και	
στα	υπόλοιπα	προϊόντα.	Μά-
λιστα	προετοιμάζουμε	την	
επέκταση	της	εφαρμογής	του	
για	την	επόμενη	χρονιά	και	
στα	επιτραπέζια	προϊόντα	του	
Συνεταιρισμού	μας,	έτσι	ώστε	
να	υπάρχει	πλήρης	χρηματο-

δοτική	κάλυψη	με	κεφάλαια,	για	όλα	τα	παραγόμενα	προϊόντα.

Οι	αγρότες	το	υποδέχτηκαν	με	πολύ	μεγάλη	ικανοποίηση	
διότι	με	την	πρωτοποριακή	πρόταση	της	Τράπεζας	Πειραιώς	
εξασφαλίζεται:

•	Η	χρηματοδότηση	των	παραγωγών,	

•	Η	ανώτερη	ποσότητα	και	ποιότητα,	του	καλλιεργούμενου	
προϊόντος,	

•	Η	έγκαιρη	και	εξασφαλισμένη	πληρωμή	σε	χρόνο	που	δεν	
έχει	προηγούμενο,	

•	Η	αναπτυξιακή	προοπτική	του	παραγωγού	για	αύξηση	των	
καλλιεργούμενων	στρεμμάτων,	

•	Η	πρόσθετη	ασφάλιση	της	παραγωγής,	πέραν	του	ποσοστού	
που	καλύπτει	ο	ΕΛΓΑ,	και,

•	Γίνεται	επανεκκίνηση	της	γεωργίας	σε	σωστές	βάσεις.

Η	χρηματοδότηση	καλύπτει	τις	αγορές	φαρμάκων,	λιπασμά-
των	και	καυσίμων	στο	60%	του	δανείου	και	το	υπόλοιπο	40%	
καλύπτει	το	εργατικό	κόστος.	Το	επιτόκιο	είναι	κάτω	του	8%	
και	η	τελική	επιβάρυνση	του	παραγωγού	είναι	3-4%	λόγω	
του	γεγονότος	ότι	οι	εκταμιεύσεις	γίνονται	σταδιακά	από	Φε-
βρουάριο	έως	Αύγουστο	και	η	εξόφληση	του	παραγωγού	μέχρι	
τέλη	Σεπτεμβρίου.	Οι	αγρότες	δεν	υποθηκεύουν	τίποτε	διότι	
είναι	στο	μέσον	ο	συνεταιρισμός	και	η	πληρωμή	τους	και	η	
εξόφλησή	του	δανείου	τους	θα	γίνεται	με	την	εξόφληση	της	
παραγωγής	τους	από	τον	Συνεταιρισμό.

Το	δάνειο	αφορά,	περίπου	το	50%	του	προβλεπόμενου	τζίρου	
του	παραγωγού	συμπυρήνων	ροδακίνων,	δηλαδή	400,00	€	το	
στρέμμα	και	είναι	επαρκές	για	την	κάλυψη	των	πραγματικών	
αναγκών	του.		

Είναι	μια	καινούργια	εποχή	και	ένα	όραμα	γίνεται	πραγμα-
τικότητα.

Στη	δημιουργία	ενός	νέου	concept	καταστημάτων	που	συν-
δυάζουν	την	πώληση	των	δικών	της	βιολογικών	προϊόντων	
γάλακτος	και	ελληνικών	παραδοσιακών	προϊόντων	με	την	
εστίαση	προχωρά	η	εταιρεία	ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ	Α.Ε.	από	τα	Γρεβενά.	
Με	σλόγκαν	taste	and	shop,	ο	πρώτος	κρίκος	στην	αλυσίδα	
Mia	feta-feta	bar	δημιουργήθηκε	και	λειτουργεί	ήδη	από	το	
τέλος	Οκτωβρίου	στη	Θεσσαλονίκη	στην	οδό	Παύλου	Μελά	
γνωρίζοντας	θερμή	ανταπόκριση	από	τους	Θεσσαλονικείς.	
Πολύ	σύντομα,	όμως,	και	συγκεκριμένα	μέσα	στο	χειμώνα	
θα	ανοίξουν	δύο	ακόμη	καταστήματα	σε	Αθήνα	και	Γλυφάδα.

Στα	ράφια	του	Mia	feta	υπάρχουν	όλα	τα	προϊόντα	της	ΚΟΥ-
ΡΕΛΛΑΣ	Α.Ε.	από	το	ολόφρεσκο	γάλα	ημέρας	που	προέρχεται	
από	τις	δικές	της	αγελάδες,	το	πραγματικό	γιαούρτι	από	τη	
φάρμα	της	biopan,	τα	τυριά	της	απευθείας	από	την	παραγωγή	
της	στα	Γρεβενά	μέχρι	και	το	στραγγιστό	γιαούρτι	με	διάφορα	
συνοδευτικά,	που	είναι	και	το	highlight	του	μαγαζιού.	Ταυτό-
χρονα,	θα	βρει	κανείς	παραδοσιακά	προϊόντα	κατά	κύριο	λόγο	
από	τη	Δυτική	Μακεδονία	αλλά	και	από	την	υπόλοιπη	Ελλάδα.

Το	πρωτοποριακό,	όμως,	στοιχείο	του	Mia	feta	είναι	ότι	όλα	
αυτά	τα	προϊόντα	μπορεί	να	τα	γνωρίσει	μέσω	της	εστίασης	
απολαμβάνοντας	ελληνικό	παραδοσιακό	πρωινό,	μεσημεριανό	

και	βραδινό	σε	δημιουργικά	πιάτα	με	ιδιαίτερες	συνταγές	σε	
συνδυασμό	με	επιλεγμένα	ελληνικά	κρασιά.

Στο	μεταξύ,	η	ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ	Α.Ε.,	η	κατά	85%	εξαγωγική	εταιρεία	
βιολογικών	προϊόντων	γάλακτος,	βρίσκεται	κοντά	στην	επίτευ-
ξη	συμφωνίας	στις	ΗΠΑ	
για	την	εμπορική	της	
δραστηριοποίηση	στην	
Αμερική	με	τη	φέτα	και	
τα	τυροκομικά	της	προϊ-
όντα	σε	πρώτη	φάση.	Σε	
δεύτερη	φάση,	ωστόσο,	
επιδιώκεται	να	στηθεί	
μια	μονάδα	παραγωγής	
γιαουρτιού.

Η	εταιρεία	ετοιμάζεται	
ακόμη	για	την	είσοδό	
της	στην	αγορά	της	Κί-
νας,	ενώ	το	2013	πρό-
σθεσε	στο	δυναμικό	
της	τη	Ρωσία	και	την	
Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS 
GROWERS κ. Θ. Καραΐνδρος


