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Νέα	χρονιά,	με	αλλαγές	στο	κράτος	και	στην	κοινωνία

Στην	αρχή	κάθε	νέας	
χρονιάς,	απ΄	αυτήν	εδώ	
τη	θέση,	ο	εκάστοτε	Πρό-
εδρος	του	Συνδέσμου	
προβαίνει,	πέρα	απ΄	τις	
καθιερωμένες	ευχές	για	
τον	καινούργιο	χρόνο,	και	
σε	εκτιμήσεις	για	το	οι-
κονομικό	και	το	ευρύτερο	
περιβάλλον	το	οποίο	θα	
επικρατήσει	τη	χρονιά	
που	έρχεται.	
Εφέτος,	θα	ήθελα	να	
είμαι	απόλυτα	ρεαλι-
στής,	αποφεύγοντας	τις	
διάφορες	προβλέψεις	

οι	οποίες	γνωρίζω	ότι	μπορούν	να	ανατραπούν	
από	τη	ρευστότητα	και	την	αβεβαιότητα	που	επι-
κρατεί	στο	εξωτερικό	μας	περιβάλλον.	Επίσης,	
θα	αποφύγω	να	σας	παραθέσω	τις	θέσεις	και	τις	
προτάσεις	του	Συνδέσμου	μας	για	την	ανάπτυξη	
και	την	επαναφορά	της	μεταποίησης	στο	επίκεντρο	
της	αναπτυξιακής	διαδικασίας.	
Και	τούτο	διότι	ενώ	οι	προτάσεις	μας	αυτές	έχουν	
γίνει	αποδεκτές	απ΄	όλες	τις	πολιτικές	ηγεσίες	του	
τόπου	την	τελευταία	δεκαετία,	η	μόνιμη	επωδός	
στις	συζητήσεις	μας	με	τους	«αρμόδιους»	είναι	
να	τεθούν	όλα	τα	θέματα	σε	δημόσιο	διάλογο	και	
μετά	να	δρομολογηθούν	αναλόγως.	
Δυστυχώς,	τα	τελευταία	δέκα	χρόνια	ο	διάλογος	
έχει	σχεδόν	θεοποιηθεί.	Κυβέρνηση	και	πολίτες	
ζητούσαμε	και	ζητούμε	μεταρρυθμίσεις.	Πάντοτε	
όμως	βρισκόμασταν	αντιμέτωποι	με	την	τακτική	
των	«συναινετικών	μεταρρυθμίσεων».	Αυτό	συνε-
πάγεται	έναν	εξαντλητικό	δημόσιο	διάλογο,	στον	
οποίο	συμμετέχουν	συνήθως	όλα	τα	ενδιαφερόμε-
να	κοινωνικά	μέρη,	πριν	τη	λήψη	του	οποιοδήποτε	
μέτρου	οικονομικής	ή	αναπτυξιακής	πολιτικής.	
Όμως	σε	αρκετές	περιπτώσεις,	αντί	ο	διάλογος	
αυτός	να	είναι	σύντομος	και	αποτελεσματικός,	
καταντάει	μακροχρόνιος	και	οι	αποφάσεις	οι	
οποίες	λαμβάνονται,	είναι	ανεπίκαιρες	ή	πολλές	
φορές	δεν	λαμβάνονται	και	καθόλου.	Ειδικά	στην	
περίπτωση	εκείνη	που	οι	αποφάσεις	έχουν	άμεση	
σχέση	με	την	ανάπτυξη	της	χώρας	και	την	ενίσχυση	
της	ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων.	
Γιατί	όταν	μιλάμε	για	αναπτυξιακά	μέτρα	εννοούμε	
μέτρα	για	την	πραγματική	οικονομία	και	μέτρα	τα	

οποία	πρέπει	να	ληφθούν	άμεσα.	Κάτι	που	δεν	έχει	
συμβεί	έως	σήμερα	παρόλο	που	οι	επιχειρήσεις	
μας	δυσκολεύονται	να	επιβιώσουν	και	πολλές	
άλλες	έχουν	κλείσει.	Αντ΄	αυτού	οι	επιχειρήσεις	
εξ΄	αιτίας	του	μακροχρόνιου	διαλόγου		βιώνουν	
τις	αναπτυξιακές	καθυστερήσεις	και	φτάνουν,	και	
ίσως	ξεπερνούν,	πολλές	φορές	τα	όριά	τους.	Μετά	
κάποιοι	προσπαθούν	να	τις	σώσουν…
Τελικά,	ενώ	ο	διάλογος	για	την	προώθηση	μιας	
μεταρρύθμισης	είναι	απόλυτα	λογικός	και	επιθυ-
μητός,	καταντάει	να	γίνεται	άλλοθι	και	δικαιολογία	
για	την	αδράνεια.	Γιατί	η	αδράνεια	του	πολιτικού	
συστήματος	είναι	αυτή	η	οποία	μας	έφερε	στη	
διεθνή	επιτήρηση	και	στον	παγκόσμιο	εξευτελισμό.	
Όλοι	μας	παραδεχόμαστε	ότι	η	οικονομική	κρίση	
έχει	μετατραπεί	σε	κρίση	θεσμών	και	σε	κρίση	αξι-
ών.	Ανέδειξε	την	απουσία	βασικών	θεσμικών	και	
λειτουργικών	δομών	που	θα	απέτρεπαν,	εφόσον	
βεβαίως	υπήρχαν,	την	κρίση	και	την	οπισθοδρόμηση	
της	χώρας.	Τώρα	καλούμαστε	σε	πολύ	σύντομο	χρο-
νικό	διάστημα	να	υλοποιήσουμε	μεγάλες	αλλαγές	και	
να	βιώσουμε	ριζικές	ανακατατάξεις	στην	κοινωνία,	
στην	οικονομία,	και	στην	καθημερινή	μας	ζωή.	
Πιστεύω	ότι	τώρα	είναι	η	ώρα	που	μπορούμε	να	
θεμελιώσουμε	ένα	νέο	σύγχρονο	κράτος	που	θα	
διευκολύνει	την	επιχειρηματική	δραστηριότη-
τα	προς	όφελος	των	πολιτών	και,	το	κυριότερο,	
κράτος	που	θα	εμπεδώνει	κλίμα	ασφάλειας	και	
ισονομίας	για	όλους.
Η	Ελλάδα	χρειάζεται	άμεσα	ένα	νέο	αναπτυξιακό	
όραμα	που	θα	τη	διατηρήσει	μεταξύ	των	αναπτυγ-
μένων	χωρών	του	κόσμου	και	θα	της	επιτρέψει,	
στα	επόμενα	τρία	έως	πέντε	χρόνια,	να	ανακτήσει	
τη	χαμένη	της	αξιοπιστία	διεθνώς	και	να	ξαναγίνει	
η	Ελλάδα	που	ξέραμε,	η	Ελλάδα	των	Ολυμπιακών	
Αγώνων	το	2004.
Χρειαζόμαστε	ριζοσπαστικές	μεταρρυθμίσεις	για	
να	εξασφαλίσουμε	το	μέλλον	της	χώρας,	το	μέλλον	
των	παιδιών	μας.	Πιθανοί	συμβιβασμοί	για	να	μη	
θιγούν	«κάποιοι»	με	βεβαιότητα	μας	οδηγούν	σε	
πισωγύρισμα	και	τελικά	σε	αποτυχία.	
Θεωρώ	ότι	ήρθε	η	ώρα	για	να	δούμε	ξεκάθαρα	το	
μέλλον	και	με	τόλμη	να	ξεπεράσουμε	τις	μεγάλες	
δυσκολίες	και	τα	δισεπίλυτα	αδιέξοδα.
Εύχομαι	λοιπόν	η	χώρα	ν΄	αλλάξει	πορεία	την	
καινούργια	χρονιά	και	εμείς	να	έχουμε	υγεία,	
και	οπλισμένοι	με	υπομονή	να	καταφέρουμε	ν΄	
αντέξουμε	το	επώδυνο	2012.	

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος
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At	the	start	of	each	new	year	it	is	customary	for	the	President	of	the	
Federation	to	use	this	page	as	a	platform	from	which	to	convey	wishes	for	
the	year	ahead	and	to	present	his	assessment	of	the	economic	and	overall	
business	climate	which	will	prevail	during	the	year	ahead.	
This	year,	I	would	like	to	be	an	absolute	realist	and	to	avoid	making	different	
forecasts,	which	I	know	may	be	cast	aside	by	the	fluidity	and	uncertainty	
which	prevails	in	the	world.	Moreover,	I	will	avoid	setting	out	the	views	
and	proposals	of	the	Federation	on	how	the	manufacturing	sector	can	be	
developed	and	given	a	central	place	in	the	development	process	once	again.	
This	is	because,	even	though	our	proposals	have	been	accepted	by	the	
political	leadership	of	all	parties	in	Greece	over	the	last	decade,	the	repeated	
refrain	that	we	have	heard	over	and	over	again	in	our	discussions	with	the	
‘competent’	officials	is	that	all	the	issues	must	be	put	forward	for	public	
debate	and	then	implemented	accordingly.	
Unfortunately	over	the	last	decade,	public	debate	has	almost	become	
deified.	The	government	and	citizens	requested,	and	still	request,	reforms.	
However,	we	always	came	face	to	face	with	the	issue	of	‘consensual	reforms’.	
That	entails	exhaustive	public	dialogue	in	which	all	social	stakeholders	
usually	take	part,	before	any	economic	or	development	policy	measure	
is	taken.	However,	in	quite	a	few	cases,	dialogue	has	not	been	short	and	
effective,	but	instead	has	dragged	on	and	the	decisions	which	were	taken	
were	untimely,	or	often	decisions	were	not	taken	at	all.	
This	has	been	the	case	especially	with	decisions	directly	related	to	the	
development	of	Greece	and	improved	competitiveness	for	its	businesses.	
Because	when	we	talk	about	development	measures,	we	mean	measures	
for	the	real	economy	and	measures	that	must	be	taken	immediately.	That	
is	something	that	still	has	not	happened,	even	though	our	businesses	are	
finding	it	difficult	to	survive	and	many	others	have	closed.	Instead,	because	
of	long,	drawn-out	dialogue,	our	businesses	are	experiencing	developmental	
delays	and	in	many	cases	they	are	more	than	the	businesses	can	bear.	
Then	some	come	along	trying	to	save	them…
While	dialogue	to	promote	reforms	is	absolutely	reasonable	and	desirable,	
it	often	becomes	an	alibi	and	excuse	for	doing	nothing.	The	fact	that	the	
political	system	‘does	nothing’	is	what	has	placed	us	under	international	
supervision	and	has	demeaned	our	country	in	the	eyes	of	the	world.	
All	of	us	accept	that	the	economic	crisis	has	been	transformed	into	a	
crisis	of	institutions	and	a	crisis	of	values.	It	highlighted	the	lack	of	basic	
institutional	and	functional	structures	which	would	have	prevented	the	
crisis,	had	they	existed,	and	prevented	the	country’s	regression.	Now,	
within	a	very	short	time	indeed,	we	are	called	upon	to	implement	major	
changes	and	to	experience	a	radical	shake-up	of	our	society,	economy	
and	day-to-day	life.	
I	believe	that	now	is	the	time	to	establish	a	new,	modern	State	which	will	
make	business	activity	easier,	which	will	benefit	citizens,	and	above	all,	
will	create	a	sense	of	security	and	equality	in	the	eyes	of	the	law	for	all.
Greece	has	immediate	need	of	a	new	developmental	vision	which	will	keep	
it	among	the	developed	countries	of	the	world	and	will	allow	it	over	the	
next	three	to	five	years	to	win	back	its	lost	credibility	internationally	and	
to	return	Greece	to	the	way	the	country	was	at	the	2004	Olympic	Games.
We	need	radical	reforms	to	safeguard	the	future	of	this	country,	the	future	
of	our	children.	Potential	compromises	that	seek	to	ensure	that	‘certain	
groups’	are	not	affected	will	most	certainly	lead	to	us	moving	backwards	
and,	of	course,	to	failure.	
I	consider	that	the	time	has	come	to	look	the	future	in	the	face	and	to	dare	
to	overcome	the	major	difficulties	and	hard–to-address	deadends.
It	is	my	hope	that	our	country	changes	course	in	this	new	year	and	I	wish	
all	of	us	health.	Armed	with	patience,	I	hope	that	we	can	manage	to	survive	
a	painful	2012.	
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01.11.11

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

02.11.11

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	ΔΕΘ	Α.Ε.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Εργασιακά»,	
που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου,	με	συντονίστρια	
την	κ.	Ε.	Ασβεστά.	

03.11.11

•	 Συνεδρίαση	της	Οργανωτικής	Επιτροπής	του	συνεδρίου	«Αριστο-
τέλης»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	της	ΕΕΔΕ.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

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

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Φορολογικά»,	
που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου,	με	συντονιστή	
τον	κ.	Μ.	Πρώιο.

07.11.11

•	 Συνάντηση	με	θέμα:	«To	network	us	better»	που	οργάνωσε	το	
Ελληνικό	Ινστιτούτο	Μάρκετινγκ	της	ΕΕΔΕ	και	πραγματοποιήθηκε	
στο	ξενοδοχείο	Excelsior.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	Σ.	
Πολίτου.

•	 Δείπνο	με	θέμα	τις	τρέχουσες	οικονομικές	εξελίξεις	που	διορ-
γάνωσε	η	Eurobank	EFG	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
HYATT	Regency	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Πρόεδρος.

08.11.11

•	 Ραδιοφωνική	συνέντευξη	του	Προέδρου,	στο	Κεντρικό	Δελτίο	Ει-
δήσεων	της	TV	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	με	θέμα:	«Αδυναμία	εισαγωγών	λόγω	
της	αναξιοπιστίας	της	χώρας	στο	εξωτερικό».	

•	 Εθιμοτυπική	συνάντηση	με	τον	ΟΕΥ	της	Κίνας	κ.	Sun,	που	πραγ-
ματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

09.11.11

•	 Γεύμα	προς	τιμή	της	καινούριας	επιτετραμμένης	κας	Virginia	Benett	
που	διοργάνωσε	το	Γενικό	Προξενείο	των	ΗΠΑ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 1η	Δημόσια	Τακτική	Συνεδρίαση	της	Δημοτικής	Επιτροπής	Διαβού-
λευσης	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Πρόεδρος.

10.11.11

•	 Συνάντηση	της	επιτροπής	διοργάνωσης	εορτασμού	«Θεσσαλονίκη	
2012»	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Πρόεδρος.

11.11.11

•	 11ο	Διεθνές	Συνέδριο	Διοίκησης	Επιχειρήσεων	«Αριστοτέλης»,	
που	διοργάνωσε	η	ΕΕΔΕ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	

Porto	Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος	
και	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου,	Χρ.	Γεωργίου,	Ε.	Κοψαχείλης	
και	η	κα	Σ.	Πολίτου.		

•	 Παρουσίαση	του	νέου	κέντρου	αποθήκευσης	και	διανομής	της	
εταιρείας	Διαμαντής	Μασούτης	Α.Ε.,	στο	Καβαλάρι	Θεσσαλονίκης.	
Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.

11 – 12.11.11

•	 15ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Logistics	και	1ο	Southeast	European	
Congress	on	Supply	Chain	Management	που	διοργάνωσε	η	Ελληνική	
Εταιρία	Logistics	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Τhe	Met	Hotel.	Από	
το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

14.11.11

•	 Εθιμοτυπική	συνάντηση	με	τον	Πρέσβη	του	Καναδά,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	της	«Αλεξάνδρειας»	Ζώνης	Καινοτομίας	που	
πραγματοποιήθηκε	στη	Γενική	Γραμματεία	Μακεδονίας	Θράκης.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Μυλωνάς.

•	 Εκδήλωση	για	την	παρουσίαση	του	νέου	εφαρμοσμένου	προγράμ-
ματος	με	θέμα:	«The	5	Choices	World	Tour»,	που	διοργάνωσε	η	
Franklin	Covey	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Κολέγιο	Ανατόλια.	Από	
το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος	και	συμμετείχε	
η	κα	Σ.	Πολίτου.	

14 – 16.11.11

•	 Inauguration	Conference	of	the	European	Network	of	Mentors	for	
Women	Entrepreneurs,	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Βαρσοβία.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

14 – 21.11.11

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

21.11.11

•	 Εθιμοτυπική	συνάντηση	με	την	Πρέσβειρα	της	Αυστραλίας,	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

23 – 24.11.11

•	 Συνάντηση	των	εταίρων	του	προγράμματος	Net4Biz	που	πραγμα-
τοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Vienna	Business	Agency	στη	Βιέννη.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	Μ.	Νάζη.	

24.11.11

•	 Παρουσίαση	παραδοτέου	της	μελέτης:	«Πρότυπο	Σχέδιο	Διαχείρι-
σης	Αλλαγών	σε	ΜΜΕ	στον	ευρύτερο	τομέα	των	Δομικών	Υλικών»,	
που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΕΒ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.		

26.11.11

•	 Γεύμα	στο	πλαίσιο	της	τελετής	αποφοίτησης	του	City	College,	
που	πραγματοποιήθηκε	στο	εστιατόριο	Azzuro.	Από	το	Σύνδεσμο	
παρευρέθηκε	ο	κ.	Πρόεδρος.



 
 

29.11.11

•	 Συνέντευξη	Τύπου	σχετικά	με	τη	διοργάνωση	της	εκδήλωσης	με	
θέμα:	«Βραβεία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΞΙΑ	Βορείου	Ελλάδος»,	που	πραγ-
ματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέσμου.

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

30.11.11

•	 4η	Συνάντηση	Πάνελ	Κατασκευών	-	Δομικών	Προϊόντων,	που	πραγ-
ματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΕΒ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.	

30.11 – 01.12.11

•	 Εκπαιδευτικό	σεμινάριο	«Training	for	Managers»,	που	διοργάνωσε	
το	Executive	Agency	for	Competitiveness	and	Innovation	(EACI)	και	
πραγματοποιήθηκε	στις	Βρυξέλλες.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
η	κα	Κ.	Τζιτζινού.

02 – 03.12.11

•	 Εκδήλωση	με	θέμα:	«Σχολείο	του	Αύριο:	Εφαρμογή	Προγράμματος	
για	την	Αποφυγή	των	Σχολικών	Ατυχημάτων»,	που	διοργάνωσε	το	
ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Δημαρχιακό	Μέγαρο	
π.	Δήμου	Νεάπολης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Χ.	Γκίνης	
και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

02 – 04.12.11

•	 Wοrkshop	«Breakthrough	Thinking	and	Breakthrough	Results»,	
που	διοργάνωσε	η	ΚΛΕΜΑΝ	ΕΛΛΑΣ	ΑΕ	και	πραγματοποιήθηκε	
στο	ξενοδοχείο	Grand	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου.

02.12.11

•	 Συνέντευξη	Τύπου	σχετικά	με	τη	συνάντηση	των	Δικτύων	Νοτιο-
Ανατολικής	Ευρώπης	του	Οικουμενικού	Συμφώνου	του	ΟΗΕ	(UN	
Global	Compact)	με	θέμα:	«Ανθρώπινα	δικαιώματα	και	η	καταπο-
λέμηση	της	διαφθοράς»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	
Συνδέσμου.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	η	κα	Σ.	Πολίτου.

06.12.11

•	 Thessaloniki	Business	Conference	με	θέμα:	«Αποτελεσματική	
Ανασύνταξη	των	Επιχειρήσεων»,	που	συνδιοργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	
με	την	εταιρία	Boussias	Conferences	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	The	Met	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	
ο	κ.	Πρόεδρος	και	συμμετείχαν	σε	πάνελ	οι	κ.κ.	Ν.	Ευθυμιάδης,	Β.	
Τακάς,	Χ.	Γκίνης,	Ι.	Δούφος,	Κ.	Κουκούντζος	και	Α.	Παπαπαναγιώτου.

08.12. 2011

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

09.12. 2011

•	 Συνάντηση	εργασίας		με	εκπροσώπους	του	κλάδου	Αλουμινίου	στο	
πλαίσιο	της	μελέτης:	«Πρότυπο	Σχέδιο	Διαχείρισης	Αλλαγών	σε	ΜΜΕ	
στον	ευρύτερο	τομέα	των	Δομικών	Υλικών»,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	της	Ελληνικής	Ένωσης	Αλουμινίου,	στην	Αθήνα.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

14 – 15.12.11

•	 Συνέδριο	με	θέμα:	«Η	ώρα	της	Ελληνικής	Οικονομίας»,	που	διορ-
γάνωσε	το	Ελληνο	–	Αμερικανικό	Επιμελητήριο,	στο	ξενοδοχείο	
Athenaeum	Intercontinental.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	
ο	κ.	Πρόεδρος	και	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

16 – 17.12.2011

•	 1η	Συνάντηση	των	Κύκλων	Επιμόρφωσης	Επιχειρηματιών	&	Ανω-
τάτων	Στελεχών	Επιχειρήσεων	με	θέμα:	«Ηγεσία	σε	Δύσκολους	
Καιρούς»,	που	διοργάνωσε	ο	ΣΒΒΕ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	Les	Lazaristes.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	
Πρόεδρος,	Γ.	Σταύρου,		Χρ.	Γεωργίου	και	η	κα	Κ.	Τζιτζινού.	

19 – 21.12.11

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

19.12.11

•	 Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	και	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	«Αλε-
ξάνδρειας»	Ζώνης	Καινοτομίας	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Γενική	
Γραμματεία	Μακεδονίας	Θράκης.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Γ.	Μυλωνάς.

•	 2η	Συνάντηση	του	έργου	Business	Mentors,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	της	Militos	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

•	 Συνάντηση	του	«To	network	us	better»,	που	διοργάνωσε	το	Ελλη-
νικό	Ινστιτούτο	Μάρκετινγκ	της	ΕΕΔΕ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	Ηλέκτρα	Παλλάς.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	Σ.	
Πολίτου.

20.12.11

•	 Συνάντηση	της	Διοικητικής	Επιτροπής	με	την	Task	Force	της	Ευ-
ρωπαϊκής	Επιτροπής	για	την	Ελλάδα,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	
γραφεία	του	Συνδέσμου.

•	 Εκδήλωση	παρουσίασης	των	δράσεων	της	«Δομής	Απασχόλησης	
και	Σταδιοδρομίας		(Δ.Α.ΣΤΑ.)	του	Πανεπιστημίου	Μακεδονίας,	
στην	αίθουσα	συνεδρίων	του	Πανεπιστημίου	Μακεδονίας.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	 Συνάντηση	της	διαχειριστικής	ομάδας	έργου	Enterprise	Europe	
Network	–	Hellas,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	PRAXΙ/
HELP-FORWARD	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	
Κ.	Τζιτζινού.



06		[	δραστηριότητες		]	

Thessaloniki Business Conference: «Αποτελεσματική Ανασύ-
νταξη των Επιχειρήσεων»

Με	την	αιγίδα	του		Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	
Ελλάδος	διοργανώθηκε	για	δεύτερη	συνεχή	χρονιά	
το	Thessaloniki	Business	Conference,	στις	6	Δε-
κεμβρίου	2011,	στη	Θεσσαλονίκη.	

Στο	Συνέδριο	διαπρεπείς	διεθνείς	εμπειρογνώμονες	
παρουσίασαν	και	συζήτησαν	τα	φλέγοντα	θέματα	
για	την	ανασύνταξη	των	επιχειρήσεων	στην	κρίση,	
με	στελέχη	επιχειρήσεων	που	πρωταγωνιστούν	και	
διαμορφώνουν	τις	εξελίξεις,	από	τη	Θεσσαλονίκη	
και	τη	Βόρεια	Ελλάδα.

Φέτος,	στη	2η	διοργάνωση	του,	το	Συνέδριο	υπο-
δέχθηκε	μια	από	τις	μεγαλύτερες	ευρωπαϊκές	
πολιτικές	και	οικονομικές	προσωπικότητες	των	
τελευταίων	40	χρόνων,	τον	κ.	Jacques	Santer,	πρώ-
ην	Πρόεδρο	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	(Κομισιόν)	
και	σήμερα,	Πρόεδρο	της	SME	Union	(Ένωσης	
Μικρομεσαίων	Επιχειρήσεων)	του	Ευρωπαϊκού	
Λαϊκού	Κόμματος.	

Ο	Πρόεδρος	Santer	παρουσίασε	τις	θέσεις	του	για	την	
ευρωπαϊκή	και	ελληνική	κρίση,	το	ρόλο	που	πρέπει	
να	έχουν	οι	επιχειρήσεις	του	ιδιωτικού	τομέα	στην	
ανάκαμψη,	τις	προϋποθέσεις	για	υγιή	επιχειρημα-
τικότητα	και	συζήτησε	με	υψηλόβαθμα	στελέχη	επι-
χειρήσεων	και	οργανισμών	της	Βορείου	Ελλάδας	για	
τις	διεξόδους	και	τις	ευκαιρίες	που	παρουσιάζονται	
ακόμα	και	σήμερα.

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	τοποθέτησής	του,	υποστήριξε		ότι	οι	
καιροί	απαιτούν	τόλμη	τόσο	από	το	δημόσιο	όσο	και	
από	τον	ιδιωτικό	τομέα.	Πρέπει	τόσο	σε	ευρωπαϊκό	
επίπεδο,	αλλά	κυρίως	σε	εθνικό	επίπεδο,	να	γίνει	
κατανοητό	ότι	οι	επιχειρήσεις	έχουν	φτάσει	πλέον	
στα	όρια	τους.

Για	την	ανατροπή	αυτής	της	δυσάρεστης	κατάστασης,	
υπογράμμισε	ο	κ.	Πέντζος,	η	πρόταση	του	Συνδέσμου	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	είναι	συγκεκριμένη.	
Πρέπει	άμεσα	να	ληφθούν	αναπτυξιακά	μέτρα	από	την	
κυβέρνηση,	τόσο	για	τη	βελτίωση	της	ρευστότητας	όσο	
και	για	την	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας,	μέτρα	
τα	οποία	όμως	θα	έχουν	πραγματικά	θετική	επίπτωση	
στην	πραγματική	οικονομία	και	στην	καθημερινότητα	
των	επιχειρήσεων.	

Οι	επιχειρήσεις,	τόνισε	ο	κ.	Πέντζος,	έχουν	κατα-
νοήσει	ότι	έχει	περάσει	πλέον	η	εποχή	της	τυπικής	
μεταποίησης	των	πόρων	και	έρχεται	μια	νέα	περί-
οδος,	όπου	κεντρικό	ζητούμενο	είναι	η	μεταποίηση	
της	γνώσης.	Απ΄	την	άλλη	μεριά	το	κράτος	δυστυχώς	
είναι	ανήμπορος	και	αμήχανος		παρατηρητής	των	
εξελίξεων,	στην	πιο	κρίσιμη	καμπή	της	ιστορίας	της	
χώρας	και	των	επιχειρήσεων.	



Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	εγκαινίασε	
στις	16	και	17	Δεκεμβρίου	2011,	στο	ξενοδοχείο	Les	
Lazaristes,	μια	νέα	του	πρωτοβουλία	με	τον	γενικό	τίτλο:	
«Κύκλοι	Επιμόρφωσης	Επιχειρηματιών	και	Ανωτάτων	
Στελεχών	Επιχειρήσεων».

Η	πρωτοβουλία	αυτή	του	Συνδέσμου	αφορά	στην	ενίσχυ-
ση	της	αποτελεσματικότητας	των	ανωτάτων	στελεχών	
που	εργάζονται	στις	επιχειρήσεις	–	μέλη	του,	μέσω	
της	διοργάνωσης	υψηλού	επιπέδου	και	στοχευμένων	
επιμορφωτικών	προγραμμάτων.	

Πρόκειται	για	συναντήσεις	σεμιναριακού	τύπου,	που	
έχουν	κύριο	θέμα	συζήτησης	κάποιο	πρόβλημα	ή	κά-
ποια	θεματική	περιοχή,	ιδιαίτερου	ενδιαφέροντος	των	
επιχειρήσεων	μελών	του	ΣΒΒΕ	και	θα	διοργανώνονται	
τουλάχιστον	τέσσερις	(4)	φορές	το	χρόνο,	Παρασκευή	
απόγευμα	και	Σάββατο	πρωί.

Σε	καθεμιά	συνάντηση	του	«κύκλου»	συμμετέχουν	
το	πολύ	εικοσιπέντε	(25)	επιχειρηματίες	και	ανώτατα	
στελέχη	επιχειρήσεων,	με	απαραίτητη	προϋπόθεση	
οι	επιχειρήσεις	στις	οποίες	εργάζονται	να	μην	είναι	
ευθέως	ανταγωνιστικές.	Αυτό	σημαίνει	ότι	μπορούν	
να	ανήκουν	στον	ίδιο	κλάδο,	αλλά	δεν	μπορούν	να	πω-
λούν	τα	ίδια	προϊόντα	ή/και	να	προσφέρουν	τις	ίδιες	
υπηρεσίες.	

Οι	κύριοι	στόχοι	των	«Κύκλων	Επιμόρφωσης	Επιχει-
ρηματιών	και	Ανωτάτων	Στελεχών	Επιχειρήσεων»	του	
ΣΒΒΕ,	είναι:

•	Η	εμβάθυνση	των	γνώσεων	των	επιχειρηματιών	και	
των	ανωτάτων	στελεχών	επιχειρήσεων	μελών	του	
ΣΒΒΕ	σε	ένα	σημαντικό	θέμα,

•	Η	ανταλλαγή	εμπειριών	επίλυσης	προβλημάτων	μεταξύ	
των	ανωτάτων	στελεχών	που	θα	συμμετέχουν	κάθε	
φορά	στον	«Κύκλο»,	και,		

•	Η	εξαγωγή,	εφόσον	αυτό	είναι	εφικτό,	«καλών	πρα-
κτικών»,	που	μπορούν	να	υιοθετηθούν	από	τις	επι-
χειρήσεις	που	συμμετέχουν	στον	«Κύκλο».

Θέμα	της	1ης	συνάντησης	ήταν	η	«Ηγεσία	σε	δύσκολους	
καιρούς»,	με	εισηγητή	τον	Καθηγητή	του	Οικονομικού	
Πανεπιστημίου	Αθηνών	κ.	Δ.	Μπουραντά,	και,	Διευθυ-
ντή	δύο	μεταπτυχιακών	προγραμμάτων,	του	Executive	
MBA	και	του	MSc	in	Human	Resources	Management.	

Στην	εισήγησή	του	ο	κ.	Μπουραντάς,	υπογράμμισε	ότι	
η	κρίση	μπορεί	να	είναι	ευκαιρία	για	όσους	σκεφθούν	
και	πράξουν	διαφορετικά,	ενώ	η	εισήγησή	του	επικε-
ντρώθηκε	στους	παρακάτω	δύο	βασικούς	άξονες:

•	Στην	προσφορά	ενός	δομημένου	πλαισίου	κρίσιμων	
παραμέτρων	σχετικά	με	τις	οποίες	οι	επιχειρηματίες	
και	τα	στελέχη	μπορούν	να	κάνουν	και	να	υλοποιήσουν	
επιχειρηματικές	επιλογές	για	ν’	αντιμετωπίσουν	τις	
απειλές	και	ν’	αξιοποιήσουν	ευκαιρίες	στις	συνθήκες	
της	κρίσης.

•	Στην	κατανόηση	των	διοικητικών	και	ηγετικών	ικα-
νοτήτων	που	απαιτούν	οι	δύσκολοι	καιροί	και	στον	
εντοπισμό	περιοχών	βελτίωσης.

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	
φιλοδοξεί	η	νέα	πρωτοβουλία	του	να	αποδειχθεί	εν-
διαφέρουσα	και	ευελπιστεί	να	αποφέρει	σημαντικά	
οφέλη	για	τις	επιχειρήσεις	μέλη	του,	ούτως	ώστε	με	
νέες	ιδέες	και	νέες	δεξιότητες	να	αντιμετωπίσουν	την	
οικονομική	κρίση,	από	τώρα	και	στο	εξής.		
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Κύκλοι Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών & Ανωτάτων Στελεχών  
Επιχειρήσεων: 1η συνάντηση με θέμα «Ηγεσία σε δύσκολους καιρούς»
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Με	την	υποστήριξη	του	ΣΒΒΕ,	στις	11	Νοεμβρίου	του	
2011,	διεξήχθη	το	11ο	Συνέδριο	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ,	από	
το	Τμήμα	Μακεδονίας	της	Ελληνικής	Εταιρίας	Διοική-
σεως	Επιχειρήσεων	(ΕΕΔΕ),	με	θέμα	«REBRANDING	
GREECE:	από	την	πρόκληση	στην	πράξη».

Όπως	επισημάνθηκε	κατά	τη	διάρκεια	του	Συνεδρίου,	
στο	οποίο	έδωσε	το	«παρών»	πλήθος	επιχειρηματιών	
και	εκπροσώπων	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	και	της	
πολιτικής	σκηνής,	το	brandname	της	Ελλάδας	έχει	
δεχθεί	ένα	πολύ	ισχυρό	πλήγμα	και	σήμερα	η	χώρα	
βρίσκεται	σε	οριακό	σημείο.	

«Το	rebranding	θα	πρέπει	να	ξεκινήσει	από	εμάς.	Να	
καταλάβουμε	εμείς	την	αξία	μας,	την	αξία	του	τόπου	μας,	
αυτά	που	μπορούμε	να	κάνουμε	συντονισμένα	μαζί	και	το	
κυριότερο:	να	τα	«εφαρμόσουμε»	ανέφερε	ο	Πρόεδρος	
του	τμήματος	Μακεδονίας	της	ΕΕΔΕ,	κ.	Ν.	Μπακατσέλος	
κατά	την	έναρξη	των	εργασιών	του	Συνεδρίου.	

Ιδιαίτερα	ενδιαφέρουσα	ήταν	και	η	τοποθέτηση	του	
κ.	Π.	Οικονομίδη,	brandStrategist,	ο		οποίος	είχε	συ-
νεργαστεί,	κατά	το	παρελθόν,	με	τον	γκουρού	της	πλη-
ροφορικής,	Steve	Jobs.	«Το	branding	δεν	είναι	απλά	
ένα	σλόγκαν,	ή	ένα	λόγκο.	To	brand	είναι	η	κοινότητα,	
το	έθνος	των	11	εκ.	ανθρώπων.	Όλοι	αυτοί	πρέπει	
να	νοιώθουν	καλά	για	τη	χώρα	τους	και	να	το	εκπέ-
μπουν	και	στους	άλλους.	Άρα,	το	branding	της	χώρας	
θα	πρέπει	να	ξεκινήσει	από	τη	βάση,	να	εμπλακούμε	
όλοι	μας,	να	εμπλέξουμε	και	τα	social	media,	τις	Μη	
Κυβερνητικές	Οργανώσεις	και	όσο	το	δυνατόν	περισ-
σότερους	φορείς.	Είναι	ευθύνη	όλων	μας	το	νέο	brand	
της	Ελλάδας	και	μαζί	μπορούμε	να	τα	καταφέρουμε»,	
τόνισε	ο	κ.	Οικονομίδης.	

Στο	πρώτο	μέρος	των	εργασιών	του	συνεδρίου	πα-
ρουσιάστηκε	η	κατάσταση	που	επικρατεί	σήμερα	στην	
Ελλάδα.	Σύμφωνα	με	τα	συμπεράσματα	της	έρευνας		
που	παρουσίασε	η	καθηγήτρια	του	τμήματος	Εφαρμο-
σμένης	Πληροφορικής	του	Πανεπιστημίου	Μακεδονίας,	
κα	Μ.		Βλαχοπούλου,	το	46,19%	των	εκπροσώπων	
ξένων	Πρεσβειών	και	Επιμελητηρίων	που	βρίσκονται	
στη	χώρα	μας	χαρακτηρίζουν	αδύναμο	το	brand	name	
της	Ελλάδας.	Όπως	προκύπτει	από	την	ίδια	έρευνα	την	
εικόνα	της	χώρας	στο	εξωτερικό	αμαυρώνουν	προ-
βλήματα	όπως	η	διαφθορά	(45,45%),	η	γραφειοκρατία	
(18,18%),	η	αστάθεια	των	φορολογικών	ρυθμίσεων	
(18,18%),	οι	υψηλοί	φόροι	(9,09%)	και	οι	περιοριστικοί	
κανόνες	που	μπλοκάρουν	τις	άμεσες	επενδύσεις	των	
ξένων	(9,09%).

Στη	δεύτερη	ενότητα,	εξετάστηκαν	οι	ευκαιρίες	ανά-
καμψης	της	χώρας.	Κατά	τη	διάρκεια	των	ομιλιών	
τους,	παρουσίασαν	τις	στρατηγικές	ανάπτυξης	που	
εφήρμοσαν	στις	επιχειρήσεις	τους,	ο	Πρόεδρος	του	
Δ.Σ.	της	εταιρείας	ISOMAT	ΑΒΕΕ,	κ.	Σ.	Τζιρίτης,	Β’	
Αντιπρόεδρος	ΣΒΒΕ	και	ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	
ΚΡΙ	ΚΡΙ	ΑΒΕΕ,	κ.	Π.	Τσινάβος,	Μέλος	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	του	ΣΒΒΕ,	ενώ	ο	κ.	Ν.	Ευθυμιάδης	Πρόε-
δρος	της	«Redestos”	-	Efthymiadis	Agrotechnology	
Group»	και	Πρόεδρος	ε.Τ.	του	ΣΒΒΕ,	πραγματοποίησε	
μία	ιδιαίτερα	ελπιδοφόρα	παρουσίαση	όλων	των	ελληνι-
κών	επιχειρήσεων	που	κάνουν	τη	διαφορά	προάγοντας	
το	brandname	της	Ελλάδας.	

Τέλος,	οι	στόχοι	για	την	Ελλάδα	βρέθηκαν	στο	επίκεντρο	
της	τρίτης	ενότητας	του	Συνεδρίου.	

11ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
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Η ώρα της Ελληνικής Οικονομίας

Στη	συνεδρία	με	θέμα:	«Δράσεις	για	την	προσέλκυση	
επενδύσεων:	διαμόρφωση	φιλικού	περιβάλλοντος	και	
διαρθρωτικές	μεταρρυθμίσεις	-	αναδυόμενες	επιχει-
ρηματικές	ευκαιρίες»	η	οποία	διεξήχθη	στο	πλαίσιο	
του	Συνεδρίου	«Η	ώρα	της	Ελληνικής	Οικονομίας»,	
στις	14	και	15	Δεκεμβρίου	2011,	συμμετείχε	με	ομιλία	
ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος.
Στην	ομιλία	του	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος	
ανέφερε	μεταξύ	άλλων:	
«…..Ο	ιδιωτικός	τομέας	έχει	αφεθεί	στο	έλεος	του	Θεού.	
Επιχειρήσεις	κλείνουν	η	μία	μετά	την	άλλη.	
Χιλιάδες	συνάνθρωποί	μας	βγαίνουν	στην	ανεργία.	
Υπάρχει	παντελής	έλλειψη	ρευστότητας.
Ελάχιστες	επιχειρήσεις	πλέον	έχουν	κερδοφορία.	Η	συ-
ντριπτική	πλειοψηφία	των	επιχειρήσεων	εργάζονται	πλέον	
με	ζημίες.	Το	κόστος	παραγωγής	αυξάνεται	καθημερινά.	
Το	κλίμα	για	επενδύσεις	είναι	αρνητικό	και	επιδεινώ-
νεται	διαρκώς.	
Η	φοροεπιδρομή	στις	επιχειρήσεις	και	στην	Ελληνική	
κοινωνία,	αποτελεί	συνήθεια	του	κράτους,	που	αρχικά	
είναι	έκτακτη,	αλλά	γίνεται	μόνιμη.	
Υπάρχει	ανασφάλεια	στον	πολίτη,	ανασφάλεια	στον	
επιχειρηματία.
Το	κυριότερο;	Έχουμε	ξεπεράσει	πλέον	τις	αντοχές	μας.	
Εμείς	οι	επιχειρηματίες	έχουμε	χορτάσει	πλέον	από	
συζητήσεις,	εισηγήσεις	και	υποσχέσεις….»
Παράλληλα	ο	κ.	Πέντζος,	κατέθεσε	τις	προτάσεις	του	
ΣΒΒΕ	για	την	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	τη	βελτίωση	
της	ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων.
Όσον	αφορά	τη	ρευστότητα	οι	προτάσεις	του	ΣΒΒΕ	
αφορούν	στα	ακόλουθα:
1.	την	άμεση	πληρωμή	των	οφειλών	του	κράτους	προς	τις	
επιχειρήσεις.	Προς	τούτο	ο	ΣΒΒΕ	πρότεινε	οι	δυο	επό-
μενες	δόσεις	της	δανειακής	σύμβασης	με	την	Τρόικα	θα	
πρέπει	να	κατευθυνθούν	προς	την	πραγματική	οικονομία,	

2.	τον	συμψηφισμό	των	οφειλών	των	επιχειρήσεων	
προς	το	κράτος	με	τις	οφειλές	του	δημοσίου	προς	
τις	επιχειρήσεις,	

3.	την	άμεση	επιστροφή	του	ΦΠΑ	των	εξαγωγικών	
επιχειρήσεων,	και,	

4.	την	άμεση	κινητοποίηση	του	κρατικού	μηχανισμού	
ούτως	ώστε	να	βεβαιωθούν	οι	οφειλές	του	κράτους	
προς	τις	επιχειρήσεις.	

Το	θέμα	της	ανταγωνιστικότητας	και	για	το	ΣΒΒΕ	πε-
ριλαμβάνει	τέσσερις	προτεραιότητες:
1.	την	επιδότηση	της	εργασίας	και	όχι	της	ανεργίας,	με	
την	επιδότηση	των	εργοδοτικών	εισφορών,	

2.	την	εξαίρεση	των	προγραμμάτων	του	ΟΑΕΔ	από	τον	
κανόνα	de	minimis,		

3.	τη	σταθερότητα	του	φορολογικού	πλαισίου,	και,	τέλος,	
4.	την	άρση	–	επιτέλους	–	των	τριάντα	(30)	εμποδίων	
στην	επιχειρηματικότητα.		

Σε	κάθε	περίπτωση	οι	προτάσεις	του	Συνδέσμου,	τόνισε	
ο	κ.	Πρόεδρος,	είναι	ρεαλιστικές,	άμεσα	εφαρμόσιμες	
και	έχουν	έναν	και	μοναδικό	στόχο:	την	επιβίωση	των	
υφιστάμενων	επιχειρήσεων	σε	πρώτη	φάση,	και	μετά,	
αφού	ανασυνταχθούν,	την	ανάπτυξή	τους.	
«…Επιτέλους	πρέπει	να	γίνει	κάτι.	
Ας	προστατεύσουμε	επιτέλους	τη	μεταποιητική	δραστηρι-
ότητα	στη	χώρα	μας.	Είναι	το	τμήμα	εκείνο	του	επιχειρείν	
που	στους	δύσκολους	καιρούς	που	περνάμε	ενώ	βάλλεται	
αδιακρίτως,	καταφέρνει	ακόμη	να	επιβιώσει	και	να	δεί-
ξει	το	δρόμο	της	ανάπτυξης	μέσα	από	σκληρή	δουλειά.	
Είναι	αυτό	το	κομμάτι	του	επιχειρείν	που	δημιουργεί	και	
θέλει	να	εξακολουθήσει	να	δημιουργεί	και	καταφέρνει	να	
παράξει	προϊόντα	υψηλής	αξίας	που	έχουν	τη	δυνατότητα	
να	κατακτήσουν	τις	διεθνείς	αγορές.	
Αν	λοιπόν	θέλουμε	να	δώσουμε	πραγματική	ελπίδα	
στους	εαυτούς	μας	και	στους	συμπολίτες	μας,	ας	πιέ-
σουμε	την	κυβέρνηση	να	ξεκινήσει	άμεσα	με	αποφάσεις	
για	τη	βελτίωση	του	επιχειρηματικού	περιβάλλοντος	
στη	χώρα	μας.	Ας	μην	κάνουμε	ως	επιχειρηματική	
κοινότητα	εκπτώσεις	αυτή	τη	φορά.	
Δεν	υπάρχουν	άλλες	αντοχές.	Είναι	μικρές	νίκες	που	θ’		
αλλάξουν	την	ψυχολογία	και	θα	νιώσουμε	ότι	μπορούμε.	
Γιατί	μπορούμε….»
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Σχολείο του Αύριο: Εφαρμογή προγράμματος για την αποφυ-
γή των σχολικών ατυχημάτων

Με	τη	συμμετοχή	εκπαιδευτικών	της	Πρωτοβάθμιας	
και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	εκπροσώπων	
των	Συλλόγων	Γονέων	και	Κηδεμόνων	του	Νομού	Θεσ-
σαλονίκης,	πραγματοποιήθηκε	με	ιδιαίτερη	επιτυχία	
η	διήμερη	εκδήλωση	με	θέμα:	«Σχολείο	του	Αύριο:	
Εφαρμογή	προγράμματος	για	την	αποφυγή	των	σχολικών	
ατυχημάτων»,	που	οργάνωσε	η	μη	κερδοσκοπική	ένωση	
«ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης»,	την	Παρασκευή	02	Δεκεμβρίου	
και	το	Σάββατο	03	Δεκεμβρίου	2011,	στο	κλειστό	θέατρο	
του	πρώην	Δημαρχείου	Νεάπολης.				
Η	«ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης»	δημιουργήθηκε	με	πρω-
τοβουλία	της	εταιρείας	Α.Ε.	Τσιμέντων	ΤΙΤΑΝ	και	σε	
αυτήν	συμμετέχουν	στελέχη	από	εταιρείες	του	ιδιωτικού	
τομέα,	στελέχη	των	Διευθύνσεων	Πρωτοβάθμιας	και	
Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Κεντρικής	Μακεδονίας,	
καθώς	και	εκπρόσωποι	Συλλόγων	Γονέων	και	Κηδεμό-
νων	και	μέλη	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης.	
Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	στο	πλαί-
σιο	των	δράσεων	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	που	
υλοποιεί	έχει	υπογράψει	μνημόνιο	συνεργασίας	με	τη	
ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης,	με	το	οποίο	αναγνωρίζεται	ότι	η	
συνεργασία	μεταξύ	επιχειρήσεων	και	φορέων	κοινω-
νικής	προσφοράς	είναι	απαραίτητη	προϋπόθεση	για	
την	προαγωγή	της	κοινωνικής	ευθύνης	και	συνοχής.	
Στο	πλαίσιο	του	μνημονίου	έχει	συμφωνηθεί	η	συνερ-
γασία	των	δύο	φορέων	με	στόχο	την	ενθάρρυνση	και	
κινητοποίηση	των	επιχειρήσεων	της	Βόρειας	Ελλάδας	
να	συμμετέχουν	με	οικονομικούς	πόρους	ή	/	και	αν-
θρώπινο	δυναμικό,	γνώση	και	εμπειρία	στην	υλοποίηση	
προγραμμάτων	για	τη	βελτίωση	των	συνθηκών	ασφά-
λειας	και	την	πρόληψη	των	ατυχημάτων	στα	σχολικά	
συγκροτήματα	της	Θεσσαλονίκης	με	προτεραιότητα	τα	
σχολεία	της	Δυτικής	Θεσσαλονίκης.
Η	πραγματοποίηση	της	εκδήλωσης	«Σχολείο	του	Αύριο:	

Εφαρμογή	προγράμματος	για	την	αποφυγή	των	σχολικών	
ατυχημάτων»	είχε	ως	στόχο	την	ενημέρωση	-	εκπαίδευση	
σε	θέματα	άρσης	επικινδυνοτήτων,	εκμάθησης	διαδικα-
σιών	εκκένωσης	συγκροτημάτων	κάτω	από	οποιεσδήποτε	
έκτακτες	συνθήκες	καθώς	και	οργάνωσης	μιας	συστημα-
τικής	καταγραφής	αλλά	και	αξιολόγησης	ατυχημάτων	που	
συμβαίνουν	στο	σχολικό	περιβάλλον.	Επίσης,	προτεραιό-
τητα	δόθηκε	στην	εκμάθηση	Βασικών	Πρώτων	Βοηθειών	
για	την	αντιμετώπιση	έκτακτων	αναγκών.	
Χαιρετισμό	στην	έναρξη	της	εκδήλωσης	απηύθυνε	ο	
Πρόεδρος	της	«ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης»	και	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	του	ΣΒΒΕ	κ.	Χρήστος	Γκίνης.	
Οι	εκπρόσωποι	των	φορέων	που	ανέπτυξαν	την	παρα-
πάνω	θεματολογία	ήταν:
•	Ο	Προϊστάμενος	της	Διεύθυνσης	Πολιτικής	Προστασί-
ας	Αποκεντρωμένης	Διοίκησης	Μακεδονίας	–	Θράκης	
κ.	Κ.	Κοκκολάκης,	με	θέμα	«Πολιτική	Προστασία	–	
Διαχείριση	Κρίσεων	και	Εθελοντισμός»,

•	Ο	Σύμβουλος	σε	θέματα	Υγιεινής	και	Ασφάλειας	και	
μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΦΑΟΣ	Θεσ-
σαλονίκης	κ.	Γ.	Κούνδουρος,	με	θέμα	«Πρωτόκολλο	
Ελέγχου	Σχολικών	Μονάδων»,	

•	Ο	Πρόεδρος	της	Ελληνικής	Ομοσπονδίας	Εθελοντικών	
Οργανώσεων	Πολιτικής	Προστασίας	και	Γενικός	Γραμ-
ματέας	της	Εθελοντικής	Ομάδας	του	Δήμου	Χορτιάτη	
κ.	Δ.	Νάκος,	με	θέμα	«Ο	Εθελοντισμός	στο	Σχολείο»,

•	Ο	Πρόεδρος	της	Εθελοντικής	Διασωστικής	Ομάδας	
Αντιμετώπισης	Καταστροφών	(ΕΔΟΜΑΚ)	κ.	Στ.	Βαϊρλής,	
με	θέμα	«Ο	Εθελοντισμός	στο	Σχολείο»,	και,	

•	Ο	Διασώστης	του	ΕΚΑΒ	κ.	Γ.	Βάγγος,	με	θέμα	«Οι	
Πρώτες	Βοήθειες	στο	Σχολείο»
Στο	τέλος	της	εκδήλωσης	πραγματοποιήθηκε	πρακτική	
άσκηση	καρδιοαναπνευστικής	αναζωογόνησης,	στην	
οποία	πήραν	μέρος	όλοι	οι	συμμετέχοντες.	



[	δραστηριότητες		]		11

Ο	ΣΒΒΕ,	προκειμένου	να	κάνει	πράξη	την	ευαισθησία	των	
μελών	του	στα	κοινωνικά	προβλήματα	που	δημιουργεί	η	
βαθιά	οικονομική	κρίση	και	με	σκοπό	να	βοηθήσει	στη	
διατήρηση	της	κοινωνικής	συνοχής,	αποφάσισε	και	ίδρυ-
σε,	στις	αρχές	του	2010,	ειδικό	φορέα	με	την	επωνυμία	
«Δίκτυο	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	και	Αρωγής»	και	το	
διακριτικό	τίτλο	«Δίκτυο	Αλληλεγγύης	ΣΒΒΕ».	

Κεντρική	αποστολή	του	Δικτύου	είναι	η	σύνδεση	των	
φορέων,	που	προσφέρουν	κοινωνικό	έργο,	ιδιαίτερα	
προς	τα	παιδιά	και	τους	νέους,	με	την	επιχειρηματική	
κοινότητα,	που	εκπροσωπείται	από	το	ΣΒΒΕ.

Το	Δίκτυο	δεν	έχει	αυτοτελή	νομική	προσωπικότητα	και	
λειτουργεί	στο	πλαίσιο	του	ΣΒΒΕ,	ως	εσωτερικός	φορέας.	
Ο	ΣΒΒΕ	ορίζει	ως	όργανα	του	Δικτύου:
•	την	Επιτροπή	του	Δικτύου,	και,	
•	το	Γραφείο	του	Δικτύου.
Στην	επιτροπή	συμμετέχουν	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	
Ν.	Πέντζος,	ο	Εκτελεστικός	Αντιπρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	
Γ.	Σταύρου	και	ο	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Κοινωνικής	
Ευθύνης	του	ΣΒΒΕ	κ.	Α.	Σαββάκης.	
Το	Γραφείο	στηρίζεται	στη	στελεχιακή	δομή	του	ΣΒΒΕ	
για	την	επίτευξη	του	έργου	του.	
Το	Δίκτυο	μέχρι	σήμερα	έχει	υπογράψει	Μνημόνιο	Συνα-
ντίληψης	με	τους	παρακάτω	Φορείς	-	Ιδρύματα:	

•	ΙΕΡΟΣ	ΝΑΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΑΣ	ΔΕΞΙΑΣ
•	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΠΑΙΔΙΟΥ	ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	
•	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΠΑΙΔΙΚΟ	ΧΩΡΙΟ	ΣΤΟ	ΦΙΛΥΡΟ
•	ΠΑΙΔΙΚΟ	ΧΩΡΙΟ	SOS	ΠΛΑΓΙΑΡΙ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•	ΙΔΡΥΜΑ	ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ	ΘΗΛΕΩΝ	«Η	ΜΕΛΙΣΣΑ»
•	«ΑΡΣΙΣ»	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	
ΝΕΩΝ

•	ΠΑΙΔΙΚΟ	ΧΩΡΙΟ	SOS	ΘΡΑΚΗΣ
•	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΓ.	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
•	ΚΕΠΕΠ	ΑΓ.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•	ΑΧΤΙΔΑ	
Το	Δίκτυο,	στα	δύο	χρόνια	λειτουργίας	του	έχει	να	πα-
ρουσιάσει	αρκετά	σημαντικό	έργο,	πραγματοποιώντας	
δωρεές	με	τη	συνδρομή	των	επιχειρήσεων	μελών	του	
ΣΒΒΕ	και	συγκεκριμένα:

•	Παραδόθηκαν	και	εγκαταστάθηκαν	2	ηλιακοί	θερ-
μοσίφωνες	στο	Ιδρυμα	Ορφανοτροφείο	Θηλέων	«Η	
Μέλισσα».

•	Παραδόθηκαν	γυναικεία	και	ανδρικά	ενδύματα	στον	
Ελληνικό	Ερυθρό	Σταυρό.

•	Παραδόθηκαν	παιδικές	φόρμες	στα	ιδρύματα	Ελληνικό	
Παιδικό	Χωριό	στο	Φίλυρο,	Παιδικό	Χωριό	SOS	στο	
Πλαγιάρι	και	Ορφανοτροφείο	Θηλέων	«Η	Μέλισσα».	

•	Υποστήριξη	στην	παραγωγή	video	για	το	Ορφανοτροφείο	
Θηλέων	«Η	Μέλισσα».	

•	Απεστάλησαν	τρόφιμα	στα	ιδρύματα:	Ελληνικό	Παιδικό	
Χωριό	στο	Φίλυρο,	Παιδικό	Χωριό	SOS	στο	Πλαγιάρι,	
Ορφανοτροφείο	Θηλέων	«Η	Μέλισσα»,	Ιερός	Ναός	
Παναγίας	Δεξιάς,	Δημοτικό	Βρεφοκομείο	Αγ.	Στυ-
λιανός,	Ενοριακό	Φιλόπτωχο	Ταμείο	Ι.	Ν.	Αγ.	Ιωάννου	
Χρυσοστόμου,	Ελληνικός	Ερυθρός	Σταυρός.

•	Απεστάλησαν	παιχνίδια	για	τις	γιορτές	των	Χριστουγέν-
νων	στα	ιδρύματα	Ελληνικό	Παιδικό	Χωριό	στο	Φίλυρο,	
Παιδικό	Χωριό	SOS	στο	Πλαγιάρι,	Ορφανοτροφείο	Θη-
λέων	«Η	Μέλισσα».	

Με	τη	συνδρομή	των	μελών	του	Συνδέσμου	και	της	επι-
χειρηματικής	κοινότητας	προγραμματίζεται	νέα	αποστολή	
τροφίμων	εντός	του	Φεβρουαρίου	2012.	

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής - Δράσεις που 
υλοποιήθηκαν στα έτη 2010 – 2011
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Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	συνεχίζο-
ντας	την	επιτυχημένη	συνεργασία	του	με	την	Franklin	
Covey	Hellas	υποστήριξε	την	εκδήλωση	που	αφορά	
την	πρώτη	παρουσίαση	του	νέου	εφαρμοσμένου	προ-
γράμματος	«The	5	Choices	World	Tour».

Η	εκδήλωση	που	πραγματοποιήθηκε,	τη	Δευτέρα	14	
Νοεμβρίου	2011,	στο	αμφιθέατρο	του	Αμερικανικού	
Κολλεγίου	στη	Θεσσαλονίκη	διοργανώθηκε	από	την	
Franklin	Covey	Hellas	σε	συνεργασία	με	το	ΣΒΒΕ,	το	
ΣΕΒΕ	και	το	Σύλλογο	Αποφοίτων	Αμερικανικού	Κο-
λεγίου	Ανατόλια.	

Ο	Πρόεδρος	κ.	Ν.	Πέντζος,	ανέφερε	στην	ομιλία	του	
ότι	ευελπιστεί,	πως	το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	θα	
συμβάλλει	στο	να	υποβοηθήσει	τα	μέλη	του	Συνδέ-
σμου	με	κατευθύνσεις	και	νέες	ιδέες	για	να	ξεπε-
ράσουν	την	κρίση.	Παράλληλα,	τόνισε	ότι	φιλοδοξεί,	
αυτές	οι	συναντήσεις	εργασίας	να	φέρουν	τα	στελέ-
χη	των	επιχειρήσεων	του	ΣΒΒΕ	πιο	κοντά	και	να	τα	
βοηθήσουν	ανταλλάσσοντας	ιδέες	και	απόψεις	να	
δικτυωθούν	περισσότερο	και	να	ενδυναμώσουν	ή/και	
να	εγκαινιάσουν	μεταξύ	τους	σχέσεις	συνεργασίας.	

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(Σ.Β.Β.Ε.),	
μέλος	του	Ευρωπαϊκού	Δικτύου	Υποστήριξης	Επιχειρήσε-
ων	Enterprise	Europe	Network	–	Hellas,	σε	συνεργασία	
με	τα	μέλη	του	προγράμματος	«Business	Mentors»	προ-
χώρησαν	στη	δημιουργία	δικτύου	υποστήριξης	γυναικείας	
επιχειρηματικότητας	που	έχει	ως	στόχο	να	παρέχει	σε	
γυναίκες	οι	οποίες	έχουν	πρόσφατα	ξεκινήσει	επιχειρη-
ματική	δραστηριότητα,	συμβουλές	και	καθοδήγηση	από	
έμπειρους	μέντορες	που	είναι	και	οι	ίδιοι	εδραιωμένοι	
και	επιτυχημένοι	επιχειρηματίες	στο	χώρο	τους.	

Το	πρόγραμμα	«Business	Mentors»	υλοποιείται	από	
ελληνική	κοινοπραξία	με	συντονιστή	την	εταιρεία	Μίλητος	
Αναδυόμενες	Τεχνολογίες	&	Υπηρεσίες	και	εταίρους	το	
Σ.Β.Β.Ε.,	την	Ομοσπονδία	Ελληνικών	Συνδέσμων	Νέων	
Επιχειρηματιών	και	την	OLN	Learning,	και	διαρκεί	24	
μήνες.	Το	έργο	αυτό	χρηματοδοτήθηκε	με	την	υποστήριξη	
της	Γενικής	Διεύθυνσης	Επιχειρήσεων	και	Βιομηχανίας	

της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.
Στο	πλαίσιο	αυτό	καταξιωμένοι	επιχειρηματίες	/	μέντορες	
θα	παρέχουν	υποστήριξη	και	πρακτικές	συμβουλές	για	
θέματα	διαχείρισης	της	γραφειοκρατίας,	πρόσβασης	
μιας	επιχείρησης	στη	χρηματοδότηση,	εξωστρέφειας	των	
επιχειρήσεων	καθώς	επίσης	και	για	πιθανούς	επιχειρη-
ματικούς	κινδύνους	ή/και	προβλήματα	που	ενδέχεται	να	
συναντήσουν	και	γενικότερα	για	την	ανάπτυξη	των	απα-
ραίτητων	επιχειρηματικών	δεξιοτήτων	που	απαιτούνται	
για	την	επιβίωση	και	εξέλιξη	μιας	νέας	επιχείρησης	με	
δεδομένη	την	αρνητική	οικονομική	συγκυρία.	

Για	κάθε	μία	από	τις	ενδιαφερόμενες	εκπαιδευόμενες	
επιχειρηματίες	θα	οριστεί	ένας	μέντορας	και	θα	οργα-
νωθεί	ένα	εξειδικευμένο	πρόγραμμα	εκπαίδευσης	το	
οποίο	σε	μεγάλο	βαθμό	θα	εξαρτηθεί	από	τις	συγκε-
κριμένες	ανάγκες	της	εκπαιδευόμενης	επιχείρησης.

Business Mentors - Δίκτυο υποστήριξης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

The 5 Choices World Tour
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Θέσεις – Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων

1. Άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου
Η	έλλειψη	ρευστότητας	στην	αγορά	εξαιτίας	της	οικο-
νομικής	κρίσης	έχει	δημιουργήσει	μείζον	ζήτημα	για	
τη	βιωσιμότητα	των	επιχειρήσεων	στη	χώρα	μας.	Για	
το	λόγο	αυτό	αποτελεί	τα	τελευταία	δύο	(2)	χρόνια	κοινό	
αίτημα	των	φορέων	ενίσχυσης	της	επιχειρηματικότητας	
ο	συμψηφισμός	των	οφειλών	των	επιχειρήσεων	προς	το	
κράτος	με	τις	οφειλές	του	κράτους	προς	τις	επιχειρήσεις.	

Ειδικότερα,	η	αδυναμία	του	ελεγκτικού	μηχανισμού	να	
βεβαιώσει	τα	πιστωτικά	υπόλοιπα	του	εξαγωγικού	ΦΠΑ	
των	επιχειρήσεων	έχει	ως	συνέπεια	να	μην	λειτουργεί	
ο	συμψηφισμός	στο	σκέλος	των	οφειλομένων,	όταν	
οφειλέτης	είναι	το	δημόσιο.		

Αντίθετα,	ο	συμψηφισμός	λειτουργεί	μονομερώς,	προς	
όφελος	του	δημοσίου,	όταν	πρόκειται	για	είσπραξη	
ποσών	από	τις	επιχειρήσεις.

Προς	την	κατεύθυνση	αυτή,	συντελεί	και	το	γεγονός	ότι	
μέχρι	στιγμής	και	παρότι	ζητήθηκε	από	το	ΣΒΒΕ	και	
από	πολλούς	φορείς,	δεν	έχει	εκδοθεί	η	προβλεπόμενη	
από	την	παρ.	5	του	άρθρου	11	ν.	3943/2011	Υπουργική	
Απόφαση,	η	οποία	θα	προβλέπει	τις	προϋποθέσεις	και	
τη	διαδικασία,	με	την	τήρηση	των	οποίων	θα	εξαιρούνται	
από	τον	αυτεπάγγελτο	συμψηφισμό	χρηματικές	απαιτή-
σεις	του	οφειλέτη	έναντι	του	Δημοσίου	με	βεβαιωμένα,	
αλλά	μη	ληξιπρόθεσμα,	χρέη	του	προς	το	Δημόσιο.
Για	την	άμεση	ρύθμιση	του	θέματος	προτείνεται:
	
•	Η	άμεση	καταβολή	προς	τις	επιχειρήσεις	ενός	μέρους	
τουλάχιστον	από	τα	επτά	(7)	δισεκατομμύρια	ευρώ	
που	οφείλει	το	κράτος	προς	τις	επιχειρήσεις,	για	να	
ανασάνει	επιτέλους	η	αγορά	και	να	διαφυλαχθούν	οι	
υφιστάμενες	θέσεις	εργασίας	την	εποχή	της	οικονο-
μικής	κρίσης.	

•	Η	έκδοση	της	Υπουργικής	Απόφασης,	που	θα	εξαιρεί	από	
τον	αυτεπάγγελτο	συμψηφισμό	χρηματικές	απαιτήσεις	
του	οφειλέτη	έναντι	του	Δημοσίου	με	βεβαιωμένα,	αλλά	
μη	ληξιπρόθεσμα,	χρέη	του	προς	το	Δημόσιο.	

2. Άμεση κατάργηση τελών και φόρων
Από	τα	σημαντικότερα	εμπόδια	στην	άσκηση	της	ομαλής	
λειτουργίας	των	επιχειρήσεων,	είναι	οι	μη	ανταποδοτικές	
επιβαρύνσεις	υπέρ	τρίτων,	που	επιβαρύνουν	οικονομικά	τις	
επιχειρήσεις,	χωρίς	τις	περισσότερες	φορές	να	συντρέχουν	
οι	δικαιολογητικοί	λόγοι	που	οδήγησαν	στην	επιβολή	τους.	
Για	τέτοιου	είδους	επιβαρύνσεις	προτείνεται:	
•	Η	κατάργηση	της	εισφοράς	των	δανειακών	συμβάσε-
ων	επί	των	καταναλωτικών,	των	επιχειρηματικών	και	
των	στεγαστικών	δανείων	(Ν.128/75)	και	επανεξέταση	
όλων	των	επιβαρύνσεων	των	δανείων	των	τραπεζών,	
προκειμένου	να	μειωθούν	ή	να	καταργηθούν	ορισμέ-
νες,	ώστε	να	διευκολυνθεί	η	δανειοδότηση	και	κατ’	
επέκταση	η	ρευστότητα.

•	Η	κατάρτηση	του	αγγελιόσημου	και	να	μην	επεκταθεί		
στις	διαφημίσεις	στο	internet.	

•	Η	κατάρτηση	της	χρέωσης	της	εκτέλεσης	Τελωνειακών	
Εργασιών	(ΔΕΤΕ)	5	της	χιλίοις,	του	Ν.	2093/92.

•	Η	κατάρτηση	της	χαρτοσήμανσης	στα	δάνεια	των	με-
τόχων	προς	την	εταιρεία,	καθώς	και	στα	δάνεια	συν-
δεδεμένων	επιχειρήσεων	(μητρικής	–	θυγατρικής	ή	
θυγατρικής	–	θυγατρικής).

•	Η	σταδιακή	κατάργηση	σε	ορίζοντα	πενταετίας	(μείωση	
20%	κάθε	έτος)	η	εισφορά	0,5%	του	Ν.Δ.	3883/1958	(ΦΕΚ	
Α	181)	επί	της	αξίας	όλων	των	εισαγομένων	εμπορευμά-
των	που	διατίθενται	προς	ενίσχυση	του	Πανεπιστημίων.

3. Περιττές επιβαρύνσεις στην οικονομική δραστη-
ριότητα. Προτείνεται:
•	H	κατάργηση	του	Φόρου	Συγκέντρωσης	κεφαλαίου,	ο	
οποίος	σήμερα	επιβαρύνει	την	προσπάθεια	των	παλαιών	
ή	και	των	νέων	μετόχων	να	προσφέρουν	κεφαλαιακή	
στήριξη	στις	εταιρίες	τους.

•	H	αύξηση	του	ποσοστού	των	προβλέψεων	για	επι-
σφαλείς	απαιτήσεις	σε	3%	επί	του	κύκλου	εργασιών,	
που	αφορά	σε	πωλήσεις	εσωτερικού,	για	τις	χρήσεις	
2011	και	μέχρι	να	αποκατασταθεί	η	ομαλή	λειτουργία	
της	αγοράς

•	Να	θεσμοθετηθεί	η	καταβολή	του	φόρου	εντός	τρι-
μήνου	από	τον	εκτελωνισμό	και	ο	συμψηφισμός	με	
πιστωτικά	υπόλοιπα.

Σε συνάντηση εργασίας, της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ με εκπροσώ-
πους της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, η Διοίκηση του Συνδέσμου ανέπτυξε 
τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις για θέματα αρμοδιότητας των. 

Θέματα Υπουργείου Οικονομικών
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1. Προγράμματα Διατήρησης Απασχόλησης
Τα	προγράμματα	αυτής	της	μορφής	πρέπει	να	συνεχι-
στούν	απορροφώντας	έτσι	ευρωπαϊκά	κονδύλια	αλλά	
με	τις	ακόλουθες	προϋποθέσεις:

α)	οι	όροι	διατήρησης	πρέπει	να	γίνουν	λιγότερο	δε-
σμευτικοί,	και,

β)	να	εντάσσονται	σ’	αυτά	οι	μεσαίες	και	μεγάλες	επιχει-
ρήσεις	που	έχουν	εξαιρεθεί	από	τα	προγράμματα	λόγω	
της		εφαρμογής	του	ορίου	de	minimis.	Το	ελληνικό	
δημόσιο	να	αιτηθεί	στην	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	την	
έγκριση	των	προγραμμάτων	αυτών	ώστε	η	κρατική	
ενίσχυση	να	καταστεί	νόμιμη.	

Τρεις	εναλλακτικές	προτάσεις	προγραμμάτων
i.	Πρόγραμμα	επιχορήγησης	με	επιδότηση	100%	των	
εργοδοτικών	εισφορών:	

-		αύξηση	του	ορίου	των	ατόμων	που	επιχορηγούνται,	
ώστε	το	πρόγραμμα	να	είναι	ελκυστικό	για	τις	με-
γάλες	επιχειρήσεις,	που	απασχολούν	πάνω	από	200	
εργαζόμενους.	

-		να	δίνεται	η	δυνατότητα	στις	επιχειρήσεις,	που	είναι	
ήδη	ενταγμένες	στο	πρόγραμμα,	να	ανανεώσουν	τη	
συμμετοχή	τους	υποβάλλοντας	μόνο	συμπληρωματική	
αίτηση

-		να	αυξηθεί	το	όριο	των	ακαθάριστων	αποδοχών	πά-
νω	στις	οποίες	γίνεται	η	επιδότηση	των	εργοδοτικών	
εισφορών.

ii.	Επιδότηση	εργοδοτικών	εισφορών	των	εξαγωγικών	επι-
χειρήσεων	κατά	30%	για	τα	επόμενα	πέντε	(5)	χρόνια.

iii.	Πρόγραμμα	εργασία	+	κατάρτιση	(4+1)
Το	πρόγραμμα	4+1	μεταφράζεται	σε	4	ημέρες	εργασίας	
και	1	ημέρα	επιδοτούμενης	κατάρτισης	των	εργαζομέ-
νων	και	απευθύνεται	σε	επιχειρήσεις	που	υφίστανται	
σημαντική	μείωση	της	ζήτησης	λόγω	της	οικονομικής	
κρίσης.	
Πρόκειται	για	μια	μορφή	μειωμένης	απασχόλησης	του	
προσωπικού,	4	ημερών	/	εβδομάδα	και	παράλληλα	
εκπαίδευσης	και	επιδότησης	για	1	ημέρα.

Στόχος	είναι	να	υποκατασταθούν	οι	ενδεχόμενες	απο-
λύσεις	με	κατάρτιση,	και	να	αποφευχθεί	η	απόλυση	
εργαζομένων	σε	περιόδους	παροδικής	στενότητας.

Το	πρόγραμμα	θα	αφορά	σε	επιχειρήσεις	μεσαίου	ή	
μεγάλου	μεγέθους	(άνω	των	150	ατόμων)	και	θα	δί-
νεται	η	δυνατότητα	ένταξης	του	συνόλου	ή	μέρος	των	
εργαζομένων.
Η	διάρκεια	του	προγράμματος	κατάρτισης	προτείνεται	
να	είναι	1	έτος.	

Οι	αποδοχές	των	εργαζομένων	για	τις	ημέρες	εργασίας	
τους	(4	ημέρες)	να	είναι	σταθερές	και	να	μην	υφίστανται	
καμία	μείωση.	

Για	την	ημέρα	κατάρτισης	(1	ημέρα)	οι	αποδοχές	μπο-
ρούν	να	οριστούν	π.χ.	σε	5	ευρώ	ανά	ώρα	κατάρτισης	
και	αποδίδονται	απευθείας	στον	εργαζόμενο	από	το	
πρόγραμμα	χρηματοδότησης.	[Το	ποσό	των	5	ευρώ	
είναι	ενδεικτικό	και	μπορεί	να	διαφοροποιηθεί].

Οι	ασφαλιστικές	ημέρες	και	εισφορές	αφορούν	στο	σύνολο	
των	ημερών	εργασίας	(4	ημέρες)	και	κατάρτισης	(1	ημέρα)	
και	καλύπτονται	100%	από	το	πρόγραμμα	χρηματοδότησης.	

2. Υπουργικές Αποφάσεις σε εκκρεμότητα
Η	κωλυσιεργία,	στην	έκδοση	των	Υπουργικών	αποφά-
σεων	στην	πράξη	αναιρεί	την	υλοποίηση	των	διατάξεων	
των	νόμων	που	ψηφίζονται.	Υπάρχουν	μάλιστα	εκκρε-
μείς	ΥΑ	από	τον	Ιούλιο	του	2010.
Οι	κυριότερες	από	αυτές	είναι	οι	εξής:

α)	Θεσμοθέτηση	κάρτας	εργασίας	(καθορισμός	κλάδου,	
κλάδων,	ρύθμιση	διαδικασίας	για	πρόστιμα)	(άρθ.	26	
Ν.	3996/2011).	

β)	Καθορισμός	όρων	και	προϋποθέσεων	διαδικασίας	
για	τη	σύναψη	συμβάσεων	εργασίας	για	απόκτηση	
επαγγελματικής	εμπειρίας	μέχρι	24	μηνών	από	νέους	
18-25	ετών	(άρθ.	43	Ν	3986/2011).

γ)	Καταβολή	πληρωμών	των	Ασφαλιστικών	Φορέων	και	
είσπραξη	ασφαλιστικών	εισφορών	και	ΦΜΥ	με	πίστωση	
λογαριασμών	πληρωμών	τράπεζας	ή	ΕΛΤΑ	(άρθ.	40,	
Ν.	3863/2010).

δ)	Αλλαγή	διαδικασίας	υποβολής	στοιχείων	από	τους	
εργοδότες	στον	ΟΑΕΔ,	στις	Επιθεωρήσεις	Εργασί-
ας,	στους	ΦΚΑ	και	σε	άλλες	υπηρεσίες	του	ΥΕ,	που	
αφορούν	την	πρόσληψη,	αποχώρηση,	τους	όρους	
εργασίας,	την	απασχόληση	και	άλλα.	(άρθ.	17,	Ν.	
3899/2010).	

3. Σύνδεση αμοιβών με παραγωγικότητα σε επίπεδο 
επιχείρησης
Η	κυβέρνηση	είχε	δεσμευτεί	να	θεσπίσει	νομοθεσία	για	τη	
σύνδεση	των	αμοιβών	με	την	παραγωγικότητα	σε	επίπεδο	
επιχείρησης	μέχρι	το	τέλος	του	2010,	κάτι	το	οποίο	δεν	
έχει	ακόμα	πραγματοποιηθεί	ούτε	καν	συζητηθεί.

Θέματα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
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Κόστος Ενέργειας	
Οι	χρόνιες	καθυστερήσεις	στην	απελευθέρωση	της	
αγοράς	ενέργειας,	σε	συνδυασμό	με	την	υψηλή	φο-
ρολόγηση,	δημιουργούν	αυξημένα	κόστη	ενέργειας	
για	τις	ελληνικές	βιομηχανίες,	τα	οποία	είναι	από	τα	
υψηλότερα	στον	κόσμο.	
Η	αύξηση	της	τάξης	του	15%	στο	κόστος	ηλεκτρικής	
ενέργειας	το	2010,	σε	συνέχεια	των	αυξήσεων	κατά	
10%	κατ΄	έτος	την	αμέσως	προηγούμενη	τριετία	(2007	
–	2009),	έχουν	εκτινάξει	στα	ύψη	τις	τιμές	της	ενέρ-
γειας	στη	χώρα	μας	σε	σχέση	με	τις	ανταγωνίστριές	
της,	καθιστώντας	την	Ελλάδα	μια	από	τις	ακριβότερες	
ενεργειακά	χώρες	στον	κόσμο.

Παράλληλα	με	την	αύξηση	του	κόστους	ενέργειας	οι	
επιχειρήσεις	καλούνται	να	πληρώσουν	αύξηση	στο	
τέλος	ΑΠΕ,	αύξηση	στον	ΕΦΚ	και	την	εισφορά	ΔΕΤΕ,	
αυξήσεις	που	επέφεραν	σημαντικό	πλήγμα	στην	αντα-
γωνιστικότητα	τους.	

Ζητείται:	
α)	να	αποτραπεί	η	πιθανή	–	φημολογούμενη	αύξηση	
των	τιμολογίων	της	ηλεκτρικής	ενέργειας,	η	οποία	θα	
πλήξει	καίρια	την	εγχώρια	βιομηχανία,	

β)	επιπρόσθετα,	να	εξετασθεί	η	θέσπιση	ειδικού	τιμολο-
γίου	για	τις	ενεργοβόρες	βιομηχανίες,	και,

γ)	να	μειωθούν	οι	φόροι	κατανάλωσης	ενέργειας	(φυσικό	
αέριο	και	πετρέλαιο)	στις	εξαγωγικές	επιχειρήσεις	
κατά	το	ποσοστό	εξαγωγών	επί	του	τζίρου.	

Είναι	φανερό	ότι	την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης	
απαιτείται	συνολική	επανεξέταση	του	τρόπου	τιμο-
λόγησης	της	ενέργειας	στη	χώρα	μας,	αφού	είτε	ένας	
νέος	φόρος	ή	ένα	νέο	τέλος	ή	μία	αύξηση,	αυτόματα	
μεταφράζεται	σε	πολλά	εκατομμύρια	ευρώ	επιβάρυνση	
για	πολίτες	και	επιχειρήσεις.	

Αντίθετα,	ο	εξορθολογισμός	των	τιμολογίων	και	της	
τιμολογιακής	πολιτικής,	είναι	βέβαιον	ότι	θα	οδηγήσει	
σε	μείωση	του	κόστους	ενέργειας,	γεγονός	που	θα	έχει	
θετική	επίδραση	στην	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	
των	εγχώριων	επιχειρήσεων.

Θέματα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
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Πιθανή αύξηση του κόστους ενέργειας και των τιμών της ΔΕΗ θα 
οδηγήσει σε κλείσιμο πλήθος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

Η	Διοίκηση	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελ-
λάδος	με	αφορμή	την	πρόταση	για	διψήφιο	ποσοστό	
αύξησης	των	τιμών	των	τιμολογίων	της	ΔΕΗ,	απέστειλε	
επιστολή,	την	Τρίτη	13	Δεκεμβρίου	2011,	προς	τον	κ.	
Ε.	Βενιζέλο,	Αντιπρόεδρο	της	Κυβέρνησης	και	Υπουρ-
γό	Οικονομικών,	και	Γ.	Παπακωνσταντίνου,	Υπουργό	
Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	Αλλαγής,	
ζητώντας	την	αποτροπή	της	πιθανής	–	φημολογούμενης	
αύξησης	των	τιμολογίων	της	ηλεκτρικής	ενέργειας,	
και	την	εξέταση	θέσπισης	ειδικού	τιμολογίου	για	τις	
ενεργοβόρες	βιομηχανίες.
Ακολουθεί	το	πλήρες	κείμενο	της	επιστολής:	

«….Αξιότιμε	Κύριε	Υπουργέ,	
Σε	μια	περίοδο	κατά	την	οποία	κεντρικό	ζητούμενο	από	
τις	κυβερνητικές	πολιτικές	θα	έπρεπε	να	είναι	η	διατή-
ρηση,	τουλάχιστον,	των	υφιστάμενων	θέσεων	εργασίας,	
το	κράτος,	για	ακόμα	μία	φορά,	αποτελεί	τροχοπέδη	
στην	αναπτυξιακή	προσπάθεια	των	επιχειρήσεων	αυξά-
νοντας	άκριτα	το	κόστος	ενέργειας,	συμπαρασύροντας	
έτσι	ανάλογα	το	κόστος	παραγωγής	τους.

Δυστυχώς,	οι	χρόνιες	καθυστερήσεις	στην	απελευθέρω-
ση	της	αγοράς	ενέργειας,	σε	συνδυασμό	με	την	υψηλή	
φορολόγηση,	δημιουργούν	αυξημένα	κόστη	ενέργειας	
για	τις	ελληνικές	βιομηχανίες,	τα	οποία	είναι	από	τα	
υψηλότερα	στον	κόσμο.	

Η	αύξηση	της	τάξης	του	15%	στο	κόστος	ηλεκτρικής	
ενέργειας	το	2010,	σε	συνέχεια	των	αυξήσεων	κατά	
10%	κατ΄	έτος	την	αμέσως	προηγούμενη	τριετία	(2007	
–	2009),	έχουν	εκτινάξει	στα	ύψη	τις	τιμές	της	ενέρ-
γειας	στη	χώρα	μας	σε	σχέση	με	τις	ανταγωνίστριές	
της,	καθιστώντας	την	Ελλάδα	μια	από	τις	ακριβότερες	
ενεργειακά	χώρες	στον	κόσμο.

Παράλληλα	με	την	αύξηση	του	κόστους	ενέργειας	οι	
επιχειρήσεις	καλούνται	να	πληρώσουν	αύξηση	στο	
τέλος	ΑΠΕ,	αύξηση	στον	ΕΦΚ	και	την	εισφορά	ΔΕΤΕ,	
αυξήσεις	που	επέφεραν	σημαντικό	πλήγμα	στην	αντα-
γωνιστικότητα	τους.	

Από	την	ανεπιθύμητη	αυτή	κατάσταση	πλήττονται	ιδι-
αίτερα	οι	εξαγωγικές	βιομηχανίες	οι	οποίες	πρέπει	να	
αντιμετωπίσουν	το	διεθνή	ανταγωνισμό,	έχοντας	μεγα-
λύτερο	κόστος	ενέργειας	έναντι	των	ανταγωνιστών	τους.	
Αν	ληφθεί	υπόψη	ότι	σε	πολλούς	κλάδους	το	κόστος	
ενέργειας	αποτελεί	το	δεύτερο	μεγαλύτερο	στοιχείο	

κόστους	παραγωγής	μετά	την	προμήθεια	πρώτων	υλών,	
τότε	γίνεται	αντιληπτό	πόσο	μεγάλης	έκτασης	είναι	το	
ανταγωνιστικό	μειονέκτημα	των	ελληνικών	επιχειρή-
σεων	στις	αγορές	του	εξωτερικού.	

Σε	κάθε	περίπτωση,	η	μειωμένη	ανταγωνιστικότητα	των	
Ελληνικών	επιχειρήσεων	απομειώνεται	περαιτέρω	με	
την	αύξηση	του	κόστους	ενέργειας,	την	ίδια	στιγμή	που	
οι	περισσότερες	ανταγωνίστριες	χώρες	της	Ελλάδας,	
λόγω	ακριβώς	της	οικονομικής	κρίσης,	καθιερώνουν	
ειδικά	τιμολόγια	ενέργειας	για	τις	ενεργοβόρες	μετα-
ποιητικές	επιχειρήσεις,	επιδοτώντας	έτσι	έμμεσα	το	
κόστος	λειτουργίας	τους,	και	υποβοηθώντας	με	τον	
τρόπο	αυτό	την	ανταγωνιστικότητά	τους	στις	διεθνείς	
αγορές.

Είναι	συνεπώς	προφανές	ότι	η	αύξηση	του	κόστους	της	
ενέργειας	στη	χώρα	μας	και	η	πρόταση	για	διψήφιο	
ποσοστό	αύξησης	των	τιμών	της	ΔΕΗ,	με	βεβαιότητα	θα	
οδηγήσει	την	πλειοψηφία	των	εγχώριων	ενεργοβόρων	
βιομηχανιών	σε	κλείσιμο.	

Δυστυχώς	στο	βωμό	της	διάσωσης	της	κερδοφορίας	
μιας	δημόσιας	επιχείρησης,	κινδυνεύει	να	θυσιαστεί	ένα	
σημαντικό	μέρος	του	ιδιωτικού	τομέα	της	οικονομίας.
Αξιότιμε	Κύριε	Υπουργέ,
Με	την	παρούσα	επιστολή,	σας	ζητούμε:
α)	να	αποτρέψετε	την	πιθανή	–	φημολογούμενη	αύξηση	
των	τιμολογίων	της	ηλεκτρικής	ενέργειας,	η	οποία	θα	
πλήξει	καίρια	την	εγχώρια	βιομηχανία,	και,	
β)	επιπρόσθετα,	να	εξετάσετε	τη	θέσπιση	ειδικού	τι-
μολογίου	για	τις	ενεργοβόρες	βιομηχανίες.
Με	τις	ενέργειές	σας	αυτές	θα	συμβάλετε	στην	επιβίωση	
των	επιχειρήσεων	κατά	τη	διάρκεια	της	οικονομικής	
κρίσης,	ώστε	να	διατηρήσουν	το	μεγάλο	αριθμό	εργα-
ζομένων	που	απασχολούν,	και,	να	συνεχίσουν	να	είναι	
ανταγωνιστικές	σε	διεθνές	επίπεδο.	
Είναι	φανερό	ότι	την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης	
απαιτείται	συνολική	επανεξέταση	του	τρόπου	τιμο-
λόγησης	της	ενέργειας	στη	χώρα	μας,	αφού	είτε	ένας	
νέος	φόρος	ή	ένα	νέο	τέλος	ή	μία	αύξηση,	αυτόματα	
μεταφράζεται	σε	πολλά	εκατομμύρια	ευρώ	επιβάρυνση	
για	πολίτες	και	επιχειρήσεις.	
Αντίθετα,	ο	εξορθολογισμός	των	τιμολογίων	και	της	
τιμολογιακής	πολιτικής,	είναι	βέβαιον	ότι	θα	οδηγήσει	
σε	μείωση	του	κόστους	ενέργειας,	γεγονός	που	θα	έχει	
θετική	επίδραση	στην	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	
των	εγχώριων	επιχειρήσεων…»
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Μη ανταποδοτικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων

Ενόψει	της	κατάθεσης	του	νέου	φορολογικού	νομο-
σχεδίου,	η	Διοίκηση	του	Συνδέσμου,	με	επιστολή	της,	
στις	21	Νοεμβρίου	2011,	προς	τον	Γενικό	Γραμματέα	
Φορολογικών	&	Τελωνειακών	Θεμάτων,	κ.	Ι.	Καπελέρη,	
επανήλθε	σε	ένα	από	τα	σημαντικότερα	εμπόδια	στην	
άσκηση	της	ομαλής	λειτουργίας	των	επιχειρήσεων,	
τις	μη	ανταποδοτικές	επιβαρύνσεις	υπέρ	τρίτων,	που	
επιβαρύνουν	οικονομικά	τις	επιχειρήσεις,	χωρίς	τις	
περισσότερες	φορές	να	συντρέχουν	οι	δικαιολογητικοί	
λόγοι	που	οδήγησαν	στην	επιβολή	τους.	

Στην	επιστολή,	αναφέρεται	ότι	«…στη	συγκεκριμένη	
χρονική	περίοδο	που	διανύουμε,	με	κύριο	χαρακτηριστι-
κό	την	απουσία	ρευστότητας,	πολλές	επιχειρήσεις	μέλη	
του	ΣΒΒΕ	λαμβάνουν	δάνεια,	είτε	από	τους	μετόχους	
τους,	είτε	από	συνδεδεμένες	εταιρείες,	όταν	πρόκειται	
για	ομίλους	επιχειρήσεων.	Τα	δάνεια	αυτά	υπόκεινται	
σε	χαρτοσήμανση	σύμφωνα	με	το	ΠΔ	28/1931	(ΦΕΚ	
Α	239)	«Κώδικας	Τελών	Χαρτοσήμου»,	όπως	ισχύει,	

ενώ	σε	περίπτωση	μη	καταβολής	του	αναλογούντος	
τέλους	χαρτοσήμου,	απειλούνται	υπέρογκα	πρόστιμα	
και	προσαυξήσεις.

Ως	αποτέλεσμα	του	υφιστάμενου	απαρχαιομένου	πλαι-
σίου	του	ανωτέρω	Κώδικα,	που	ισχύει	από	το	1931,	
παρατηρείται	το	οξύμωρο,	οι	επιχειρήσεις,	στην	προ-
σπάθειά	τους	να	ανταπεξέλθουν	στις	οικονομικές	τους	
υποχρεώσεις	και	εξαιτίας	του	τραπεζικού	εγκλωβισμού	
να	βρίσκονται	αντιμέτωπες	με	πρόσθετα	βάρη,	που	
αυξάνουν	υπέρμετρα	το	κόστος	δανεισμού…»	

Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	πρότεινε,	να	περιληφθεί	νομο-
θετική	ρύθμιση,	που	θα	καταργεί	την	χαρτοσήμανση	
στις	παραπάνω	περιγραφόμενες	ταμειακές	διευκολύν-
σεις	ή	δάνεια	και,	ειδικότερα,	στα	δάνεια	των	μετόχων	
προς	την	εταιρία,	καθώς	και	στα	δάνεια	συνδεδεμένων	
επιχειρήσεων	(μητρικής	–	θυγατρικής	ή	θυγατρικής	–	
θυγατρικής).

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	εκφρά-
ζει	την	έντονη	αντίθεσή	του	στις	συνεχείς	συλλήψεις	
επιχειρηματιών	για	οφειλές	προς	το	Δημόσιο,	χωρίς	
προηγούμενη	στοιχειώδη	εξέταση	της	αιτίας	της	κα-
θυστέρησης	καταβολής	των	συγκεκριμένων	οφειλών.	

Πρόκειται	για	κίνηση	που	χωρίς	διάκριση,	δηλαδή	επί	
δικαίων	και	αδίκων,	διαπομπεύει	συνεπείς	επιχει-
ρηματίες	που	κατά	την	παρούσα	φάση	αδυνατούν	να	
εκπληρώσουν	τις	υποχρεώσεις	τους	προς	το	Κράτος,	
την	ίδια	ώρα	που	το	Κράτος	χρωστά	σε	αυτούς	πολ-
λαπλάσια	ποσά	των	οφειλομένων.

Κι	ενώ	ο	ΣΒΒΕ	έχει	προτείνει	ως	λύση	του	προβλήματος	
τον	συμψηφισμό	των	οφειλών,	το	ελληνικό	δημόσιο	
επιμένει	στην	τακτική	του	εντυπωσιασμού	της	κοινής	
γνώμης,	με	συλλήψεις	που	το	μόνο	που	καταφέρνουν	
είναι	να	οδηγούν	ακόμα	και	υγιείς	επιχειρήσεις	στην	
πτώχευση	και	τους	εργαζομένους	σ΄	αυτές	στην	ανεργία.

Πάγια	θέση	του	Συνδέσμου	είναι	ότι	η	πάταξη	της	
φοροδιαφυγής		και	της	εισφοροδιαφυγής	είναι	παρα-
πάνω	από	απαραίτητη	για	να	επιβιώσει	η	χώρα	και	να	
ανακτήσει	την	εθνική	της	αξιοπρέπεια.	Παρά	το	γεγονός	
ότι	τα	τελευταία	δύο	χρόνια	η	κυβέρνηση	επιμένει	στο	

θέμα,	και	καλώς	πράττει,	στην	πραγματικότητα	όλες	
οι	προσπάθειες	έχουν	αποδειχθεί	αναποτελεσματικές	
και	η	πραγματική	φοροδιαφυγή	και	εισφοροδιαφυγή	
παραμένει.

Αντί	το	κράτος	να	εξετάσει	με	σύνεση	τους	λόγους	για	
τους	οποίους	μια	επιχείρηση	έχει	καθυστερήσει,	για	
μικρό	χρονικό	διάστημα,	την	καταβολή	των	οφειλών	
της	προς	το	κράτος,	όπως	η	πρόσφατη	περίπτωση	
μεγάλης	βιομηχανίας	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	προβαίνει	
στη	διαπόμπευση	των	ιδιοκτητών	τους.

Ο	ΣΒΒΕ	καλεί	την	κυβέρνηση	να	αναλογιστεί	τις	ευ-
θύνες	της	έναντι	των	εργαζομένων	και	των	επιχειρη-
ματιών	αυτής	της	χώρας	και	να	πάψει	να	λειτουργεί	
με	επικοινωνιακές	τακτικές,	χωρίς	να	αντιμετωπίζει	
ουσιαστικά	τη	φοροδιαφυγή.

Προτείνει	την	άμεση	καταβολή	προς	τις	επιχειρήσεις	
ενός	μέρους	τουλάχιστον	από	τα	επτά	(7)	δισεκατομμύ-
ρια	ευρώ	που	οφείλει	το	κράτος	προς	τις	επιχειρήσεις,	
για	να	ανασάνει	επιτέλους	η	αγορά	και	να	διαφυλα-
χθούν	οι	υφιστάμενες	θέσεις	εργασίας	την	εποχή	της	
οικονομικής	κρίσης.	

Οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις παραμένουν,  
αλλά οι επιχειρηματίες συλλαμβάνονται
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Με	τη	ψήφιση	του	Νόμου	3851,	τον	Ιούνιο	του	2010,	η	
πολιτεία	κατέστησε	θεωρητικά	ως	σαφή	προτεραιότητά	
της,	την	προώθηση	της	αειφόρου	ανάπτυξης,	και	ειδι-
κότερα	της	πράσινης	ανάπτυξης,	προωθώντας	κυρίως	
την	παραγωγή	από	ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	αλλά	
και	την	εξοικονόμηση	ενέργειας.		

Στο	νέο	Νόμο	για	την	ανάπτυξη	των	Ανανεώσιμων	Πη-
γών	Ενέργειας,	καθορίζονται,	μεταξύ	άλλων,	εθνικοί	
δεσμευτικοί	στόχοι	για	τη	συμμετοχή	των	ΑΠΕ	στην	
κάλυψη	της	τελικής	κατανάλωσης	ενέργειας,	ενώ	θε-
ωρητικά	απλοποιούνται	δραστικά	και	οι	διαδικασίες	
αδειοδότησης	των	ΑΠΕ	με	το	συνολικό	χρόνο	να	μει-
ώνεται	από	τα	3-5	χρόνια	σε	μόλις	8	-10	μήνες.

Σε	εφαρμογή	λοιπόν	του	Νόμου	3851/2010,	και	με	
τη	δημοσίευση	της	2ης	ανακοίνωσης	της	ΔΕΗ	που	
άνοιγε	ουσιαστικά	το	πρωτόκολλο	για	την	κατάθεση	
νέων	αιτήσεων	από	τις	12	Ιουλίου	2010,	πολλοί	επεν-
δυτές	μίσθωσαν	ή	αγόρασαν	εκτάσεις	γης	και	υπέβα-
λαν	αιτήσεις	σύνδεσης	φωτοβολταϊκών	σταθμών	στο	
δίκτυο	Μέσης	Τάσης,	στις	αρμόδιες	Περιφερειακές	
Διευθύνσεις	της	ΔΕΗ.	

Αξίζει	να	σημειωθεί	πως	μόνον	οι	αιτήσεις	που	έχουν	
υποβληθεί	στην	Περιφερειακή	Διεύθυνση	Μακεδονίας	
Θράκης	αντιστοιχούν	σε	συνολική	εγκατεστημένη	ισχύ	
φωτοβολταϊκών	σταθμών	που	ξεπερνάει	τα	600MW,	
ήτοι	επενδύσεις	συνολικής	αξίας	που	ξεπερνούν	τα	
1,2	δισεκατομμύρια	ευρώ.	

Από	το	2010	όμως,	η	ΔΕΗ/	Διεύθυνση	Περιφέρειας	
Μακεδονίας	Θράκης	δεν	έχει	εκδώσει	ακόμα	καμιά	
προσφορά	σύνδεσης	για	φωτοβολταϊκό	σταθμό	Μέσης	
Τάσης	με	εξαίρεση	ελάχιστα	μεμονωμένα	φωτοβολ-
ταϊκά	του	Νομού	Καστοριάς,	για	τα	οποία	κύριος	κα-
ταλύτης	ήταν	η	γειτνίασή	τους	με	έργα	αγροτών	που	
είχαν	προτεραιότητα	και	κοινούς	όρους	κατασκευής	
έργων	σύνδεσης.

Οι	αρμόδιοι	που	χειρίζονται	τις	αιτήσεις	δηλώνουν	
φόρτο	εργασίας	αν	και	όπως	μπορεί	να	παρατηρήσει	

κανείς,	οι	αιτήσεις	που	έχουν	υποβληθεί	στη	Διεύ-
θυνση	Περιφέρειας	Μακεδονίας	Θράκης	είναι	και	οι	
λιγότερες	συγκριτικά	με	τις	αντίστοιχες	των	άλλων	
Περιφερειακών	Διευθύνσεων	της	ΔΕΗ.	Εν	τω	μεταξύ,	
οι	επενδυτές	συνεχίζουν	εδώ	και	1,5	σχεδόν	χρόνο,	να	
πληρώνουν	κανονικά	τόσο	τα		μισθώματα,	όσο	και	τους	
μελετητές-μηχανικούς	τους	για	την	παρακολούθηση	
των	έργων,	ενώ	ταυτόχρονα	αποκλιμακώνεται	και	η	τιμή	
πώλησης	της	παραγόμενης	ενέργειας	κατά	5%	κάθε	
εξάμηνο,	όπως	προβλέπει	η	νομοθεσία,	χωρίς	να	έχει	
εκδοθεί	ούτε	καν	η	Προσφορά	Σύνδεσης,	ακόμα	και	
για	τα	έργα	που	κατατέθηκαν	την	πρώτη	κιόλας	μέρα	
που	άνοιξε	το	πρωτόκολλο	κατάθεσης	των	φακέλων	
(12	Ιουλίου	2010).

Έτσι	λοιπόν	επενδύσεις	πολλών	εκατοντάδων	εκατομ-
μυρίων	ευρώ	παραμένουν	στον	πάγο,	ενώ	εκατοντάδες	
επενδυτές,	Έλληνες	και	ξένοι,	παραμένουν	«όμηροι»	
της	κωλυσιεργίας	της	ΔΕΗ.

Στο	πρόβλημα,	κατά	το	ΣΒΒΕ,	χρειάζονται	διορθωτικές	
παρεμβάσεις,	με	δράσεις	του	δημόσιου	τομέα	και	του	
αρμόδιου	υπουργείου.	Η	ολοκληρωμένη	περιβαλλοντική	
πολιτική,	με	νομοθετική,	διοικητική,	επιστημονική,	
τεχνολογική,	οικονομική	και	ιδεολογική	διάσταση,	
απαιτεί	δημόσια	παρέμβαση,	όχι	μόνο	από	την	κοινωνία	
των	πολιτών,	αλλά	και	από	το	κράτος	ή	διακρατικούς	
οργανισμούς.

Η	Διοίκηση	του	Συνδέσμου,	επισημαίνοντας	τα	πα-
ραπάνω,	απέστειλε	επιστολή	προς	τον	Υπουργό	Πε-
ριβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	Αλλαγής,	κ.	
Γ.	Παπακωνσταντίνου	ζητώντας	να	επιληφθεί	του	θέ-
ματος	και	να	παρέμβει	άμεσα	ώστε	να	στελεχωθούν	
καταλλήλως	τα	αρμόδια	τμήματα	της	Περιφερειακής	
Διεύθυνσης	ΔΕΗ	Μακεδονίας	Θράκης	που	χειρίζονται	
τις	αιτήσεις	σύνδεσης	των	φωτοβολταϊκών	σταθμών	
και	να	δοθεί	έτσι	λύση	στο	πρόβλημα	εκατοντάδων	
επενδυτών,	ξεκινώντας	άμεσα	την	διαδικασία	έκδο-
σης	Προσφορών	Σύνδεσης	για	τους	φωτοβολταϊκούς	
σταθμούς	στο	δίκτυο	Μέσης	Τάσης.

Στασιμότητα στην έκδοση προσφορών σύνδεσης για 
τις αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών στο 
δίκτυο Μέσης Τάσης, μετά την ψήφιση του Νόμου 
3851/2010
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Ακτίνες Χ για ασφαλή τρόφιμα εφαρμόζει η Agrino - ΕΥΓΕ 
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ

Ανανεώστε το χώρο σας με χρώματα και έγχρωμους σοβάδες 
από την ISOMAT! 

Η	εταιρία,	Agrino	-	ΕΥΓΕ	ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ	ΑΕ,	ως	market	leader	
στην	Ελληνική	αγορά	από	τις	αρχές	της	δεκαετίας	του	1980,	
και	με	αυξημένη	την	ευθύνη	απέναντι	στους	καταναλωτές	που	
εμπιστεύονται	τα	προϊόντα	της,	εφαρμόζει	τις	τελειότερες	και	
πιο	σύγχρονες	μεθόδους	τόσο	για	την	επεξεργασία,	όσο	και	για	
την	εξασφάλιση	της	σταθερά	κορυφαίας	ποιότητας.
Προς	την	κατεύθυνση	αυτή,	η	εταιρεία	υλοποίησε	πρόσφατα	
επενδυτικό	πρόγραμμα,	που	είχε	ενταχθεί	στον	νέο	Αναπτυξι-
ακό	νόμο,	συνολικού	ύψους	4	εκατ.	ευρώ,	και	αφορούσε	στην	

εγκατάσταση	δυο	υπερσύγχρονων	γραμμών	συσκευασίας	ρυζιού	
και	οσπρίων	στα	εργοστάσια	της	Σίνδου	και	του	Αγρινίου.
Με	την	υλοποίηση	του	προγράμματος,	η	εταιρεία	Agrino,	πρώτη	
στην	Ελλάδα	και	ενδεχομένως	και	στην	Ευρώπη,	περνά	από	
ακτίνες	Χ,	το	ρύζι	και	τα	όσπρια	πριν	φθάσουν	στο	ράφι	του	
σούπερ	μάρκετ	και	στο	τραπέζι	των	καταναλωτών.	
Η	χρήση	των	ακτινών	Χ	εξασφαλίζει	τη	μέγιστη	δυνατή	ασφά-
λεια	για	το	συσκευασμένο	προϊόν.	Οι		μαγνήτες		ή	οι	ανιχνευτές	
μετάλλων,	απομακρύνουν	μεταλλικά	αντικείμενα,	όχι		όμως	
πέτρες,	γυαλιά,	και	άλλα	ξένα	σώματα	που	απομακρύνονται	
μόνο	με	την	χρήση	των	ακτίνων	Χ.
Παράλληλα,	με	τις	νέες	γραμμές	η	εταιρεία	εισάγει	νέους	
τρόπους	συσκευασίας,	που	θα	εξασφαλίζουν	χαμηλότερη	δι-
απερατότητα	από	το	οξυγόνο	καθώς	και	έλλειψη	οξυγόνου	
μέσα	στο	πακέτο	με	τη	χρήση	αδρανούς	ατμόσφαιρας,	ώστε	
να	εξαλειφθούν	οι	πιθανότητες	ανάπτυξης	μικροοργανισμών.
Επιπλέον,	η	Agrino	θα	λανσάρει	τους	πρώτους	μήνες	του	2012	
μια	νέα	σειρά	προϊόντων	υψηλής	προστιθέμενης	αξίας.	Η	νέα	
αυτή	σειρά	σχεδιάζεται	να	αποτελέσει	την	αιχμή	του	δόρατος	
της	ανάπτυξης	της	εταιρείας	στο	εξωτερικό,	η	οποία	στοχεύει	
πλέον	να	μπει	σε	επιλεγμένες	αγορές,	όπως	Γερμανία,	Αγγλία,	
Γαλλία,	ΗΠΑ	αλλά	και	στις	αραβικές	χώρες	με	επώνυμο	προϊόν.		

Μία	από	τις	πιο	οικονο-
μικές	μεθόδους	ανακαί-
νισης	είναι	η	ανανέωση	
των	επιχρισμάτων	των	
εσωτερικών	ή	εξωτε-
ρικών	όψεων.	Για	το	
λόγο	αυτό,	η	ISOMAT,	
αξιοποιώντας	την	πο-
λυετή 	 τεχνογνωσία	
της	στα	δομικά	υλικά,	
παρουσίασε	μέσα	στο	
2011	τη	νέα	σειρά	χρω-
μάτων	ISOMAT	COLOR	
SYSTEM.		
Το 	 σύστημα	 βαφής	

ISOMAT	COLOR	SYSTEM	απαρτίζεται	από	χρώματα	για	εσω-
τερικούς	και	εξωτερικούς	χώρους,	που	ξεχωρίζουν	για	την	
εξαιρετική	τους	ποιότητα,	την	εύκολη	εφαρμογή	τους,	το	τέλειο	
αποτέλεσμα	και	την	ιδανική	τιμή	τους.
Συγκεκριμένα	περιλαμβάνει	το	πλαστικό	χρώμα	ISOMAT	
CLASSIC,	το	ακρυλικό	χρώμα	ISOMAT	ACRYL,	το	στεγανωτικό	
ελαστικό	χρώμα	ISOMΑT	FLEXCOAT,	τo	σιλικονούχo-ακρυλικό	
χρώμα	ISOMAT	SILICONE	και	τη	ριπολίνη	νερού	για	ξύλινες	
επιφάνειες	ISOLAC	AQUA.	
Όλα	τα	χρώματα	του	συστήματος	βαφής	ISOMAT	COLOR	
SYSTEM	διατίθενται	σε	1950	μοναδικές	αποχρώσεις.	

Παράλληλα,	η	ISOMAT	διαθέτει	υψηλής	ποιότητας	έγχρω-
μους	παστώδεις	σοβάδες	και	συγκεκριμένα	τους	ακρυλικούς	
MARMOCRYL	Fine	και	Décor,	τους	σιλικονούχους	MARMOCRYL	
SILICONE	Fine	και	Décor,	αλλά	και	το	ακρυλικό	επίχρισμα	
εμφάνισης	γρανίτη	MARMOCRYL	GRANIT.	
Οι	έγχρωμοι	σοβάδες	της	ISOMAT	αντικαθιστούν	το	τελικό	
χέρι	του	σοβά,	ενώ	καταργούν	την	ανάγκη	βαφής	του	κτηρίου,	
επιταχύνοντας	έτσι	τις	εργασίες	και	γλιτώνοντας	τον	ιδιοκτήτη	
από	περιττά	έξοδα.	Επιπλέον,	χάρη	στην	υψηλή	τους	υδατα-
πωθητικότητα	και	ελαστικότητα,	διατηρούν	αναλλοίωτη	την	
όψη	του	κτηρίου	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	χωρίς	το	φόβο	
εμφάνισης	αλάτων	και	ρωγμών.	Έτσι	ελαττώνεται	σημαντικά	
και	το	κόστος	για	συντήρηση	και	νέα	βαφή.	
Οι	έγχρωμοι	σοβάδες	MARMOCRYL	και	MARMOCRYL	SILICONE	
διατίθενται	σε	305	αποχρώσεις,	ενώ	μπορούν	να	εφαρμοστούν	
με	πολλές	διαφορετικές	τεχνοτροπίες	δίνοντας	ένα	μοναδικής	
αισθητικής	τελικό	αποτέλεσμα.	
Το	MARMOCRYL	Granit	διατίθεται	σε	10	επιλεγμένες	απο-
χρώσεις	και	ενδείκνυται	για	τη	δημιουργία	διακοσμητικών	
επιφανειών	σε	εξωτερικούς	και	εσωτερικούς	χώρους,	όπως	
χώρους	διασκέδασης,	ξενοδοχεία,	καταστήματα	λιανικής	κτλ.
Λόγω	της	υψηλής	ελαστικότητας	και	της	άριστης	πρόσφυσης	
που	διαθέτουν,	όλοι	οι	έγχρωμοι	σοβάδες	της	ISOMAT	είναι	
ιδανικοί	και	ως	τελική	επίστρωση	στις	κατασκευές	για	την	εκ	
των	υστέρων	θερμομόνωση	κτηρίων.
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Καινοτόμες προτάσεις συσκευασίας από τη ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Νέες προσλήψεις από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ μέσα στο 2012

Η	Δάιος	Πλαστικά	ΑΒΕΕ	εδρεύει	στη	Νάουσα	και	από	το	1975	
δραστηριοποιείται	στην	παραγωγή	και	εμπορία	φύλλων	πολυ-
αιθυλενίου	κυρίως	για	αγροτικές	εφαρμογές.	Κύριο	μέλημα	
της	εταιρίας	αποτελεί	η	συνεχής	ανάπτυξη	νέων	ιδεών	με	
στόχο	τη	διαφοροποίηση	της	από	τους	συναδέλφους	της	και	
την	διευκόλυνση	της	καθημερινότητας	των	παραγωγών.	Η	
έρευνα	και	η	διαρκής	επαφή	με	τους	τελικούς	χρήστες	των	
προϊόντων	της	εταιρίας	έχει	οδηγήσει	στην	ανάπτυξη	νέων	
προϊόντων,	με	αποτέλεσμα	να	κατέχει	σήμερα	25	διπλώματα	
ευρεσιτεχνίας,	ιδέες	πάνω	στις	οποίες	στηρίζεται	η	πορεία	
της	και	ανάπτυξη	της.
Το	2007	σε	συνεργασία	με	διάφορα	ερευνητικά	κέντρα	της	
Ευρώπης,	η	Δάιος	Πλαστικά	ΑΒΕΕ	επένδυσε	σε	μια	πρωτοπόρο	
μέθοδο	τύλιξης	παλετών,	πρώτη	στο	Βαλκανικό	χώρο,	στην	
παραγωγή	Stretch	Hood,	εφαρμόζοντας	έτσι	την	πολιτική	της	
διαφοροποίησης	και	στον	κλάδο	της	«δευτερεύουσας»	συσκευ-
ασίας.	Πρόκειται	για	μια	μέθοδο	καινοτόμα	που	αντικαθιστά	τις	
ευρέως	γνωστές	μεθόδους	τύλιξης	με	stretch	films	και	shrink	

hoods,με	γνώμονα	τη	μείωση	του	βάρους	της	συσκευασίας	και	
την	αύξηση	της	ταχύτητας	τύλιξης.
Πιο	αναλυτικά	τα	πλεονεκτήματα	της	χρήσης	του	Daios	Stretch	
Hood	είναι	τα	παρακάτω:
Α)	Πλήρως	στεγανή	παλέτα.	Σε	αντίθεση	με	τα	stretch	films,	

η	παλέτα	είναι	πλήρως	προστατευμένη	από	νερά	καθώς	
το	φιλμ	είναι	σακούλα	και	δεν	έχει	κενά	από	όπου	μπορεί	
να	διαπεράσει	το	νερό,	πολύ	σημαντικό	για	τη	συσκευασία	
ευπαθών	προϊόντων	όπως	τα	τσιμέντα.

Β)	Πολύ	Σταθερή	Παλέτα.	Λόγω	της	μεγάλης	ελαστικότητας	
και	επαναφοράς	του	φιλμ,	ασκούνται	μεγάλες	δυνάμεις	
σύσφιξης	της	παλέτας,	με	αποτέλεσμα	το	προϊόν	που	συ-
σκευάζεται	να	μένει	σταθερό	πάνω	σε	αυτήν.	Οι	δυνάμεις	
επαναφοράς	του	φιλμ,	επιτρέπουν	τη	χρήση	της	μεθόδου	και	
σε	μη-ομοιόμορφες	παλέτες,	παλέτες	στις	οποίες	τοποθε-
τούνται	διαφορετικά	και	ανομοιόμορφα	προϊόντα.

Γ)	Μείωση	Κόστους.	Το	κόστος	συρρικνώνεται	με	λιγότερη	
χρήση	πλαστικού	σε	σχέση	με	τις	άλλες	μεθόδους,	την	πλήρη	
αυτοματοποίηση	της	μεθόδου	και	συνεπώς	δεν	είναι	απα-
ραίτητη	η	απασχόληση	ανθρωπίνου	δυναμικού	και	τέλος	
μέσω	της	μεγάλης	ταχύτητας	τύλιξης	(εως	και	6	παλ/min).

Δ)	Πολύ	καλές	οπτικές	ιδιότητες.	Πρόκειται	για	πολύ	«καθαρό»	
φιλμ,	γεγονός	σημαντικό	για	το	μάρκετινγκ	του	προϊόντος	
καθώς	είναι	ευδιάκριτη	η	πρωτεύουσα	συσκευασία	του	και	
κάτω	από	το	stretch	hood.	

Συνοψίζοντας,	τέσσερα	χρόνια	τώρα	η	Δάιος	Πλαστικά	βελτιώ-
νει	συνεχώς	τη	μέθοδο	αυτή	με	αποτέλεσμα	να	ικανοποιεί	τις	
ανάγκες	των	πελατών	της	στο	Ελλαδικό	και	βαλκανικό	χώρο.

Ανάσα	στο	μέτωπο	της	ανεργίας	δίνουν	οι	νέες	προσλήψεις	που	
θα	πραγματοποιήσει	η	μεταλλευτική	εταιρεία	Ελληνικός	Χρυσός	
εντός	του	2012.	Η	μεταλλευτική	εταιρεία	που	δραστηριοποιείται	
στη	ΒΑ	Χαλκιδική	ανακοίνωσε	το	φιλόδοξο	της	πρόγραμμα	
λίγο	πριν	τα	Χριστούγεννα.	Στο	μεταξύ	έχουν	προσληφθεί	ήδη	
περίπου	50	εργατοτεχνίτες.	Τα	κυριότερα	κριτήρια	για	την	
πρόσληψη	των	εργαζομένων	είναι	η	εντοπιότητα,	η	οικογενει-
ακή	και	κοινωνική	κατάσταση	και	η	επαγγελματική	εμπειρία.	
Ιδιαίτερα	σε	ό,τι	αφορά	στο	θέμα	της	εντοπιότητας,	σύμφωνα	
και	με	την	Κοινή	Υπουργική	Απόφαση	(ΚΥΑ)	που	εκδόθηκε	
τον	Ιούλιο	του	2011,	η	εταιρεία	έχει	την	υποχρέωση	το	90%	
των	εργαζόμενων	που	προσλαμβάνει	να	είναι	μόνιμοι	κάτοικοι	

στο	Δήμο	Αριστοτέλη.	Μία	αναλογία	που	τηρείται	και	με	το	
προσωπικό	από	τότε	που	επαναλειτούργησε	το	μεταλλείο	των	
Μαύρων	Πετρών	το	2005.
Σύμφωνα	με	τις	ανακοινώσεις	της	εταιρείας	το	πρόγραμμα	
προσλήψεων	θα	υλοποιηθεί	σε	δύο	φάσεις.	Η	πρώτη	φάση,	που	
βρίσκεται	σε	εξέλιξη	από	το	Δεκέμβριο	του	2011,	προβλέπει	
την	πρόσληψη	250	εργατοτεχνιτών	για	τα	υπόγεια.	Η	δεύτερη	
φάση	θα	ξεκινήσει	σύμφωνα	πάντα	με	την	εταιρεία	το	Μάρτιο	
με	προσλήψεις	και	άλλων	εργαζομένων,	για	τα	δύο	εργοστάσια	
εμπλουτισμού	της	Ολυμπιάδας	και	του	Στρατωνίου,	αλλά	και	
επιστημονικού	προσωπικού.	
Παράλληλα	με	τις	προσλήψεις	της	Ελληνικός	Χρυσός	θα	λει-
τουργήσει	και	ένα	πρόγραμμα	δια	βίου	μάθησης	του	Υπουργείου	
Παιδείας	σε	συνεργασία	με	το	ΤΕΕ.	Το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	
θα	συνδυάζει	τη	θεωρητική	κατάρτιση	με	την	πρακτική	εξά-
σκηση	στις	εγκαταστάσεις	της	εταιρείας	Ελληνικός	Χρυσός.	
Μεταξύ	άλλων	δεσμεύσεων,	που	απορρέουν	από	το	εν	λόγω	
πρόγραμμα,	η	εταιρεία	έχει	την	υποχρέωση	να	απορροφά,	
σύμφωνα	με	τις	ανάγκες	της,	τουλάχιστον	50%	των	αποφοίτων	
του	προγράμματος.	
Η	Ελληνικός	Χρυσός	και	η	μητρική	της	European	Goldfields	
βρίσκονται	αυτό	το	διάστημα	σε	διαδικασία	εξαγοράς	από	την	
Eldorado	Gold	Corp.	Σε	ειδική	γενική	συνέλευση	των	μετόχων,	
που	θα	πραγματοποιηθεί	στις	21	Φεβρουαρίου	στο	Τορόντο	του	
Καναδά,	θα	αποφασίσουν	οι	μέτοχοι	της	μητρικής	European	
Goldfields	για	την	ανταλλαγή	μετοχών.


