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Επιτέλους	ας	λάβουμε	τις	προφανείς	αποφάσεις….

Στην	αρχή	της	νέας	χρο-
νιάς	πρέπει	όλοι	μας	να	
κατανοήσουμε	ότι	η	κυ-
βέρνηση	κάνει	ότι	είναι	
δυνατόν	προσπαθώντας	
να	εξασφαλίσει	τα	χρή-
ματα	για	τη	συνέχεια	της	
χώρας,	ούτως	ώστε	να	
παραμείνουμε	στην	Ευ-
ρώπη.	Πραγματικά	οφεί-
λουμε	να	ομολογήσουμε	
ότι	γίνεται	τεράστια	προ-
σπάθεια.	Κάποιος	όμως	
παράλληλα	θα	πρέπει	να	
νοιαστεί	για	την	πραγ-
ματική	οικονομία,	κάτι	
που	δεν	έχει	γίνει	του-
λάχιστον	τα	τελευταία	
τέσσερα	χρόνια.	

Όπως	όταν	κτίζουμε	ένα	σπίτι,	πρέπει	να	βάζουμε	
γερά	θεμέλια,	έτσι	και	για	την	περίπτωση	της	ανα-
συγκρότησης	της	χώρας,	δεν	μπορούμε	να	πάμε	
σε	ένα	νέο	μοντέλο	ανάπτυξης	που	να	βασίζεται	
στην	ενίσχυση	της	παραγωγικής	μας	βάσης	στη	
διεθνοποίηση	και	την	εξωστρέφεια	με	συνθήματα.	
Χρειάζεται	η	έμπρακτη	υποστήριξη	των	επιχειρή-
σεων,	και	ειδικά	για	την	περίπτωση	της	μεταποί-
ησης	μια	νέα	βιομηχανική	πολιτική.	Αναρωτιέμαι	
όμως	πως	μπορεί	να	συμβεί	αυτό	όταν:
•	δεν	επιστρέφεται	την	επόμενη	μέρα	ο	ΦΠΑ	των	
εξαγωγικών	επιχειρήσεων.

•	δεν	πληρώνονται	οι	οφειλές	του	δημοσίου	και	
του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα	προς	τις	επι-
χειρήσεις.

•	δεν	συμψηφίζονται	οι	οφειλές	των	επιχειρήσεων	
με	τις	οφειλές	του	δημοσίου.

•	δεν	βεβαιώνονται	οι	οφειλές.	
•	δεν	υπάρχει	ασφάλιση	των	εξαγωγικών	μας	
πιστώσεων.

•	δεν	υπάρχει	πρόσβαση	σε	ρευστότητα	στην	
αγορά.

•	δεν	υπάρχουν	στοχευμένες	δράσεις	του	ΟΠΕ	για	
αύξηση	πωλήσεων	των	επιχειρήσεων,	άρα	για	
αύξηση	παραγωγής	και	μείωσης	της	ανεργίας.

•	δεν	υπάρχει	κόστος	παραγωγής	τέτοιο	που	να	
μπορούν	οι	επιχειρήσεις	μας	να	εξάγουν	τα	προ-
ϊόντα	τους	ανταγωνιστικά.	

Τα	παραδείγματα	αυτά	είναι	ενδεικτικά	μιας	κα-
τάστασης	που	αν	δεν	αλλάξει	δεν	θα	δούμε	επι-
χειρηματικές	προοπτικές	παρά	το	γεγονός	ότι	η	

χώρα	έχει	αποφύγει	την	έξοδό	της	από	το	ευρώ.	
Δεν	θα	τις	βρούμε	ποτέ.	Είμαστε	λοιπόν	σ’	ένα	
πολύ	κρίσιμο	σταυροδρόμι.	Ίσως,	σ΄έναν	φαύλο	
κύκλο	αναπτυξιακής	υστέρησης	χωρίς	τελειωμό.
Γιατί	σήμερα,	το	συνώνυμο	των	επιχειρηματικών	
προοπτικών	ονομάζεται	επιβίωση	των	υφιστάμε-
νων	επιχειρήσεων	και	τίποτε	άλλο.	
	Άρα,	αυτό	που	χρειαζόμαστε	τελικά	είναι	η	απο-
φασιστικότητα	στη	λήψη	μέτρων	και	μεταρρυθμι-
στικών	αποφάσεων,	που	δεν	θα	υπολογίζουν	το	
πολιτικό	κόστος,	αλλά	θα	εξυπηρετούν	το	συμ-
φέρον	των	πολιτών	και	της	επιχειρηματικότητας,	
δημιουργώντας	πραγματικές	προοπτικές	για	την	
πραγματική	οικονομία,	κι	αυτό	είναι	για	τον	ΣΒΒΕ	
το	κύριο	ζητούμενο	από	την	Κυβέρνηση	τη	νέα	
χρονιά.
Έτσι,	δεν	θα	μιλάμε	για	χαμένες	ευκαιρίες	αλλά	
για	προοπτικές	του	μέλλοντος.	
Αν	πραγματικά	η	πολιτεία	αγκαλιάσει	την	προσπά-
θεια	των	επιχειρήσεων	για	επιβίωση,	ενίσχυση	
της	μεταποίησης,	και	ανάπτυξη	της	εξαγωγικής	
δραστηριότητας	με	μετρήσιμα	όμως	αποτελέσματα,	
αν	αλλάξει	η	φιλοσοφία	που	μας	λείπει	δηλαδή,	
τότε	πιστεύω	ότι	μπορούμε	να	ελπίζουμε	σε	επι-
βίωση,	ανάπτυξη	και	προοπτική.	Κι	αν	θέλετε	
την	προσωπική	μου	άποψη	αυτό	μπορεί	να	γίνει.	
Χωρίς	την	ύπαρξη	ισχυρού	δευτερογενούς	τομέα	
της	οικονομίας,	η	πολυπόθητη	ανάπτυξη	της	ελ-
ληνικής	οικονομίας	δεν	θα	έρθει.	Χρειαζόμαστε	
επειγόντως	πολιτικές	αποφάσεις	που	θα	θέτουν	
τη	μεταποίηση	στο	επίκεντρο	της	αναπτυξιακής	
διαδικασίας,	αποδίδοντάς	της	ρόλο	σημαντικό	
στην	πορεία	εξόδου	της	χώρας	από	την	οικονο-
μική	κρίση.
Μέχρι	να	γίνουν	όμως	οι	απαραίτητες	μεταρρυθ-
μίσεις	στην	οικονομία,	και	να	φανεί	έστω	και	μια	
αχτίδα	φωτός	στην	άκρη	του	σκοτεινού	τούνελ	
που	περνάμε,	ο	ΣΒΒΕ	κι	εγώ	προσωπικά	δεν	θα	
κουραζόμαστε	να	λέμε	αυτά	που	πρέπει	να	γίνουν:	
τα	αυτονόητα	δηλαδή,	ώστε	να	μην	κλείσουν	άλ-
λες	επιχειρήσεις	και	να	μην	εκτοξευθεί	άλλο	η	
ανεργία.	
Εργαζόμενοι	κι	επιχειρήσεις	δεν	αντέχουμε	άλλο.
Ας	προστατεύσουμε	λοιπόν	εδώ	και	τώρα	τον	
ιδιωτικό	τομέα,	για	να	δώσουμε	επιτέλους	μια	
πραγματική	επιχειρηματική	προοπτική	μέσα	στην	
κρίση	τη	νέα	χρονιά.
Γιατί		μόνο	με	αυτή	την	προοπτική	θα	έρθουν	και	
οι	επενδύσεις	και	θα	επιτύχουμε	την	πολυπόθητη	
ανάπτυξη.

Νικόλαος	Πέντζος 
Πρόεδρος



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

At	the	start	of	this	new	year,	all	of	us	need	to	understand	that	the	
government	is	doing	what	it	can,	attempting	to	secure	money	to	allow	
the	country	to	go	on,	so	that	it	can	remain	in	Europe.	One	has	to	
admit	that	massive	efforts	are	being	made.	However,	at	the	same	
time	someone	has	to	start	caring	about	the	real	economy,	which	is	
something	that	no	one	has	done	for	the	last	four	years.	
When	one	builds	a	house,	one	needs	to	lay	strong	foundations	and	
so	too,	when	restructuring	a	country,	one	cannot	work	on	a	new	
model	of	development	based	on	bolstering	our	production	base,	on	
internationalisation	and	an	outward-looking	approach,	just	using	
slogans.	Businesses	need	practical	support	and	-	especially	so	in	the	
case	of	the	manufacturing	sector	-	a	new	industrial	policy	is	needed.	
I	wonder	though	how	this	can	be	achieved	when:
•	VAT	is	not	being	rebated	to	export	companies	the	next	day,	
•	The	State	and	the	wider	public	sector	is	not	paying	its	debts	to	
businesses,	

•	When	company	debts	are	not	being	offset	against	the	State’s	debts,	
•	The	State’s	debts	are	not	being	verified,		
•	There	is	no	export	credit	insurance,	
•	There	is	no	access	to	liquidity	in	the	market,
•	There	are	no	targeted	actions	from	the	Hellenic	Foreign	Trade	
Board	to	increase	business	sales,	and	thus	to	increase	production	
and	reduce	unemployment,	

•	Production	costs	do	not	allow	our	businesses	to	competitively	export	
products.		

These	examples	are	indicative	of	a	situation	that	needs	to	change	if	
we	are	to	see	business	prospects	emerging,	despite	the	fact	that	the	
country	has	avoided	its	exit	from	the	euro.	We	will	never	find	such	
prospects.	We	are	at	a	very	critical	turning	point.	Perhaps	we	are	
trapped	in	a	vicious	circle	of	lagging	development	without	an	end	in	
sight.
Today	the	phrase	‘business	prospects’	has	become	synonymous	with	
the	survival	of	existing	businesses	and	nothing	more.	
Therefore	what	we	need	is	decisiveness	when	it	comes	to	taking	
measures	and	reform	decisions;	measures	and	decisions	that	will	not	
take	into	account	the	political	cost	and	that	will	serve	the	interests	
of	citizens	and	entrepreneurialism,	creating	real	prospects	for	the	
real	economy.	That	has	been	the	Federation’s	main	demand	from	the	
Government	for	years	now.
We	are	not	talking	about	lost	opportunities	but	about	the	prospects	
for	the	future.	
If	the	State	truly	embraces	the	efforts	made	by	businesses	to	survive,	
to	bolster	production,	and	develop	export	activities	with	real	and	
measurable	results,	if	it	changes	its	philosophy	(or	its	lack	of),	I	
believe	we	can	hope	not	only	for	survival,	but	also	for	development	
and	prospects.	If	you	want	my	own	personal	opinion,	this	is	something	
that	can	be	done.	
Without	a	strong	secondary	sector	of	the	economy,	the	much-vaunted	
development	of	the	Greek	economy	will	never	come.	We	urgently	
need	political	decisions	that	will	place	manufacturing	at	the	centre	of	
the	developmental	process,	attributing	to	it	an	important	role	in	the	
country’s	exit	from	the	economic	crisis.
However,	until	the	necessary	reforms	to	the	economy	are	made	and	a	
ray	of	light	shines	in	the	dark	tunnel	we	are	going	down,	the	Federation	
and	I	personally	will	not	rest	from	saying	what	needs	to	be	done:	that	
is	to	say	the	self-evident,	that	no	more	businesses	should	close	and	
that	unemployment	should	no	longer	be	allowed	to	sky-rocket.	
Workers	and	businesses	cannot	stand	this	situation	any	more.
Let	us	protect	the	private	sector	here	and	now,	in	order	to	generate	
real	business	prospects,	even	in	the	middle	of	the	crisis.
Only	with	that	prospect	in	place	will	investments	come	and	the	much-
vaunted	development	be	achieved.	
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07.11.12
•	 Συμβούλιο	Αντιπρόεδρων	ΣΒΒΕ

08.11.12
•	 Εθιμοτυπική	 συνάντηση	 με	 τον	 Πρέσβη	 του	 Καναδά,	 που	

πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.	

09.11.12
•	 3ο	Πολυσυνέδριο	«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	&	ΑΝΑΠΤΥΞΗ»	2012,	που	

διοργανώθηκε	από	το	KA	Business	Forum	και	πραγματοποι-
ήθηκε	στο	Ξενοδοχείο	Porto	Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	
απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Kick-off	 meeting	 του	 προγράμματος	 DragonSTAR,	 που	
πραγματοποιήθηκε	στο	Πεκίνο.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 4η	 Συνεδρίαση	 της	 Επιτροπής	 Παρακολούθησης	 Επιχειρη-
σιακού	 Προγράμματος	 «Μακεδονία	 -	 Θράκη»	 2007-2013,	
που	διοργάνωσε	η	Περιφέρεια	Ανατολικής	Μακεδονίας	και	
Θράκης	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Κούρος	στη	
Δράμα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	 Παρουσίαση	των	δραστηριοτήτων	του	Συνδέσμου	Βιομηχανι-
ών	Βορείου	Ελλάδος	σε	βουλγάρικη	αποστολή,	που	πραγμα-
τοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΣΒΒΕ.	Η	παρουσίαση	έγινε	από	
τον	κ.	Κ.	Στυλιαρά.

12.11.12
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	ΚΕΚ	ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ.	Από	το	Σύνδε-

σμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

13.11.12
•	 4η	Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	του	Επιχει-

ρησιακού	Προγράμματος	«Ψηφιακή	Σύγκλιση»,	που	πραγμα-
τοποιήθηκε	στην	Αθήνα.	Από	 το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Χρ.	Γεωργίου.

•	 4η	Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	του	ΕΠΑΝ	ΙΙ,	
που	πραγματοποιήθηκε	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμ-
μετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

14.11.12
•	 Συνάντηση	των	μελών	της	Συντονιστικής	Επιτροπής	Δια	Βίου	

Μάθησης	και	Σύνδεσης	με	την	Απασχόληση	με	τον	Εντεταλ-
μένο	για	την	Ελληνογερμανική	Συνέλευση	κ.	Hans-Joachim	
Fuchtel,	Υπουργό	του	Ομοσπονδιακού	Υπουργείου	Εργασίας	
και	 Κοινωνικών	 Υποθέσεων,	 που	 διοργάνωσε	 η	 Διεύθυνση	
Εκπαίδευσης	 του	 Δήμου	 Θεσσαλονίκης	 και	 πραγματοποιή-
θηκε	στο	Περίπτερο	8	της	ΔΕΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	 Συνάντηση	στελεχών	από	το	Γενικό	Προξενείο	της	Ομοσπον-
διακής	 Δημοκρατίας	 της	 Γερμανίας	 στη	 Θεσσαλονίκη,	 το	
Ελληνογερμανικό	 Εμπορικό	 και	 Βιομηχανικό	 Επιμελητήριο	
Θεσσαλονίκης,	 το	 Σύνδεσμο	 Εξαγωγέων	 Βορείου	 Ελλάδος,	
το	Σύλλογο	Ελλήνων	Μεταναστών	και	Ομογενών	από	τη	Γερ-

μανία	 και	 την	 Ένωση	Νέων	Επιχειρηματιών	Θεσσαλονίκης,	
με	παρουσία	του	Κοινοβουλευτικού	Υπουργού	του	Ομοσπον-
διακού	 Υπουργείου	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικών	 Υποθέσεων	
κου	Hans-Joachim	Fuchtel,	για	την	έναρξη	της	πλατφόρμας	
«ProGreece».	 Η	 συνάντηση	 πραγματοποιήθηκε	 στον	 χώρο	
της	εταιρείας	Synco	AE.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	
Μ.	Νάζη.

15.11.12
•	 3η	 Ελληνογερμανική	 συνέλευση	 με	 θέμα:	 Προώθηση	 της	

συνεργασίας	στην	τοπική	αυτοδιοίκηση	μεταξύ	Ελλάδας	και	
Γερμανίας,	 που	 οργάνωσε	 το	 Ίδρυμα	 Konrand	 Antenauer,	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	Ν.	Γερμανός.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	με	ομιλία	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

•	 Ημερίδα,	με	θέμα:	«Ο	Νέος	Περιφερειακός	Σχεδιασμός	Δι-
αχείρισης	Στερεών	Αποβλήτων»,	που	διοργάνωσε	ο	Σύνδε-
σμος	ΟΤΑ	Νομού	Θεσσαλονίκης,	στο	ξενοδοχείο	Grand	Hotel	
Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	η	κα	Στ.	Πολίτου.

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

16.11.12
•	 4ο	 Ετήσιο	Φορολογικό	 Συνέδριο	 που	 διοργάνωσε	 το	 Ελλη-

νο-Αμερικανικό	Εμπορικό	Επιμελητήριο	στο	ξενοδοχείο	The	
Met	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Θ.	Ξεντές	
και	συμμετείχε	η	κα	Σ.	Πολίτου.

21.11.12
•	 Τηλεοπτική	δήλωση	του	κ.	Χρ.	Γεωργίου	στο	κεντρικό	δελ-

τίο	ειδήσεων	της	Δημοτικής	Τηλεόρασης	TV100	σχετικά	με	
την	πρόσκληση	ανέργων	 για	συμμετοχή	στο	πρόγραμμα	δι-
ευκόλυνσης	της	πρόσβασής	τους	στην	απασχόληση	στην	Π.Ε.	
Θεσσαλονίκης.

22.11.12
•	 Συνάντηση	 εργασίας	 με	 θέμα:	 «Γεφυρώνοντας	 την	 εκπαί-

δευση	 και	 κατάρτιση	 με	 την	 αγορά	 εργασίας	 –	 αξιολόγηση	
και	πιστοποίηση	της	μάθησης	και	των	προσόντων	σε	ευρω-
παϊκό	επίπεδο»,	που	συνδιοργάνωσαν	το	Cedefop,	ο	Δήμος	
Θεσσαλονίκης	και	η	Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	και	
πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Μακεδονία	Παλλάς.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς.

22-23.11.12
•	 3η	Συνάντηση	του	προγράμματος	«OPTIMES»,	που	πραγμα-

τοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Steinbeis	–	Europa	-	Zentrum	
στη	 Στουτγάρδη,	 Γερμανία.	 Από	 το	 Σύνδεσμο	 συμμετείχε	 η	
κα.	Κ.	Τζιτζινού.

26.11.2012
•	 Συνάντηση	με	το	νέο	Πρέσβη	της	Ελλάδας	στο	Κουβέιτ,	κ.	Θ.	

Θεοδώρου,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	 γραφεία	 του	ΣΕΒΕ.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 3η	 Συνάντηση	 της	Ομάδας	 Εργασίας	 «Brokerage	 Events	 –	



 
 

Company	Missions»	που	διοργάνωσε	το	«Executive	Agency	
for	Competitiveness	and	Innovation	(EACI)»	και	πραγματο-
ποιήθηκε	στα	γραφεία	του	EACI	στις	Βρυξέλλες.	Από	το	Σύν-
δεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

28.11.12
•	 Παρουσίαση	του	Παρατηρητηρίου	Επιχειρηματικού	Περιβάλ-

λοντος	του	ΣΕΒ,	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Αθήνα.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

30.11.12
•	 Ημερίδα	 με	 θέμα:	 «Πράσινες	 Προμήθειες	 στην	 Ευρώπη»,	

που	διοργάνωσε	η	Ανατολική	Α.Ε.	στο	πλαίσιο	του	ευρωπαϊ-
κού	έργου	«Buy	Smart+	Πράσινες	Προμήθειες	στην	Ευρώπη	
για	την	ενσωμάτωση	ενεργειακών	/	περιβαλλοντικών	κριτηρί-
ων	στις	προμήθειες»	και	πραγματοποιήθηκε	στο	Δημαρχείο	
Θεσσαλονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Μ.	Νάζη.

05-07.12.12
•	 3η	Συνάντηση	του	προγράμματος	«EEN-PACT»,	που	πραγμα-

τοποιήθηκε	 στα	 γραφεία	 του	 Κέντρου	 Επιχειρηματικότητας	
και	Καινοτομίας	στη	Μπρατισλάβα,	Σλοβακία.	Από	το	Σύνδε-
σμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

06.12.12
•	 Δείπνο	προς	τιμήν	των	ομιλητών	του	Συμποσίου	«Βιώσιμες	

Πόλεις,	 Δυναμική	 Ανάπτυξης»,	 που	 διοργάνωσε	 ο	 ΣΕΒ	 και	
πραγματοποιήθηκε	 στο	 ξενοδοχείο	 The	Met	 Hotel.	 Από	 το	
Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

07.12.12
•	 Συμπόσιο	«Βιώσιμες	Πόλεις,	Δυναμική	Ανάπτυξης»,	που	δι-

οργάνωσε	ο	ΣΕΒ	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	The	
Met	Hotel.	Από	το	Σύνδεσμο	απηύθυναν	χαιρετισμό	ο	κ.	Πρό-
εδρος	και	ομιλία	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου,	και	συμμετείχαν	ο	κ.	Γ.	
Σταύρου	και	η	κα	Σ.	Πολίτου.

11.12.12
•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Πε-

ριβάλλον»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	 του	Συνδέ-
σμου,	με	συντονιστή	την	κα	Σ.	Πολίτου.

•	 Δείπνο,	που	παρέθεσε	το	Propeller	Club,	με	ομιλητή	τον	κ.	
Κωστή	Μουσουρούλη,	Υπουργό	Ναυτιλίας	και	πραγματοποι-
ήθηκε	στο	ξενοδοχείο	HΥΑΤΤ	Regency	Θεσσαλονίκη.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

13.12.12
•	 Συνάντηση	 με	 το	 Γενικό	 Γραμματέα	 Επενδύσεων	 και	 Ανά-

πτυξης,	 κ.	 Γιώργο	 Γιαννούση,	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στην	
Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Γ.	Σταύρου	και	ο	
κ.	Χρ.	Γεωργίου

•	 Συνάντηση	 με	 το	 Γενικό	 Γραμματέα	Βιομηχανίας,	 κ.	 Σπύρο	
Ευσταθόπουλο,	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Αθήνα.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Γ.	Σταύρου	και	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου

•	 2ο	Εργαστήριο	σχετικά	με	τα	κρίσιμα	επαγγέλματα	–	ειδικό-

τητες	–	ειδικεύσεις	του	τομέα	των	Δομικών	Προϊόντων	και	τις	
απαιτούμενες	γνώσεις,	δεξιότητες	και	 ικανότητες	 για	αυτά,	
που	διοργάνωσε	ο	ΣΕΒ	και	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	
του	ΙΟΒΕ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

17.12.12
•	 Συνάντηση	μελών	του	ΣΕΒ	με	θέμα	τα	εργασιακά,	που	πραγ-

ματοποιήθηκε	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	
κ.κ.	Γ.	Σταύρου	και	Κ.	Χατζηγιαννάκης.

18.12.12
•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	του	ΕΒΕΘ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετεί-

χε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 3η	Συνεδρίαση	του	Συμβουλίου	Υποστήριξης	του	ΕΚΕΤΑ,	που	
πραγματοποιήθηκε	 στις	 εγκαταστάσεις	 του	 ΕΚΕΤΑ.	 Από	 το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου.

20.12.12
•	 Συνάντηση	 της	 Διαχειριστικής	 Ομάδας	 του	 Enterprise	

Europe	Network	–	Hellas,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γρα-
φεία	του	ΠΡΑΞΗ	στην	Αθήνα.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	
κα.	Μ.	Νάζη.

•	 Παρουσίαση	του	Παρατηρητηρίου	Επιχειρηματικού	Περιβάλ-
λοντος	του	ΣΕΒ,	που	πραγματοποιήθηκε	στην	Αθήνα.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	Σ.	Πολίτου.

•	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	ΦΑΟΣ	Θεσσαλονίκης.	 Από	 το	 Σύνδε-
σμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χ.	Γκίνης.

21.12.2012
•	 Money	Show	2012:	«Ευκαιρίες	και	προκλήσεις	στον	κλάδο	

των	τροφίμων	στη	Βόρεια	Ελλάδα»,	που	πραγματοποιήθηκε	
στο	ξενοδοχείο	Hilton	στην	Αθήνα,	από	το	Σύνδεσμο	ομιλία	
απηύθυνε	ο	κ.	Κ.	Κωνσταντινίδης.



Συμπόσιο	με	θέμα:	«Βιώσιμες	πόλεις,	Δυναμική	Ανά-
πτυξης»,	διοργάνωσε	το	Συμβούλιο	ΣΕΒ	για	τη	Βιώσιμη	
Ανάπτυξη,	στη	Θεσσαλονίκη,	την	Παρασκευή	7	Δεκεμβρίου	
2012,	με	τη	συμβολή	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης	και	του	
Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ).

Το	Συμπόσιο	ξεκίνησε	με	σύντομη	ομιλία	του	Υπουργού	
Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	Αλλαγής,	κ.	
Ε.	Λιβιεράτου,	ενώ	χαιρετισμούς	απηύθυναν	ο	Υπουργός	
Αναπληρωτής	Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	Κλιματικής	
Αλλαγής,	κ.	Σ.	Καλαφάτης,	ο	Δήμαρχος	Θεσσαλονίκης,	
κ.	Ι.	Μπουτάρης	καθώς	και	ο	Πρόεδρος	του	Συνδέσμου	
Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	κ.	Ν.	Πέντζος.

Σημαντικής	σημασίας	γεγονός,	τόνισε	στην	ομιλία	του	ο	
Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	την	πραγματοποίηση	
στη	Θεσσαλονίκη,	της	κεντρικής	εκδήλωσης	για	το	2012	
του	Συμβουλίου	για	την	Βιώσιμη	Ανάπτυξη	του	ΣΕΒ,	αν	
λάβει	κανένας	υπόψη	του	τις	συνθήκες	που	επικρατούν	
στο	εξωτερικό	περιβάλλον	και	τα	όσα	μέλλουν	να	γίνουν	
από	τώρα	και	στο	εξής	για	το	μέλλον	της	χώρας	μας.

Οι	πόλεις,	με	δεδομένο	το	στατιστικό	στοιχείο	που	λέει	ότι	
στην	Ευρώπη	πάνω	από	τα	δύο	τρίτα	του	πληθυσμού	ζουν	
σε	αστικές	περιοχές,	είναι	φανερό	ότι	πλέον	πρέπει	να	
αποτελέσουν	την	πλατφόρμα	συζήτησης	για	την	επιστήμη	
και	την	τεχνολογία,	για	τον	πολιτισμό,	για	την	καινοτομία,	
για	την	ατομική	και	συλλογική	δημιουργικότητα,	για	την	
προστασία	του	περιβάλλοντος,	την	κοινωνική	δικαιοσύνη	
και	συνοχή,	με	απώτερο	στόχο	την	επίτευξη	οικονομικής	
ευημερίας	για	όλους,	ανέφερε	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	
Ν.	Πέντζος.

Βεβαίως,	συνέχισε	ο	κ.	Πέντζος,	στις	πόλεις	υπάρχουν	
η	ανεργία,	οι	διακρίσεις	και	η	φτώχεια.	Ειδικά	σήμερα	
την	εποχή	της	οικονομικής	κρίσης	στη	χώρα	μας	τα	ζη-
τήματα	της	ανεργίας	και	της	φτώχειας	είναι	τα	κυρίαρχα	
στις	συζητήσεις	όλων.	Αυτό	σημαίνει	ότι	ο	ρόλος	των	
διαμορφωτών	πολιτικής,	και	κατ΄	επέκταση	όσων	υλο-
ποιούν	αυτές	τις	πολιτικές,	γίνεται	καθημερινά	ολοένα	
και	σημαντικότερος,	αφού	το	διακύβευμα	της	εποχής	
μας	ονομάζεται	σίγουρα	κοινωνική	συνοχή,	η	οποία	θα	
πρέπει	να	εξασφαλιστεί	άμεσα	με	αυτές	τις	πολιτικές	σ΄	
ένα	πλαίσιο	«βιώσιμων	πόλεων».

Στο	πλαίσιο	της	δημιουργίας	των	συνθηκών	για	«Βιώσιμες	
Πόλεις»	και	για	τη	Θεσσαλονίκη	του	αύριο,	θα	πρέπει	να	
ειδωθεί	με	καθαρό	και	ψύχραιμο	μάτι	ποιες	είναι	οι	προ-
κλήσεις,	ποιες	οι	προοπτικές,	ποιες	είναι	οι	πραγματικές	
δυνατότητες	και	κυρίως	ποια	τα	εμπόδια	για	την	υλοποίηση	
του	όποιου	οράματός.

Ολοκληρώνοντας,	ο	κ.	Πέντζος	υπογράμμισε,	ότι	στο	
πλαίσιο	της	συζήτησης	για	μια	βιώσιμη	πόλη	δεν	πρέπει	
κανείς	να	ξεχνά	και	τις	υποδομές	που	διευκολύνουν	τις	
επιχειρήσεις,	οι	οποίες	αναμφισβήτητα	είναι	ο	κινητήρας	
της	ανάπτυξης.

Η	Πορεία	της	Θεσσαλονίκης	στο	δρόμο	της	Βιωσιμότη-
τας	απασχόλησε	το	Στρογγυλό	Τραπέζι	συζήτησης	του	
Συμποσίου,	με	το	οποίο	ολοκληρώθηκε	το	συμπόσιο	και	
συντόνισε	ο	Πρόεδρος	του	Συμβουλίου	ΣΕΒ	για	τη	Βιώσιμη	
Ανάπτυξη	κ.	Ε.	Ο.	Βιδάλης	και	στο	οποίο	συμμετείχαν	ο	
κ.	Κ.	Ζέρβας,	Αντιδήμαρχος	Περιβάλλοντος,	Ποιότητας	
Ζωής	&	Ελεύθερων	Χώρων,	Δήμος	Θεσσαλονίκης,	ο.	
κ.	Χ.	Γεωργίου,	Διευθυντής	Τεκμηρίωσης	&	Μελετών,	
ΣΒΒΕ,	ο	κ.	Χ.	Μακράκης-Καραχάλιος,	Μέλος	Διοικούσας	
Επιτροπής,	ΤΕΕ/Τμήμα	Κ.	Μακεδονίας	και	η	κα	Π.	Ζέικου,	
Αντιπρόεδρος	ΕΕ,	Οργανισμός	Ρυθμιστκού	Θεσσαλονίκης.
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Βιώσιμες Πόλεις - Δυναμική Ανάπτυξης 



Το	πολυσυνέδριο	διοργανώθηκε	από	το	διαδικτυακό	
κανάλι	ka-business.gr,	στις	9	Νοεμβρίου	2012,	στο	
Porto	Palace	Θεσσαλονίκης,	υπό	την	αιγίδα	της	Περι-
φέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας	και	με	υποστηρικτές	
τον	ΣΒΒΕ,	την	Τράπεζα	Πειραιώς,	τον	ΣΕΒΕ,	τη	ΔΕΘ	ΑΕ,	
την	TECHNOPOLIS,	το	ΚΕΒΕ	και	τον	Επιχειρηματικό	
Σύνδεσμο	Κύπρου	-	ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ,	κ.	Ν.	Πέντζος,	ανέπτυξε	τις	θέ-
σεις	του	Συνδέσμου	σχετικά	με	το	πολύ	μεγάλο	ζήτημα	
της	ανάπτυξης	και	των	επιχειρηματικών	προοπτικών	
της	χώρας,	στη	διάρκεια	της	πρώτης	ενότητας	του	
πολυσυνεδρίου	που	είχε	ως	τίτλο	«Επιχειρηματικές	
προοπτικές	εν	μέσω	οικονομικής	κρίσης».

Ο	κ.	Ν.	Πέντζος,	τόνισε	ότι	για	τον	ΣΒΒΕ,	το	κύριο	
ζητούμενο	από	την	Κυβέρνηση	για	την	ανάπτυξη	και	
τις	επιχειρηματικές	προοπτικές	της	χώρας,	είναι	η	
αποφασιστικότητα	στη	λήψη	μέτρων	και	μεταρρυθμι-
στικών	αποφάσεων,	που	δεν	θα	υπολογίζουν	το	πολι-
τικό	κόστος,	αλλά	θα	εξυπηρετούν	το	συμφέρον	των	
πολιτών	και	της	επιχειρηματικότητας,	δημιουργώντας	
πραγματικές	προοπτικές	για	την	πραγματική	οικονομία.

Αν	πραγματικά	η	πολιτεία	αγκαλιάσει	την	προσπάθεια	
των	επιχειρήσεων	για	επιβίωση,	ενίσχυση	της	μεταποί-
ησης,	και	ανάπτυξη	της	εξαγωγικής	δραστηριότητας	με	
μετρήσιμα	αποτελέσματα,	αν	αλλάξει	η	φιλοσοφία,	τότε,	
συμπλήρωσε	ο	κ.	Πρόεδρος,	«πιστεύω	ότι	μπορούμε	
να	ελπίζουμε	σε	επιβίωση,	ανάπτυξη	και	προοπτική.	
Κι	αν	θέλετε	την	προσωπική	μου	άποψη	αυτό	μπορεί	
να	γίνει».

Επίσης,	ο	κ.	Ν.	Ευθυμιάδης,	Πρόεδρος	Ομίλου	
REDESTOS	Efthymiadis	Agrotechnology	Group	-	
Πρόεδρος	ε.Τ.	του	ΣΒΒΕ	αναφέρθηκε	στο	θέμα	της	
καινοτομίας	στην	τρίτη	ενότητα	με	τίτλο:	«Η	Θεσσα-
λονίκη	καινοτομεί».

Τέλος,	στο	πλαίσιο	του	πολυσυνεδρίου,	οι	επιχειρήσεις	
μέλη	του	ΣΒΒΕ,	EURIMAC	S.A.	και	UNISMACK	ABEE,	
βραβεύθηκαν	για	την	συμβολή	τους	στην	ανάπτυξη	της	
επιχειρηματικότητας.	Η	εταιρεία	EURIMAC	S.A.	για	την	
εξωστρέφεια	και	τη	συμβολή	της	στην	προστασία	του	
περιβάλλοντος	και	η	εταιρεία	UNISMACK	ABEE,	για	
την	καινοτομία	των	προϊόντων	της	«συνταγές	χωρίς	
γλουτένη».
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Ανάπτυξη – εξωστρέφεια - επενδυτικές ευκαιρίες 
στη Μακεδονία και τη Θράκη

Η	εκδήλωση	διοργανώθηκε	από	το	Υπουργείο	Μακεδο-
νίας	και	Θράκης,	την	Παρασκευή	21	Δεκεμβρίου	2012,	
στο	πλαίσιο	του	«Money	Show	2012»,	που	πραγματο-
ποιήθηκε	στην	Αθήνα.
Ο	κ.	Κ.	Κωνσταντινίδης,	Β΄	Αντιπρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	που	
ήταν	ένας	εκ	των	ομιλητών	της	εκδήλωσης	ανέπτυξε	το	
θέμα:	«Ευκαιρίες	και	Προκλήσεις	στον	Αγροδιατροφικό	
Τομέα	στην	Βόρεια	Ελλάδα»,	το	οποίο,	ειδικά	κατά	
την	τρέχουσα	χρονική	περίοδο,	διέρχεται	μέσα	από	
την	ενίσχυση	της	εγχώριας	παραγωγικής	δραστηρι-
οποίησης,	της	διεθνοποίησης	και	της	εξωστρέφειας	
των	ελληνικών	επιχειρήσεων	και	κατέθεσε	τις	θέσεις	
και	τις	προτάσεις	του	Συνδέσμου	για	την	ανάπτυξη	της	
ανταγωνιστικότητας	και	της	υποστήριξης	του	κλάδου	
των	τροφίμων	στη	χώρα	μας	ως	εξής:	
Α)	Δέσμη	προτάσεων	και	προκλήσεων	ανάπτυξης	της	
ανταγωνιστικότητας
1.Συνεργασία	μεταποίησης	με	τον	αγροτικό	χώρο	για	
την	εξασφάλιση	α΄	υλών	υψηλής	ποιότητας	σε	αντα-
γωνιστικό	κόστος,

2.Μεγιστοποίηση	της	προστιθέμενης	αξίας	της	με-
ταποίησης,

3.Ανάπτυξη	της	επιχειρηματικότητας	των	αγροτών,	με	
βάση	τις	απαιτήσεις	των	αγορών	και	τις	εξελίξεις	
στην	τεχνολογία,

4.Ισχυροποίηση	επιχειρήσεων	στη	μεταποίηση	και	
τον	αγροτικό	τομέα	μέσω	συνεργασιών	και	συγχω-
νεύσεων,

5.Ανάπτυξη	των	εξαγωγών	ελληνικών	προϊόντων,

6.Ανάπτυξη	καινοτομίας	μέσω	συνεργασίας	της	μετα-
ποίησης	με	την	αγροτική	παραγωγή	και	των	κλάδων	
συσκευασίας,	εξοπλισμού,	μεταφορών,	λιανεμπορίου	
και	υπηρεσιών,	και,

7.Δημιουργία	cluster	αγροδιατροφής

Β)	Δέσμη	προτάσεων	για	την	ιδιαίτερη	υποστήριξη	
του	κλάδου

•	Στήριξη	της	ρευστότητας	των	επιχειρήσεων,

•	Επιστροφή	ΦΠΑ	εξαγωγών,

•	Ανάπτυξη	και	υποστήριξη	εθνικής	στρατηγικής	για	την	
αγροτική	παραγωγή,	την	μεταποίηση	και	τις	εξαγωγές,

•	Ενιαίο	κέντρο	επενδύσεων	/	ευέλικτα	προγράμματα	
επιδοτήσεων	για	τη	μεταποίηση	αγροτικών	προϊόντων,

•	Κίνητρα	συνεργασίας	και	συγχωνεύσεων	επιχειρή-
σεων,

•	Προβολή	των	ελληνικών	τροφίμων	στις	διεθνείς	
αγορές,	και,

•	Δράσεις	άμεσης	στήριξης	πωλήσεων	σε	αγορές	
στόχους.

Κλείνοντας	την	εισήγησή	του	ο	κ.	Κωνσταντινίδης,	
υπογράμμισε	ότι	η	μεγάλη	πρόκληση	είναι	το	πως	η	
Βιομηχανία	Τροφίμων	θα	συνεργαστεί	με	τα	Διεθνή	
Δίκτυα	Διανομής	και	την	Αγροτική	Παραγωγή,	με	την	
στήριξη	των	υπολοίπων	φορέων	για	να	πετύχουν	το	
Μέγιστο	Εμπορικό	Αποτέλεσμα	καλύπτοντας	με	τον	
καλύτερο	τρόπο	τις	Ανάγκες	του	Καταναλωτή.



4th Thessaloniki Tax Forum
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Στο	Thessaloniki	Tax	Forum	που	διοργανώθηκε	από	
το	Ελληνο-Αμερικανικό	Εμπορικό	Επιμελητήριο,	την	
Παρασκευή	16	Νοεμβρίου	2012	ο	κ.	Θ.	Ξεντές,	ως	εκ-
πρόσωπος	του	ΣΒΒΕ	στην	τοποθέτησή	του	αναφέρθηκε	
στο	θεσμό	του	φορολογικού	πιστοποιητικού	και	στην	
καθιέρωση	όλων	των	συναλλαγών	των	επιχειρήσεων	
μέσω	του	τραπεζικού	συστήματος.
Αποτελεί	τομή	στα	χρονικά	της	χώρας,	τόνισε	ο	κ.	
Ξεντές,	η	καθιέρωση	του	θεσμού	του	φορολογικού	
πιστοποιητικού	που	για	το	ΣΒΒΕ	είναι	μια	μεγάλη	
ευκαιρία	για	την	πάταξη	της	φοροδιαφυγής	καθώς	
είναι	σημαντικό	όπλο	στην	δημιουργία	φορολογικής	
συνείδησης.
Κάθε	επιχείρηση,	κάθε	υγιής	σκεπτόμενος	επιχειρημα-
τίας	και	επενδυτής	θέλει	να	γνωρίζει	ότι	με	την	υποβολή	
της	δήλωσης	φορολογίας	εισοδήματος	οριστικοποιεί	τις	
υποχρεώσεις	του	απέναντι	στο	κράτος.	Το	φορολογικό	
πιστοποιητικό	είναι	η	πρώτη	και	σημαντική	ευκαιρία	
που	δίνεται,	αρκεί	να	συνδυαστεί	με	την	κατάργηση	της	
πολυνομίας	και	της	πολυπλοκότητας	του	φορολογικού	
μας	συστήματος,	την	απλοποίησή	του	καθώς	και	με	την	
εκ	βαθέων	αναδιάταξη	του	φορολογικού	μηχανισμού.
Αναφορικά,	με	την	πρόταση	για	την	καθιέρωση	όλων	
των	συναλλαγών	των	επιχειρήσεων	μέσω	του	τραπεζι-
κού	συστήματος	και	άρση	του	τραπεζικού	απόρρητου	
στις	περιπτώσεις	φοροδιαφυγής	που	πιστοποιούνται	
μέσω	του	φορολογικού	πιστοποιητικού,	ο	κ.	Ξεντές	
υπογράμμισε	ότι	«Δεν	είναι	δυνατό	στις	Βαλκανικές	
χώρες	να	υπάρχει	η	υποχρεωτική	εξόφληση	όλων	των	
τιμολογίων	αγορών,	δαπανών	και	μισθοδοσίας,	καθώς	

και	η	είσπραξη	των	εσόδων	μέσω	του	τραπεζικού	συ-
στήματος	και	εδώ	να	εξακολουθεί	να	ισχύει	ακόμα	
το	«ταμείο»	και	οι	συναλλαγές	μέσω	αυτού.	Δεν	είναι	
δυνατό	στις	Βαλκανικές	χώρες	μέσω	αυτού	του	συστή-
ματος	να	θεωρείται	κάθε	δαπάνη	εκπιπτόμενη	και	να	
επιστρέφεται	άμεσα	το	Φ.Π.Α.	στο	τέλος	της	περιόδου.
Πρέπει	λοιπόν	να	καθιερωθεί	άμεσα	και	καθολικά	
όλες	οι	συναλλαγές	των	επιχειρήσεων	να	γίνονται	μέσω	
τραπεζών	και	αυτό	να	αποτελεί	κατά	τεκμήριο	αναγνώ-
ριση	της	δαπάνης.	Αυτό	θα	πρέπει	να	συνδυαστεί	με	
την	καταβολή	του	Φ.Π.Α.	των	τιμολογίων	αγορών	και	
πωλήσεων	κατά	την	εξόφληση	των	δαπανών	και	την	
αυτόματη	επιστροφή	τυχόν	πιστωτικού	υπολοίπου	που	
προκύπτει	στις	επιχειρήσεις	στο	τέλος	κάθε	περιόδου.	
Και	σαφώς	όλο	αυτό	το	σύστημα	των	συναλλαγών	να	
υποστηρίζεται	ηλεκτρονικά	και	να	οδηγεί	σε	τυχόν	
αυτόματους	συμψηφισμούς	υποχρεώσεων	και	απαι-
τήσεων	με	το	Δημόσιο».
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Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
στην Κεντρική Μακεδονία

Η	εκδήλωση	πραγματοποιήθηκε,	την	Πέμπτη	15	Νοεμ-
βρίου	2012,	από	το	Σύνδεσμο	ΟΤΑ	Π.Ε.	Θεσσαλονίκης.	
Στην	εκδήλωση	που	αποτέλεσε	ουσιαστικά	το	βήμα	
για	την	έναρξη	του	δημόσιου	διαλόγου	για	το	κρίσιμο	
ζήτημα	της	διαχείρισης	των	απορριμμάτων	σε	επίπεδο	
Περιφέρειας	Κεντρικής	Μακεδονίας,	η	Διευθύντρια	
Υπηρεσιών	του	ΣΒΒΕ	κα	Σ.	Πολίτου,	η	οποία	εκπρο-
σώπησε	το	Σύνδεσμο,	απηύθυνε	χαιρετισμό.
Η	κα	Πολίτου,	υποστήριξε,	ότι	είναι	ευκαιρία	στο	
πλαίσιο	της	έναρξης	του	διαλόγου	για	τον	περιφερει-
ακό	σχεδιασμό	της	διαχείρισης	στερεών	αποβλήτων	
να	τεθεί	προς	συζήτηση	και	το	μείζον	πρόβλημα,	της	
διαχείρισης	των	στερεών	μη	επικίνδυνων	βιομηχανι-
κών	αποβλήτων	στο	Νομό	Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα,	επανέφερε	την	πρόταση	του	ΣΒΒΕ	για	
τη	διεύρυνση	του	καταλόγου	των	προς	διάθεση	απο-

βλήτων	στον	ΧΥΤΑ	Μαυροράχης,	ο	οποίος	παραλαμ-
βάνει	μόνο	αστικού	τύπου	απόβλητα	και	ζήτησε	την	
υποστήριξη	του	Συνδέσμου	ΟΤΑ	Ν.	Θεσσαλονίκης	
στην	άρση	της	απαγόρευσης	με	την	τροποποίηση	της	
περιβαλλοντικής	αδειοδότησης.

Μετά	από	μια	σειρά	επιτυχημένων	θεματικών	συ-
νεδρίων,	που	διοργανώθηκαν	καθόλο	το	έτος	2012	
με	έμφαση	σε	συγκεκριμένα	και	ειδικά	θέματα	στα	
πλαίσια	της	Ελληνογερμανικής	Συνέλευσης,	συνα-
ντήθηκαν,	στη	Θεσσαλονίκη	στις	15-16	Νοεμβρίου	
2012,	περίπου	600	συμμετέχοντες	από	την	οικονομία,	
τις	επιστήμες	και	την	πολιτική	καθώς	και	εκπρόσω-
ποι	της	κοινωνίας	των	πολιτών	για	την	διεξαγωγή	της	
τρίτης	Ελληνογερμανικής	Συνέλευσης	(DGV	III).	Μαζί	
με	πολυάριθμους	δημάρχους	από	την	Γερμανία	και	την	
Ελλάδα,	συμμετείχαν	ο	εντεταλμένος	της	Καγκελαρίου	
για	την	Ελληνογερμανική	Συνέλευση,	Υφυπουργός	κ.	
Hans-Joachim	Fuchtel,	και	ο	αρμόδιος	από	ελληνι-
κής	πλευράς,	Υπουργός	Εσωτερικών,	κ.	Ευριπίδης	
Στυλιανίδης.
Μεταξύ	άλλων	θεμάτων	που	συζητήθηκαν	στις	δύο	
συνεδριακές	ημέρες	ήταν	και	η	«Δια	βίου	Μάθηση	–	
Δυνατότητες	ανάπτυξης	σε	δημοτικό	επίπεδο»	στην	
οποία	συμμετείχε	με	τοποθέτηση	ως	εκπρόσωπος	του	
Συνδέσμου,	ο	κ.	Χ.	Γεωργίου,	Διευθυντής	Τεκμηρίωσης	
και	Μελετών	του	ΣΒΒΕ.
Στην	τοποθέτηση	του	ο	κ.	Γεωργίου	κατέθεσε	τις	
απόψεις	του	Συνδέσμου	αναφορικά	με	τα	παρακάτω	
ερωτήματα:
•	Με	ποιους	τρόπους	διεκπεραιώνεται	σήμερα	η	επι-
μόρφωση	των	ενηλίκων	στην	Ελλάδα;

•	Ποιο	ρόλο	έπαιξαν	σ΄	αυτές	τις	διαδικασίες	οι	Δήμοι	
μέχρι	σήμερα;

•	Με	ποιους	τρόπους	ανιχνεύονται	οι	ανάγκες	σε	ει-

δικότητες	και	πως	χρηματοδοτείται	η	επιμόρφωση;
•	Ποια	είναι	τα	σημαντικότερα	προβλήματα,	που	αντι-
μετωπίζει	σήμερα	κανείς	κατά	την	επιμόρφωση	των	
ενηλίκων;

•	Ποιο	ρόλο	θα	μπορούσε	να	παίξει	το	«δυϊκό	σύστημα»	
κατάρτισης	στη	δια	βίου	μάθηση;

•	Ποιος	είναι	ο	σχετικός	ρόλος	των	Κοινωνικών	Εταί-
ρων	και	ποια	είναι	η	θέση	τους	πάνω	σ΄	αυτό	το	
ζήτημα;

Κατά	την	εισήγησή	του,	αναφέρθηκε	στη	θετική	θέση	
του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	για	την	
εφαρμογή	του	«δυϊκού	συστήματος»	της	Γερμανίας	
στην	εγχώρια	εκπαίδευση,	το	οποίο	δεν	είναι	τίποτε	
άλλο	παρά	η	προς	τα	έξω	δημόσια	έκφραση	των	κοινών	
συμφερόντων	εργοδοτών,	εργαζομένων	και	κράτους	
για	τη	δια	βίου	μάθηση.
Για	την	ουσιαστική	εφαρμογή,	προσαρμογή	και	ένταξη	
του	γερμανικού	«δυϊκού	συστήματος»	στο	Ελληνικό	
σύστημα	δια	βίου	μάθησης,	ο	κ.	Γεωργίου	πρότεινε,	
την	άμεση	έναρξη	του	σχετικού	κοινωνικού	διαλόγου	
με	τη	συμμετοχή	της	Γερμανικής	πλευράς	σε	ρόλο	
διευκολυντή.
Είναι	αναγκαίο	να	εκκινήσει	αυτός	ο	διάλογος	άμεσα,	
υπογράμμισε	ο	κ.	Γεωργίου,	ούτως	ώστε	γρήγορα	να	
επιτευχθεί	η	δημιουργία	ενός	συνεκτικού	πλέγματος	
πολιτικών	υλοποίησης	δράσεων	επιμόρφωσης	ενηλί-
κων	και	για	τη	μετεξέλιξη	του	εγχώριου	συστήματος	δια	
βίου	μάθησης	σε	πραγματικά	ευρωπαϊκό	και	σύγχρονο.

3η Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση



H	διεθνής	ενημερωτική	ημερίδα	διοργανώθηκε	
από	το	Δίκτυο	Βιολογικών	Προϊόντων,	το	Δίκτυο	
ΠΡΑΞΗ	και	τον	Οργανισμό	Ελέγχου	και	Πιστοποί-
ησης	Βιολογικών	Προϊόντων	ΔΗΩ,	τη	Δευτέρα	26	
Νοεμβρίου	2012,	στο	ξενοδοχείο	THE	MET	HOTEL.	
Η	εκδήλωση	πραγματοποιήθηκε	στα	πλαίσια	του	
έργου	Bio-Brand.
Την	εκδήλωση	χαιρέτισαν	ο	πρόεδρος	του	Δικτύου	
Βιολογικών	Προϊόντων	κ.	Δ.	Συμεωνίδης,	ο	οποίος	
τόνισε	ότι	η	συνέργια	και	η	συλλογικότητα	είναι	
περισσότερο	από	ποτέ	προϋπόθεση	για	να	μπορέ-
σουν	οι	εταιρείες	να	αντεπεξέλθουν	στις	δυσκολίες	
της	σημερινής	πραγματικότητας,	ο	Διευθυντής	του	
γραφείου	του	Υπουργού	Μακεδονίας	Θράκης,	κ.	Ι.	
Ποδιώτης,	καθώς	επίσης	και	ο	πρόεδρος	του	Συν-
δέσμου	Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος	κ.	Δ.	Λακασάς.
Στην	πρώτη	ενότητα,	η	οποία	είχε	τίτλο	«Βασικές	
παράμετροι	για	την	ανάπτυξη	της	βιολογικής	γε-
ωργίας»,	συμμετείχαν	ως	εισηγητές	οι	κ.κ.	Γ.	Μη-
ναδάκης,	Διευθυντής	Πωλήσεων	της	ΒΙΑΝΑΜΕ	
Α.Ε,	Γ.	Θεοδωρακέλης,	πρώην	βιοκαλλιεργητής,	
Ζ.	Καραθανάσης,	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Δη-
μόκριτος	ΕΠΕ,	Α.	Σωτηρόπουλος,	Πρόεδρος	της	

Παναιγιαλείου	Ένωσης	Συνεταιρισμών.	Οι	εισηγητές	
τόνισαν	μεταξύ	άλλων,	την	ανάγκη	για	συνεργασία	
των	βιοκαλλιεργητών,	για	δημιουργία	ομάδων	παρα-
γωγών,	καθώς	επίσης	και	για	εκπαίδευση	δίνοντας	
συγκεκριμένα	παραδείγματα	και	παρουσιάζοντας	
επιτυχημένες	πρακτικές.
Στη	δεύτερη	ενότητα,	η	οποία	είχε	τίτλο	«Τα	Ελ-
ληνικά	Βιολογικά	Προϊόντα	στις	Διεθνείς	Αγορές»	
συμμετείχαν	ως	εισηγητές	οι	κ.κ.	Ε.	Πλατανησιώτης,	
Γενικός	Διευθυντής	της	Γαία	Τρόφιμα	ΑΒΕΕ,	Σ.	
Μιχαηλίδης,	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Bio	–	Ilios	
Γερμανία,	Η.	Αθανασιάδης,	Διευθυντής	της	Stirixis	
Consulting	Group,	George	Carroll,	Διευθύνων
Σύμβουλος	της	George	Skoulikas	Ltd,	T.	Sotirova,	
Ειδική	Σύμβουλος	του	International	Economic	
Relations	Center,	A.	Sümerli,	Πρόεδρος	της	
Organic	Product	Producers	and	Industrialists	
Association.	Στόχος	της	συγκεκριμένης	ενότη-
τας	ήταν	η	παρουσίαση	συγκεκριμένων	αγορών,	οι	
οποίες	αποτελούν	στόχο	για	τα	ελληνικά	βιολογικά	
προϊόντα	και	πιο	συγκεκριμένα	οι	αγορές	της	Γερ-
μανίας,	Ουκρανίας,	Ρωσίας,	Αγγλίας,	Βουλγαρίας	
και	Τουρκίας.
Ολοκληρώνοντας	τις	εργασίες	της	ημερίδας,	όπως	
τόνισαν	πολλές	φορές	όλοι	οι	εισηγητές,	το	επίπεδο	
ποιότητας	και	διατροφικής	αξίας	των	ελληνικών	
βιολογικών	προϊόντων	είναι	αναμφισβήτητα	πολύ	
υψηλό,	αλλά	βασιζόμενες	μόνο	σε	αυτό	οι	ελλη-
νικές	εταιρείες	δεν	μπορούν	να	απευθυνθούν	στις	
διεθνείς	αγορές.	Οι	καταναλωτές	των	περισσότε-
ρων	ευρωπαϊκών	χωρών,	έχουν	ανάγκη	από	την	
«ιστορία»	που	θα	πλαισιώνει	το	προϊόν.	Το	όνομα	
του	βιοκαλλιεργητή,	ο	τόπος	αλλά	και	ο	τρόπος	
παραγωγής	του	προϊόντος	είναι	απαραίτητες	πληρο-
φορίες,	οι	οποίες	θα	μπορούσαν	να	ενσωματωθούν	
στις	ετικέτες	των	προϊόντων	και	να	λειτουργήσουν	
ως	εξαιρετικά	εργαλεία	προώθησης.
Μετά	το	πέρας	της	ημερίδας,	ακολούθησε	κοκτέιλ	
με	βιολογικά	εδέσματα.	Τα	προϊόντα	που	χρησιμο-
ποιήθηκαν	για	τις	συνταγές	ήταν	προσφορά	των	πα-
ρακάτω	μελών	του	Δικτύου	Βιολογικών	Προϊόντων:	
Thinkgreen,	Pelopac	ABEE,	Αργυράκη	ΑΦΟΙ	AEBE	
Trofino,	Αυγά	Νεοχωρούδας	Τσακίρη,	Βιοαγρός	AE,	
Βιολογικό	Αγρόκτημα	Στεφάνου,	Γκουστέρα	ΑΕ,	
Κουρέλλας	AE,	Μελίνο,	Μπάρμπα	Στάθης,	Οργονο-
βιοκτήματα	Φώτη	Μπουκινά,	και	συνδυάστηκαν	με	
τα	αντίστοιχα	κρασιά	που	προσέφεραν	οι	εταιρείες:	
Αμπελώνες	Δεληανδρέου	Ειρήνη,	Κτήμα	Μπαμπα-
τζιμ,	Κτήμα	Χατζηβαρύτη.
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Αγροτική Επιχειρηματικότητα στη Βιολογική Γεωργία: 
διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό κλάδο



12		[	δραστηριότητες		]	

Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΕ / ΤΚΜ – ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης

Υπογράφηκε	την	Πέμπτη	29	Νοεμβρίου	2012	σύμ-
φωνο	συνεργασίας	με	το	Τεχνικό	Επιμελητήριο	
Ελλάδος	–	Τμήμα	Κεντρικής	Μακεδονίας	(ΤΕΕ	/	
ΤΚΜ)	και	της	ένωσης	προσώπων	μη	κερδοσκοπι-
κού	χαρακτήρα	για	την	Ασφάλεια	και	Υγιεινή	των	
Μαθητών	στο	ευρύτερο	σχολικό	περιβάλλον	με	την	
επωνυμία	«ΦΑΟΣ	–	Φροντίδα	–	Αγωγή	–	Οργάνωση	
–	Συμμετοχή»	-	Θεσσαλονίκης.
Οι	δύο	φορείς	αναγνωρίζουν	από	κοινού	τη	σημασία	
που	έχει	για	την	κοινωνία	η	κατοχύρωση	ασφαλούς	
περιβάλλοντος	για	τα	παιδιά	και	τους	εφήβους	στο	
ευρύτερο	σχολικό	περιβάλλον	και	συμφωνούν	να	
συνεργασθούν	σε	δράσεις	με	σκοπό	τη	βελτίωση	
των	συνθηκών	υγιεινής	και	ασφάλειας	σε	αυτό.
Οι	δύο	φορείς	υιοθετούν	ένα	κοινό	πλαίσιο	δράσεων	
που	περιλαμβάνει	την	υποστήριξη	του	ΤΕΕ	/	ΤΚΜ	
στα	παρακάτω:
•	την	ενημέρωση	των	μελών	του	για	τους	σκοπούς	
και	τις	δράσεις	της	«ΦΑΟΣ	–	Θεσσαλονίκης»,

•	την	συμμετοχή	και	εθελοντική	ενεργοποίηση	των	
μελών	του	στο	ειδικό	πρόγραμμα,	που	υλοποιεί	η	
«ΦΑΟΣ	–	Θεσσαλονίκης»	και	περιλαμβάνει	αυ-
τοψίες	σε	σχολικά	συγκροτήματα,	με	στόχο	την	
αποκατάσταση	επικινδυνοτήτων,

•	την	εθελοντική	εκπόνηση	μελετών	αποκατάστασης	
επικινδυνοτήτων,	με	ανάλυση	των	οικονομικών	
στοιχείων,	για	τα	σχολικά	συγκροτήματα	στα	οποία	
έχουν	προηγηθεί	αυτοψίες,

•	την	εθελοντική	συμμετοχή	και	υποστήριξη	των	
εκδηλώσεων	που	υλοποιεί	η	«ΦΑΟΣ	–	Θεσσα-
λονίκης»	και	ειδικότερα	των	εκδηλώσεων	εκ-
παιδευτικού	χαρακτήρα.

Κατά	τη	διάρκεια	υπογραφής	του	συμφώνου	συ-
νεργασίας	αποφασίστηκε	η	συνεργασία	των	δύο	
φορέων	στην	πιλοτική	εφαρμογή	ενός	προγράμματος	
σε	σχολικό	συγκρότημα,	που	θα	περιλαμβάνει	την	
αυτοψία	και	τις	επεμβάσεις	αποκατάστασης	με	την	
υποστήριξη	της	τοπικής	κοινωνίας,	των	επιχειρήσε-
ων,	της	εκπαιδευτικής	κοινότητας	και	του	συλλόγου	
γονέων	και	κηδεμόνων.
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«Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» έργο που 
υλοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης των «Τοπικών Σχε-
δίων Απασχόλησης» (ΤΟΠΣΑ)

Ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	
εκ	μέρους	της	Αναπτυξιακής	Σύμπραξης	«Επιχειρείν	
και	Απασχόληση	στη	Μεταποίηση»	κάλεσε	την	Τετάρτη	
21	Νοεμβρίου	2012	με	καταληκτική	ημερομηνία	υπο-
βολής	την	Παρασκευή	11	Ιανουαρίου	2013,	άνεργους	
ή	άνεργες,	και,	πτυχιούχους	κάτω	των	25	ετών	που	
ενδιαφέρονται	για	απόκτηση	εργασιακής	εμπειρίας	και	
για	υποβοήθηση	στο	ξεκίνημα	της	επαγγελματικής	τους	
καριέρας	να	συμμετέχουν	σε	πρόγραμμα	απόκτησης	
εργασιακής	εμπειρίας	και	ακολούθως	υποβοήθησής	
τους	για	το	ξεκίνημα	της	επαγγελματικής	τους	καριέ-
ρας,	έτσι	ώστε	να	βρουν	δουλειά	στην	τοπική	αγορά	
εργασίας.
Στόχος	του	έργου	είναι	η	διευκόλυνση	της	πρόσβασης	
στην	απασχόληση	και	η	ενίσχυση	της	απασχόλησης	
των	νέων,	των	γυναικών,	των	μακροχρόνια	ανέργων	και	
των	ατόμων	από	ειδικές	κοινωνικές	ομάδες,	μέσω:	της	
επιμόρφωσης	ανέργων	πτυχιούχων,	της	συμβουλευτι-
κής	υποστήριξης	για	την	ίδρυση	επιχειρήσεων	στους	
τομείς	της	μεταποίησης	και	των	υπηρεσιών	και	της	
τοποθέτησης	ανέργων	πτυχιούχων	σε	επιχειρήσεις.	
Επίσης,	η	απόκτηση	εργασιακής	εμπειρίας	από	ανέρ-
γους	πτυχιούχους	και	η	υποστήριξη	ανέργων	για	την	
εξασφάλιση	επιδότησης	από	διάφορα	προγράμματα.
Μέσω	του	έργου	θα	παρασχεθεί	υποστήριξη	σε	165	
άτομα,	ως	εξής:
•	60	άτομα	θα	τοποθετηθούν	σε	θέσεις	μισθωτής	ερ-
γασίας	σε	επιχειρήσεις,

•	35	άτομα	θα	συνάψουν	συμβάσεις	με	επιχειρήσεις	
για	την	απόκτηση	εργασιακής	εμπειρίας,

•	35	άτομα	θα	υποστηριχθούν	για	την	ενίσχυση	της	
αυτοαπασχόλησής	τους	και	για	την	ίδρυση	πολύ	μι-
κρών	επιχειρήσεων,

•	25	άτομα	θα	υποστηριχθούν	για	τη	σύσταση	κοινω-
νικών	επιχειρήσεων,	και,

•	10	νέοι	επιστήμονες	απόφοιτοι	Πανεπιστημιακής	ή	
Πολυτεχνικής	σχολής,	επίσης	θα	υποστηριχθούν	για	
τη	βελτίωση	της	επαγγελματικής	τους	κατάστασης.

Οι	ομάδες	στόχοι	του	έργου	είναι	άνεργοι	στον	τομέα	
της	μεταποίησης,	με	έμφαση	σε	εκείνους	που	ανήκουν	
στις	ακόλουθες	ομάδες	στόχου:
•	άνεργοι	έως	25	ετών,	απόφοιτοι	ανώτατων	ή	τεχνο-
λογικών	εκπαιδευτικών	ιδρυμάτων,	οι	οποίοι	είναι	
νεοεισερχόμενοι	στην	αγορά	εργασίας	,

•	άνεργες	γυναίκες	με	υψηλή	εξειδίκευση	στη	μετα-
ποίηση,

•	άνεργοι	άνω	των	45	ετών,	υψηλής	εξειδίκευσης	οι	
οποίοι	έχασαν	τη	δουλειά	τους	λόγω	των	διαρθρω-
τικών	αλλαγών	στην	οικονομία,	και,

•	νέοι	επιστήμονες,	όπως	για	παράδειγμα	μηχανικοί,	
τεχνολόγοι	κλπ.

Εταίροι	υλοποίησης	του	έργου	είναι	:
1.	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(Συντο-
νιστής	–	Επκεφαλής	Εταίρος)	(Σ.Β.Β.Ε.)

2.	Σύνδεσμος	Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδος	(Σ.Ε.Β.Ε.)
3.	Σύνδεσμος	Επιχειρήσεων	Πληροφορικής	Βορείου	
Ελλάδος	(Σ.Ε.Π.Β.Ε.)

4.	Σύνδεσμος	Επιχειρήσεων	Πλεκτικής	–	Ετοίμου	Εν-
δύματος	Ελλάδος	(Σ.Ε.Π.Ε.Ε.)

5.	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης
6.	Πανεπιστήμιο	Μακεδονίας
7.	Κέντρο	Επαγγελματικής	Κατάρτισης	ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-
ΔΕΘ

8.	Κέντρο	Επαγγελματικής	Κατάρτισης	«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑ-
ΝΤΟΥΡΓΙΑΣ	-	ΕΝΔΥΣΗΣ»

9.	Γνώση	Αναπτυξιακή	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εται-
ρεία

Η	Αναπτυξιακή	Σύμπραξη	«Επιχειρείν	και	απασχόληση	στη	με-

ταποίηση»	χρηματοδοτείται	στο	πλαίσιο	υλοποίησης	της	Πράξης	

«Ενθαρρύνοντας	την	επιχειρηματικότητα	και	την	απασχόληση	στον	

τομέα	της	μεταποίησης,	στην	Περιφερειακή	Ενότητα	Θεσσαλονίκης»,	

η	οποία	έχει	ενταχθεί	και	χρηματοδοτείται	στο	πλαίσιο	της	Δράσης	

7	«Τοπικά	σχέδια	για	την	απασχόληση,	προσαρμοσμένα	στις	ανά-

γκες	των	τοπικών	αγορών	εργασίας»	της	Κατηγορίας	Παρέμβασης	

1	«Ενεργητικές	πολιτικές	απασχόλησης»	του	Θεματικού	Άξονα	

Προτεραιότητας	3	«Διευκόλυνση	της	πρόσβασης	στην	Απασχόληση»	

του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Ανάπτυξη	Ανθρώπινου	Δυνα-

μικού	2007-2013»,	το	οποίο	συγχρηματοδοτείται	κατά	75%	από	το	

Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	Ταμείο,	και	κατά	25%	από	εθνικούς	πόρους.
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Προτάσεις επί του κειμένου του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: 
«Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις»

Με	αφορμή	τη	διαβούλευση	επί	του	κειμένου	του	
σχεδίου	νόμου	με	τίτλο:	«Διαμόρφωση	φιλικού	επι-
χειρηματικού	περιβάλλοντος	για	τις	στρατηγικές	και	
ιδιωτικές	επενδύσεις»,	ο	ΣΒΒΕ	θεωρεί	ότι	η	παρούσα	
εξαιρετικά	δύσκολη	χρονική	συγκυρία	απαιτεί	την	
ανάληψη	τολμηρών,	καινοτόμων	και	ρηξικέλευθων	
κυβερνητικών	αποφάσεων	και	πρωτοβουλιών	για	την	
ανάταξη	της	πραγματικής	οικονομίας,	την	επιβίωση	
των	υφιστάμενων	επιχειρήσεων	και	τη	διάσωση	όσο	
το	δυνατόν	περισσότερων	θέσεων	εργασίας.
Το	σημερινό	περιβάλλον,	αποτρέπει	τις	επιχειρήσεις	
να	επενδύσουν	σε	καθεστώς	οικονομικής	και	πολιτικής	
αβεβαιότητας,	και	παντελούς	έλλειψης	ρευστότητας.	
Τούτο	αποδεικνύεται	και	από	πρόσφατη	έρευνα	του	
ΣΒΒΕ	μεταξύ	των	μελών	του,	όπου	το	ζήτημα	της	υλο-
ποίησης	των	επενδύσεων	τίθεται	από	την	πλειοψηφία	σε	
πολύ	χαμηλή	προτεραιότητα.	Ως	εκ	τούτου,	απαιτείται	
η	ύπαρξη	ενός	αναπτυξιακού	νόμου	που	θα	διορθώ-
νει	τις	στρεβλώσεις	του	παρελθόντος,	θα	λειτουργεί	
αποτελεσματικά	για	τη	διάσωση	των	επιχειρήσεων,	την	
περιφερειακή	ανάπτυξη	και	την	περιφερειακή	συνοχή,	
και	ο	οποίος	θα	ενσωματώνει	πλήρως	τη	βούληση	
της	πολιτείας	για	έμπρακτη	ενίσχυση	της	ιδιωτικής	
οικονομίας.
Στο	πνεύμα	αυτό	ο	ΣΒΒΕ	προτείνει	τις	ακόλουθες	
βελτιωτικές	προτάσεις	για	το	κείμενο	του	νέου	ανα-
πτυξιακού	νόμου:
1.	η	υλοποίηση	των	επενδύσεων	μέσω	της	διαδικασίας	
των	αφορολόγητων	αποθεματικών	να	είναι	αυτοματο-
ποιημένη,	χωρίς	την	υποβολή	φακέλου	αξιολόγησης.	
Άλλωστε	ο	φάκελος	είναι	άνευ	σημασίας,	αφού	αν	
η	προτεινόμενη	από	την	επιχείρηση	επένδυση	δεν	
αποδώσει,	τότε	η	επιχείρηση	δεν	θα	έχει	κανένα	
απολύτως	φορολογικό	όφελος,

2.	να	καταργηθεί	το	κριτήριο	απασχόλησης	για	όλες	
τις	επενδύσεις	που	έχουν	υλοποιηθεί	ή	υλοποιούνται	
στο	πλαίσιο	του	ν.3299/2004.	Η	πολιτεία	θα	πρέπει	
να	καταργήσει	άμεσα	την	Υπουργική	απόφαση	που	
επιβάλλει	πρόστιμα	σε	όσες	επιχειρήσεις	δεν	έχουν	
επιτύχει	το	σχετικό	στόχο,	αφού	σε	καμία	περίπτωση	
δεν	ευθύνονται	αυτές	για	τη	μη	επίτευξη	του	στόχου	
αλλά	η	βαθιά	κρίση	που	όλοι	βιώνουμε.

3.	πρέπει	να	επανέλθει	η	περιφερειακή	διάσταση	του	
νόμου	με	τη	θετική	διαφοροποίηση	κατά	+10%	των	
ποσοστών	ενίσχυσης	για	τις	παραμεθόριες	περιοχές,	
και	ειδικά	για	τη	Θράκη,	αφού	μέχρι	σήμερα	περιοχές	
όπως	το	Ορμένιο	Έβρου	απολαμβάνουν	ίδια	ποσοστά	
ενίσχυσης	με	νομούς	όμορους	της	Αττικής,	και,

4.	για	την	άρση	των	καθυστερήσεων	στο	σύστημα	πλη-
ρωμών	και	εκταμιεύσεων	προτείνεται	η	επιλογή	μετά	
από	ανοιχτή	διαγωνιστική	διαδικασία	χρηματοπι-
στωτικών	οργανισμών	οι	οποίοι	θα	συμβληθούν	με	
δανειακή	σύμβαση	με	το	κράτος	για	την	έγκαιρη	
αποπληρωμή	των	επενδύσεων	και	την	αποφυγή	των	
σχετικών	καθυστερήσεων.	Οι	τόκοι	της	δανειακής	
σύμβασης	θα	βαρύνουν	αποκλειστικά	και	μόνον	το	
πρόγραμμα	δημοσίων	επενδύσεων	της	χώρας.

Ακόμη,	στο	σχετικό	κείμενο	του	ΣΒΒΕ	που	υποβλή-
θηκε	προς	το	Υπουργείο	Ανάπτυξης	υπάρχει	πλήρης	
τεκμηρίωση	προτάσεων	τροποποίησης	ολόκληρου	του	
συστήματος	διαχείρισης	και	υλοποίησης	επενδύσε-
ων,	με	κυριότερη	καινοτομία	τη	συμμετοχή	όλων	των	
εμπλεκομένων,	δηλαδή	της	δημόσιας	διοίκησης	των	
επιχειρήσεων	και	των	τραπεζών.	Το	προτεινόμενο	
σύστημα	σαφώς	δημιουργεί	οικονομίες,	εξασφαλίζει	
τη	διαφάνεια,	προστατεύει	το	δημόσιο	συμφέρον	και	
επιτυγχάνει	αποκέντρωση	των	σχετικών	διαδικασιών.
Γενικά,	το	κείμενο	που	δόθηκε	σε	δημόσια	διαβού-
λευση	επιφέρει	βελτιώσεις	στο	υφιστάμενο	πλαίσιο	
και	κινείται	στη	σωστή	κατεύθυνση,	αφού	για	πρώτη	
φορά	στα	χρονικά	ύπαρξης	του	Αναπτυξιακού	νόμου	
συμπεριλαμβάνεται	η	απόφαση	ελέγχου	των	επενδύ-
σεων	από	τρίτους.
Τέλος,	θεωρούμε	ο	νέος	νόμος	διευκολύνει	τους	υπο-
ψήφιους	επενδυτές	με	τη	δυνατότητα	λήψης	εξαρχής	
του	100%	της	εγκεκριμένης	επιχορήγησης	με	την	έκ-
δοση	σχετικής	εγγυητικής	επιστολής,	αν	και	ο	ΣΒΒΕ	
αμφιβάλλει	αν	πραγματικά	το	συγκεκριμένο	μέτρο	θα	
λειτουργήσει,	λόγω	ακριβώς	της	παντελούς	έλλειψης	
ρευστότητας	στην	αγορά.
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Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ΣΒΒΕ που υποβλήθη-
κε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 
2012

Εισαγωγή – Γενική διαπίστωση

Ως	γενική	διαπίστωση	για	το	κείμενο	που	δόθηκε	σε	
δημόσια	διαβούλευση,	υπογραμμίζουμε	το	γεγονός	ότι	
επιφέρει	βελτιώσεις	στο	πλαίσιο	που	ήδη	υφίσταται	
και	κινείται	σαφώς	προς	τη	σωστή	κατεύθυνση.
Αποτελεί	σημαντική	καινοτομία	του	κειμένου	που	έχει	
δοθεί	σε	δημόσια	διαβούλευση,	η	απόφαση	ελέγχου	των	
επενδύσεων	από	τρίτους,	εκτός	δηλαδή	των	αρμόδιων	
υπηρεσιών	της	δημόσιας	διοίκησης,	γεγονός	που	κατά	
τον	ΣΒΒΕ	θα	επιταχύνει	τη	διαδικασία	εφαρμογής	του	
νόμου,	με	προφανείς	θετικές	επιπτώσεις	στην	ανάπτυξη	
και	στην	απασχόληση.
Σε	κάθε	περίπτωση,	ο	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	
Ελλάδος	(ΣΒΒΕ),	προτείνει	ένα	νέο	συνολικό	σύστημα	
διαχείρισης	και	ελέγχου	των	επενδύσεων,	το	οποίο	θα	
συμβάλλει	στην	αποτελεσματικότερη	αξιοποίηση	των	
σχετικών	κονδυλίων.
Ακόμη,	ο	νέος	νόμος	διευκολύνει	σαφώς	τους	υπο-
ψήφιους	ιδιώτες	επενδυτές	με	τη	δυνατότητα	λήψης	
εξαρχής	του	100%	της	εγκεκριμένης	επιχορήγησης,	
γεγονός	ιδιαίτερα	θετικό,	με	την	έκδοση	εγγυητικής	
επιστολής.
Όμως,	στην	παρούσα	χρονική	συγκυρία,	λόγω	ακρι-
βώς	των	σημαντικών	προβλημάτων	που	αντιμετωπίζει	
το	εγχώριο	τραπεζικό	σύστημα,	ελάχιστες	τράπεζες	
πλέον	εκδίδουν	εγγυητικές	επιστολές	με	προσημεί-
ωση	ακίνητης	περιουσίας,	δηλαδή	λίγες	μόνον	τρά-
πεζες	ακολουθούν	σήμερα	τη	διαδικασία	που	ίσχυε	
στην	αγορά	τα	τελευταία	δέκα	τουλάχιστον	χρόνια.	
Το	τραπεζικό	σύστημα	ζητά	ως	εγγύηση	χρηματικά	
διαθέσιμα,	τα	οποία,	ως	γνωστόν,	απουσιάζουν	απ΄	την	
αγορά,	λόγω	της	εξαιρετικά	μειωμένης	ρευστότητας	
των	επιχειρήσεων.
Από	τα	παραπάνω,	είναι	φανερό	ότι	γεννιούνται	ερω-
τηματικά	για	το	αν	στην	παρούσα	χρονική	συγκυρία	η	
διάταξη	αυτή	θα	βελτιώσει	πραγματικά	τη	λειτουργία	
των	χρηματορροών	για	τις	επιχειρήσεις,	και	αν	τελι-
κά	θα	συμβάλλει	ουσιαστικά	στην	υλοποίηση	νέων	
επενδύσεων.
Όμως,	η	αποτελεσματική	εφαρμογή	του	νέου	ανα-
πτυξιακού	νόμου	για	τις	στρατηγικές	και	ιδιωτικές	
επενδύσεις,	παραμένει	το	κύριο	ζητούμενο	για	τον	

επιχειρηματικό	κόσμο	της	περιφέρειας	και	ειδικά	της	
Βόρειας	Ελλάδας,	αφού	από	μόνος	του	ο	ίδιος	ο	νόμος	
δεν	αρκεί	για	να	επιτευχθεί	η	πολυπόθητη	ανάπτυξη	
της	χώρας	και	η	έξοδός	της	από	την	οικονομική	κρίση.

Θέσεις και προτάσεις στις κυριότερες από τις προ-
τεινόμενες τροποποιήσεις

1. Υλοποίηση επενδύσεων μέσω της διαδικασίας των 
αφορολόγητων αποθεματικών

Κατά	τον	ΣΒΒΕ	θα	πρέπει	να	ειδωθεί	εκ	νέου	και	ν΄	
αναθεωρηθεί	η	διαδικασία	υπαγωγής	των	επιχειρήσεων	
στο	καθεστώς	των	αφορολόγητων	αποθεματικών,	η	
οποία	πρέπει	να	είναι	σαφώς	λιγότερο	γραφειοκρατική	
και	περισσότερο	αυτοματοποιημένη	απ΄	αυτή	που	ισχύει	
σήμερα.	Προτείνουμε	να	τροποποιηθεί	ο	νόμος	έτσι	
ώστε	να	δίνεται	η	δυνατότητα	αυτόματης	υπαγωγής	
των	επιχειρήσεων	στο	καθεστώς	των	αφορολόγητων	
αποθεματικών,	χωρίς	αξιολογική	διαδικασία.
Υλοποίηση	επενδύσεων	μέσω	της	διαδικασίας	των	
αφορολόγητων	αποθεματικών
Γενικά,	θα	πρέπει	η	υπαγωγή	των	επιχειρήσεων	στο	
καθεστώς	των	αφορολόγητων	αποθεματικών	να	είναι	
όσο	το	δυνατόν	πιο	απλή	και	να	μην	υπάγεται	ούτε	σε	
χρονικούς	περιορισμούς,	περιμένοντας	για	παράδειγμα	
έγκριση	κάθε	εξάμηνο,	ούτε	και	σε	γραφειοκρατι-
κούς	περιορισμούς,	που	αφορούν	κατά	κύριο	λόγο	
τη	δημιουργία	φακέλου	ο	οποίος	αξιολογείται	με	την	
ίδια	ακριβώς	διαδικασία	που	αξιολογούνται	και	οι	
φάκελοι	επενδυτικών	σχεδίων	που	εντάσσονται	στο	
καθεστώς	των	επιχορηγήσεων.	Δεν	υπάρχει	κανένας	
απολύτως	λόγος	να	πείσει	η	επιχείρηση	την	πολιτεία	
για	την	αποδοτικότητα	της	επένδυσης	που	προτίθεται	να	
υλοποιήσει,	τη	στιγμή	που	αν	η	συγκεκριμένη	επένδυση	
δεν	αποδώσει,	τότε	δεν	θα	υπάρχει	για	την	επιχείρηση	
κανένα	απολύτως	φορολογικό	όφελος.
Τέλος,	σε	μια	εποχή	όπου	το	ζήτημα	της	μείωσης	του	
λειτουργικού	κόστους	των	επιχειρήσεων	είναι	πολύ	
σημαντικό,	δεν	είναι	δυνατόν	για	την	περίπτωση	των	
αφορολόγητων	αποθεματικών	οι	επιχειρήσεις	να	επω-
μίζονται	το	υψηλό	κόστος	της
δημιουργίας	του	φακέλου	υποψηφιότητας	της	επέν-
δυσής	τους	και	την	πληρωμή	εξωτερικών	συνεργατών.
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2.Περιφερειακή διάσταση του νόμου – Συμβολή στην 
Περιφερειακή ανάπτυξη

Σε	αντίθεση	με	προηγούμενους	αναπτυξιακούς	νόμους,	
στον	συγκεκριμένο,	και	το	είχε	επισημάνει	ο	ΣΒΒΕ	
αυτό	πριν	την	ψήφισή	του,	δεν	γίνεται	μνεία	στην	πε-
ριφερειακή	σύγκλιση	και	την	περιφερειακή	ανάπτυξη,	
πράγμα	το	οποίο	θα	προτείνουμε	να	διορθωθεί	άμεσα.
Διαχρονικά	ο	εκάστοτε	αναπτυξιακός	–	επενδυτικός	
νόμος	αποτελεί	βασικό	εργαλείο	άσκησης	περιφερει-
ακής	πολιτικής.	Ως	εκ	τούτου,	προτείνουμε	να	συμπε-
ριληφθεί	η	έννοια	της	περιφερειακής	ανάπτυξης	στα	
του	νόμου,	η	οποία	άλλωστε	σε	επόμενα	άρθρα	του	
νόμου	(π.χ.	άρθρο	6)	υποστηρίζεται	μέσω	της	ενίσχυσης	
συγκεκριμένων	μορφών	επενδύσεων.	Είναι	προφανές	
ότι	η	συμπερίληψή	της	θα	προσδώσει	την	αναγκαία	
περιφερειακή	διάσταση	που	απαιτείται	για	έναν	νόμο	
όπως	ο	εκάστοτε	αναπτυξιακός	–	επενδυτικός	νόμος	
της	χώρας.
Επιπλέον,	υπενθυμίζουμε	ότι	με	τους	προηγούμενους	
νόμους	ουσιαστικά	βιώσαμε	την	ισοπέδωση	της	δια-
φοροποίησης	των	ποσοστών	ενίσχυσης,	αφού	οι	επι-
χειρήσεις	στις	παραμεθόριες	περιοχές	ετύγχαναν	της	
ίδιας	αντιμετώπισης	με	αυτές	που	απείχαν	λίγα	μόλις	
χιλιόμετρα	από	το	κέντρο	της	πρωτεύουσας	της	χώρας.	
Κατά	συνέπεια,	και	με	αφορμή	αυτή	τη	διαπίστωση,	
προτείνουμε	να	υιοθετηθεί	η	λογική	των	στοχευμένων	
επενδύσεων,	τόσο	με	κριτήρια	τομέα	ή	κλάδου,	όσο	
και	με	περιφερειακά	κριτήρια.
Δεν	είναι	δυνατόν	το	Ορμένιο	του	Έβρου	να	βρίσκεται	
στην	ίδια	ζώνη	κινήτρων	με	νομούς	που	είναι	όμοροι	
με	την	Αττική,	όπως	για	παράδειγμα	η	Κόρινθος.	Κι	
αυτό	γιατί	και	τα	λειτουργικά	κόστη	επιχειρήσεων	της	
απόμακρης	περιφέρειας,	δηλαδή	της	Θράκης,	είναι	
εξαιρετικά	επιβαρημένα	και	ο	ανταγωνισμός	από	επι-
χειρήσεις	με	έδρα	τις	όμορες	χώρες	Βουλγαρία	και	
Ρουμανία	με	το	φθηνό	εργατικό	είναι	ιδιαίτερα	οξύς.	
Επίσης,	η	εξεύρεση	εξειδικευμένων	στελεχών	στην	
απόμακρη	περιφέρεια	γίνεται	πολύ	δαπανηρή	υπόθεση	
για	τις	επιχειρήσεις,	όπως	βεβαίως	και	η	μεταφορά	
των	τελικών	τους	προϊόντων	στα	κέντρα	κατανάλωσης.
Σε	κάθε	περίπτωση	θα	πρέπει	να	υπάρξει	θετική	δια-
φοροποίηση	κατά	+10%	από	την	αμέσως	προηγούμενη	
περιοχή	προς	τις	μικρές	και	μεσαίες	επιχειρήσεις	που	
υλοποιούν	επενδύσεις	σε	νομούς	που	έχουν	υψηλά	
ποσοστά	ανεργίας	και	χαμηλό	ακαθάριστο	παραγόμενο	
προϊόν	(ΑΕΠ)	σε	σχέση	με	το	μέσο	όρο	της	χώρας	ή	
ανήκουν	στη	Θράκη,	την	Ήπειρο,	σε	νησιά	με	μόνιμο	
πληθυσμό	μέχρι	4.000	κατοίκους	και	σε	περιοχές	των	
οποίων	η	απόσταση	από	τα	σύνορα	δεν	θα	ξεπερνά	τα	
15	χλμ.

Με	την	πρότασή	μας	αυτή	ενδυναμώνεται	με	σαφήνεια	
η	περιφερειακή	διάσταση	του	νόμου	και	δημιουργείται	
η	προοπτική	άμβλυνσης	των	περιφερειακών	και	ενδο-
περιφερειακών	ανισοτήτων	στη	χώρα.

3.Κατάργηση του στόχου και του κριτηρίου της απα-
σχόλησης

Οι	αρνητικές	επιχειρηματικές	συνθήκες	που	επικρά-
τησαν	τα	τέσσερα	προηγούμενα	χρόνια,	και	οι	οποίες	
επικρατούν	και	σήμερα	με	μεγαλύτερη	μάλιστα	έντα-
ση,	συνετέλεσαν	σαφώς	στην	αδυναμία	επίτευξης	του	
στόχου	της	απασχόλησης	από	τις	επιχειρήσεις	που	
έχουν	ενταχθεί	στις	διατάξεις	του	αναπτυξιακού	νόμου	
3299/2004.
Ο	στόχος	της	απασχόλησης	προβλέπεται	στο	σύστημα	
αξιολόγησης	του	νόμου,	ενσωματώνεται	στις	εγκριτικές	
αποφάσεις,	και	αποτελεί	δέσμευση	των	επιχειρήσεων	
για	την	πιστοποίηση	της	ολοκλήρωσης	της	επένδυσης.	
Εξ΄	αιτίας	των	συνθηκών	που	επικρατούν	στο	εξωτερικό	
περιβάλλον	των	επιχειρήσεων,	ελάχιστες	επιχειρήσεις	
που	υλοποιούν	επενδύσεις	μέσω	του	νόμου	έχουν	επι-
τύχει	το	στόχο	της	απασχόλησης,	λόγω	της	σφοδρότατης	
μείωσης	των	πωλήσεων	και	της	απόλυτης	μείωσης	της	
ρευστότητάς	τους,	που	δεν	τους	επιτρέπει	ουσιαστικά	να	
λειτουργήσουν.	Τούτο	έχει	σαν	αποτέλεσμα	να	υπόκει-
νται	στις	προβλεπόμενες	κυρώσεις,	που	αφορούν,	κατά	
κύριο	λόγο,	στη	μείωση	του	ποσού	της	αποπληρωμής	
της	εγκεκριμένης	επιχορήγησης.
Πρέπει	να	γίνει	αντιληπτό	ότι	η	τρέχουσα	οικονομική	
κρίση	αποτελεί	μοναδικό	φαινόμενο	το	οποίο	έχει	οδη-
γήσει	τις	επιχειρήσεις	σε	κατάσταση	έκτακτης	ανάγκης.	
Εννοείται,	ότι	η	έκτακτη	αυτή	ανάγκη	αποτελεί	καθολικό	
φαινόμενο,	και	δεν	αφορά	μόνον	τις	επιχειρήσεις	που	
υλοποιούν	επενδύσεις	μέσω	του	αναπτυξιακού	νόμου.	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	και	για	την	πραγματική	και	έμπρακτη	
υποστήριξη	των	επιχειρήσεων	που	υλοποιούν	αυτοβού-
λως	επενδύσεις	στην	πλέον	κρίσιμη	για	τη	χώρα	και	
την	επιχειρηματικότητα	χρονική	συγκυρία,	προτείνεται	
η	συμπερίληψη	ειδικής	διάταξης	στον	νέο	νόμο,	μέσω	
της	οποίας	θα	καταργείται	η	υποχρεωτικότητα	της	εκ-
πλήρωσης	του	στόχου	της	απασχόλησης,	για	το	σύνολο	
των	εγκριτικών	αποφάσεων	που	εξεδόθησαν	σύμφωνα	
με	τις	διατάξεις	του	3299/2004.	Τέλος,	και	συμπλη-
ρωματικά	με	τα	παραπάνω,	προτείνεται	η	κατάργηση	
της	Υπουργικής	Απόφασης	με	αριθμό	47718	(1)	ΦΕΚ	
2669	της	9ης	Νοεμβρίου	2011,	η	οποία	καθορίζει	το	
ύψος	των	προστίμων	για	την	περίπτωση	μη	επίτευξης	
των	στόχων	της	επένδυσης.
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Σε	μια	εποχή	που	όλες	οι	επιχειρήσεις	βρίσκονται	ένα	
βήμα	πριν	το	κλείσιμο,	δεν	είναι	δυνατόν	να	τιμωρούνται	
με	βαρύτατα	πρόστιμα	όσες	από	αυτές	αναλαμβάνουν	
επενδυτικό	ρίσκο,	στο	δυσκολότερο	ίσως	επιχειρη-
ματικό	περιβάλλον	που	έχει	υπάρξει	ποτέ	στη	χώρα.

4. Προτάσεις για την άρση των καθυστερήσεων στο 
σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων

Οι	καθυστερήσεις	στο	σύστημα	πληρωμών	και	εκταμι-
εύσεων,	είτε	σταδιακών	είτε	στο	στάδιο	ολοκλήρωσης,	
ήταν	απ’	τα	βασικά	προβλήματα	των	αναπτυξιακών	
νόμων	που	ίσχυσαν	μέχρι	σήμερα	στη	χώρα,	αφού	δι-
απιστώθηκε	ότι	υπήρξαν	σχετικές	καθυστερήσεις	που	
σε	πολλές	περιπτώσεις	ξεπερνούσαν	ακόμη	και	τους	
εικοσιτέσσερις	(24)	μήνες.
Για	την	επίλυση	του	προβλήματος	προτείνουμε	το	
Υπουργείο	Ανάπτυξης,	να	επιλέξει	μετά	από	ανοικτή	
διαγωνιστική	διαδικασία	έναν	ή	περισσότερους	χρημα-
τοπιστωτικούς	οργανισμούς	οι	οποίοι	θα	συμβληθούν	
με	δανειακή	σύμβαση	με	το	κράτος	για	την	έγκαιρη	
αποπληρωμή	των	επενδύσεων	και	την	αποφυγή	των	
σχετικών	καθυστερήσεων.	Οι	τόκοι	που	θα	προκύψουν	
από	την	ανωτέρω	δανειακή	σύμβαση	θα	επιβαρύνουν	
αποκλειστικά	και	μόνο	το	Πρόγραμμα	Δημοσίων	Επεν-
δύσεων	(ΠΔΕ)	της	χώρας.	Συμπληρωματικά	προτείνουμε	
για	την	αποφυγή	προβλημάτων	χρηματοδότησης	στην	
υλοποίηση	των	επενδύσεων	να	εκχωρούνται	οι	εγγυ-
ητικές	επιστολές	καλής	εκτέλεσης	των	επενδύσεων	
προς	τα	χρηματοπιστωτικά	ιδρύματα	που	θα	επιλεγούν.

5. Προτάσεις τροποποίησης του συστήματος διαχεί-
ρισης και υλοποίησης επενδύσεων

Για	την	αποτελεσματική	λειτουργία	του	νέου	επενδυτικού	
νόμου	και	για	την	επίτευξη	διαφάνειας,	με	δεδομένο	
το	γεγονός	της	διαχείρισης	δημόσιων	κονδυλίων,	
προτείνεται	η	δημιουργία	ενός	νέου	διαχειριστικού	
πλαισίου,	το	οποίο	θα	υιοθετεί	πλήρως	την	έννοια	του	
δημοσίου	συμφέροντος.
Συγκεκριμένα	προτείνεται:
1.	η	διεκπεραίωση	των	διαδικασιών	αξιολόγησης,	
διαχείρισης	και	ελέγχου	να	γίνεται	από	Ενδιάμεσο	
Φορέα	Διαχείρισης	(ΕΦΔ)	μη	κερδοσκοπικού	
χαρακτήρα	του	ιδιωτικού	τομέα	(όπως	ΚΕΠΑ,	ΕΛΑΝΕΤ,	
ΕΦΕΠΑΕ)	σε	σύμπραξη	με	την	Ελληνική	Ένωση	
Τραπεζών.	Έτσι,	εξασφαλίζεται	η	συνευθύνη	τόσο	
των	ιδιωτικών	επιχειρήσεων	όσο	και	των	τραπεζών,

2.	η	έγκριση	των	επενδύσεων	να	γίνεται	κατά	γεωγραφική	
περιοχή,	με	τη	δημιουργία	5	επιτροπών:	στη	Βόρεια	
Ελλάδα,	στην	Κεντρική	Ελλάδα,	στη	Νότια	Ελλάδα,	
στην	Αττική	και	στην	Κρήτη.

3.	οι	επιτροπές	έγκρισης	επενδύσεων	να	είναι	
πενταμελείς,	με	τη	συμμετοχή	των	Επιμελητηρίων,	

Συνδέσμων	Επιχειρήσεων	και	Τραπεζών.	Στην	
επιτροπή	Πρόεδρος	θα	είναι	Γενικός	Γραμματέας	
του	Υπουργείου	Ανάπτυξης,	και,

4.	στο	Υπουργείο	Ανάπτυξης	να	δημιουργηθεί	Διεύθυνση	
Ελέγχου,	η	οποία	θα	εποπτεύει	συνολικά	την	εφαρμογή	
του	νόμου	και	τη	λειτουργία	του	Ενδιάμεσου	Φορέα	
Διαχείρισης.

Μέσω	της	πρότασης	αυτής,	επιτυγχάνονται	τα	ακόλουθα:
1.	καταργούνται	όλες	οι	υφιστάμενες	υπηρεσίες	
του	Υπουργείου,	δημιουργούνται	οικονομίες	και	
πατάσσονται	οι	θύλακες	διαφθοράς,

2.	εξασφαλίζεται	πλήρης	διαφάνεια,	με	τη	συμμετοχή	
των	επαγγελματικών	οργανώσεων	και	των	τραπεζών,

3.	εκφράζεται	και	συμμετέχει	στη	διαδικασία	το	δημόσιο	
συμφέρον,	μέσω	της	συμμετοχής	της	πολιτικής	
ηγεσίας	στις	επιτροπές	έγκρισης	επενδύσεων,

4.	δημιουργούνται	οικονομίες	πόρων,	και,
5.	επιτυγχάνεται	η	αποκέντρωση	των	σχετικών	
διαδικασιών.

6.	Κατ’	άρθρο	παρατηρήσεις	στον	ισχύοντα	νόμο:	
προτάσεις	τροποποίησης	συγκεκριμένων	άρθρων	
του	ισχύοντος	σήμερα	ν.	3908/2011

6. Κατ’ άρθρο παρατηρήσεις στον ισχύοντα νόμο: 
προτάσεις τροποποίησης συγκεκριμένων άρθρων 
του ισχύοντος σήμερα ν. 3908/2011

Άρθρο	2:	υπαγόμενα	επενδυτικά	σχέδια
•	Προτείνουμε	να	υπάρξει	αναλυτική	κατάσταση	των	
τομέων	στους	οποίους	υπάγονται	τα	επενδυτικά	σχέδια.	
Έτσι,	διευκολύνεται	ο	επενδυτής	και	αποφεύγεται	η	
βάσανος	των	διευκρινίσεων	επί	διαφωνιών	για	την	
ένταξη	ή	μη	συγκεκριμένου	επενδυτικού	σχεδίου.

Άρθρο	3:	ενισχυόμενες	δαπάνες
•	Ως	ενισχυόμενες	δαπάνες	αναφέρονται	τα	έργα	ή	
προγράμματα	Έρευνας	και	Ανάπτυξης.	Η	διατύπωση	
είναι	εξαιρετικά	ασαφής.	Τι	χρηματοδοτείται;	
Προτείνουμε	την	εφαρμογή	της	συγκεκριμένης	
παραγράφου	με	Υπουργική	Απόφαση,	μέσω	της	οποίας	
θα	καταγραφούν	οι	σχετικές	διευκρινίσεις.

•	Στο	εδάφιο	β	της	1ης	παραγράφου	τίθεται	πλαφόν	
στο	κόστος	των	ενισχυόμενων	άϋλων	περιουσιακών	
στοιχείων.	Προτείνουμε	να	μην	υπάρχει	συγκεκριμένο	
πλαφόν	για	το	σύνολο	των	επενδύσεων,	ή	εναλλακτικά	
να	ισχύσει	για	επενδύσεις	έντασης	τεχνολογίας,	όπως	
είναι	για	παράδειγμα	οι	επιχειρήσεις	πληροφορικής.

•	Στο	εδάφιο	γ	της	1ης	παραγράφου	προβλέπεται	ενί-
σχυση	δαπανών	για	«έργα	και	προγράμματα	έρευνας	
και	τεχνολογικής	ανάπτυξης».	Προτείνουμε	να	υπάρ-
ξει	Υπουργική	Απόφαση	καθορισμού	των	επιλέξιμων	
δαπανών,	για	την	αποτροπή	διαφορετικών	ερμηνειών	
του	συγκεκριμένου	εδαφίου	από	διαφορετικές	υπη-
ρεσίες	στη	χώρα.

•	Στο	εδάφιο	θ	της	παραγράφου	2	το	οποίο	αφορά	
«μελέτες	και	αμοιβές	συμβούλων»,	αποκλείονται
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Παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου 
σε επιχειρήσεις
Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	απέστειλε,	την	Τετάρτη	14	
Νοεμβρίου	2012,	την	παρακάτω	επιστολή,	προς	τον	
Υπουργό	Οικονομικών	κ.	Ι.	Στουρνάρα	με	κοινοποίηση	
προς	τον	Πρωθυπουργό	της	Ελλάδας,	κ.	Α.	Σαμαρά,	τον	
Αναπληρωτή	Υπουργό	Οικονομικών,	κ.	Χ.	Σταϊκούρα,	
και	τον	Υφυπουργό	Οικονομικών	κ.	Γ.	Μαυραγάνη
«Αξιότιμε	Κύριε	Υπουργέ,
Όπως	γνωρίζετε	μέλη	του	Συνδέσμου	μας	είναι	όλοι	οι	
Περιφερειακοί	Σύνδεσμοι	Βιομηχανιών	και	Βιοτεχνιών	
από	τον	Έβρο	έως	τα	Ιωάννινα.	Μάλιστα,	οι	Πρόεδροί	
τους	είναι	εκλεγμένα	αριστίδην	μέλη	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	μας	και	φέρουν	τον	τιμητικό	τίτλο	του	
Αντιπροέδρου	του	ΣΒΒΕ.
Το	τελευταίο	τετράμηνο	ο	Σύνδεσμός	μας	είναι	
αποδέκτης	συσσωρευμένων	παραπόνων	πολλών	
επιχειρήσεων,	μελών	των	Περιφερειακών	Συνδέσμων,	
Επιμελητηρίων,	αλλά	και	του	ΣΒΒΕ,	γιατί	παρατηρείται	
μια	καθυστέρηση	στην	αντιμετώπιση	των	πιεστικών	
θεμάτων	τους	από	μέρους	των	υπηρεσιών	του	
Υπουργείου	σας.
Συγκεκριμένα,	είναι	πρόδηλο	ότι	οι	επιχειρήσεις	
αυτές,	οι	οποίες,	εξαιτίας	της	εγκατάστασης	τους	στις	
παραμεθόριες	και	ακριτικές	περιοχές,	αντιμετωπίζουν	
πολλά	χρόνια	προβλήματα,	όπως	αυξημένο	μεταφορικό	
κόστος,	λόγω	της	απόστασής	τους	από	τα	καταναλωτικά	
κέντρα,	δυσχέρεια	ανεύρεσης	στελεχών	κ.α.,	στη	
σημερινή	κρίσιμη	οικονομική	συγκυρία	βρίσκονται	
μπροστά	σε	πραγματικό	Γολγοθά,	γιατί	το	πρόδηλο,	

μέχρι	τώρα,	πλεονέκτημά	τους	της	παροχής	εγγυήσεων	
του	Ελληνικού	Δημοσίου	για	τον	τραπεζικό	δανεισμό	
τους,	μετεβλήθη	σε	θανάσιμο	μειονέκτημα,	που	οδηγεί	
στην	εξόντωση	επιχειρήσεων	και	επιχειρηματιών,	
εξαιτίας	των	οδυνηρών	συνεπειών,	σε	περίπτωση	
κατάπτωσης	των	εγγυήσεων	αυτών.
Η	κατάσταση	αυτή	επιτείνεται	και	από	το	γεγονός	
ότι	αδυνατούν	να	υπαχθούν	στο	δίκαιο	εξυγίανσης	
των	επιχειρήσεων	(άρθρα	99-106	ΠτΚ),	ελλείψει	
ασφαλούς	νομικού	περιβάλλοντος,	αντιπαραθέσεων	
υπαλλήλων	των	υπηρεσιών	σας	προς	τους	πολιτικούς	
προϊσταμένους	τους	και	της	μη	λειτουργίας	του	
Συμβουλίου	Διαχείρισης	και	Αξιολόγησης	της	
Εγγυητικής	Ευθύνης	του	Ελληνικού	Δημοσίου.
Επιθυμούμε	να	σας	επιστήσουμε	την	προσοχή	σας	στη	
σοβαρότητα	του	θέματος,	που	αφορά	τη	«ραχοκοκαλιά»	
των	μικρομεσαίων	και	μικρών	επιχειρήσεων	του	
Βορειοελλαδικού	τόξου,	που	η	τυχόν	διακοπή	της	
παραγωγικής	δραστηριότητάς	τους,	εν	μέσω	κρίσης,	
θα	οδηγήσει	σε	ακόμα	δραματικότερες	συνέπειες	
για	την	περιοχή	μας	από	άποψη	αύξησης	της	ήδη	
παρατηρούμενης	υψηλής	ανεργίας	και	σε	αλυσιδωτές	
αντιδράσεις	των	τοπικών	κοινωνιών	και	για	τη	χώρα	
από	άποψη	μείωσης	των	εισπραττομένων	από	τις	
επιχειρήσεις	πάσης	φύσεως	εσόδων	(ΦΠΑ,	φόρων,	
ασφαλιστικών	εισφορών	κ.α.)	και	την	ακύρωση	της	
προσπάθειας	για	την	περιφερειακή	ανάπτυξή	της».

από	το	σχετικό	ευεργέτημα	του	νόμου	οι	μεγάλες	
επιχειρήσεις.	Αυτό	δεν	είναι	αντιληπτό	για	ποιόν	
λόγο	γίνεται,	δοθέντος	ότι	μια	μεγάλη	επιχείρηση	
συνήθως	υλοποιεί	μια	μεγάλου	ύψους	επένδυση	η	
οποία,	σε	κάθε	περίπτωση,	απαιτεί	και	την	υποστή-
ριξη	εξωτερικών	συμβούλων.

Άρθρο	4:	είδη	ενισχύσεων
•	Στο	άρθρο	4	γίνεται	αναφορά	στη	σύνδεση	του	τρα-
πεζικού	δανεισμού	ενός	επενδυτικού	σχεδίου	με	το	
ΤΕΜΠΜΕ,	τώρα	«Εθνικό	Ταμείο	Επιχειρηματικότη-
τας	και	Ανάπτυξης»	(ΕΤΕΑΝ).	Δεν	είναι	σαφές	πως	
συνδέονται	τα	παραπάνω.

Άρθρο	7:	ετήσιος	προγραμματισμός	ενισχύσεων
•		Στο	άρθρο	αυτό	ορίζεται	ως	συνολικό	ποσόν	ενί-
σχυσης	που	αφορά	τις	φορολογικές	απαλλαγές,	το	
τριπλάσιο	των	κονδυλίων	των	κατ΄	έτος	οριζομένων	
επιχορηγήσεων	και	επιδοτήσεων	χρηματοδοτικής	
μίσθωσης.	Για	την	περίπτωση	των	φορολογικών	
απαλλαγών,	ο	νόμος	καθιερώνει	για	τις	επιχειρήσεις	
που	θα	προτιμήσουν	να	ενταχθούν	στις	φορολογικές	
απαλλαγές,	τη	διαγωνιστική	διαδικασία,	δηλαδή	την	

υποβολή	φακέλου	επένδυσης	προς	αξιολόγηση	από	
τους	αρμόδιους	φορείς	της	δημόσιας	διοίκησης.
Για	να	υπάρξει	πραγματική	ανάπτυξη,	την	οποία	
περισσότερο	απ΄	όλους	θέλει	η	ίδια	η	κυβέρνηση,	
προτείνουμε	να	επανέλθει	το	προηγούμενο	σύστημα	
ένταξης	επενδύσεων	στο	καθεστώς	των	φορολογικών	
απαλλαγών,	όπως	περιγράφηκαν	προηγουμένως.

Άρθρο	8:	όροι	υπαγωγής	επενδυτικών	σχεδίων
•		Στην	παράγραφο	3	«Περιεχόμενο	Επενδυτικών	
Σχεδίων»	απουσιάζει	παντελώς	ο	εκσυγχρονισμός	
των	υφιστάμενων	μονάδων.	Για	μια	χώρα	όπως	η	
Ελλάδα	με	τη	συγκεκριμένη	παραγωγική	διάρθρωση,	
ο	εκσυγχρονισμός	των	υφιστάμενων	παραγωγικών	
μονάδων	θα	πρέπει	ν΄	αποτελέσει	προτεραιότητα	
και	ως	εκ	τούτου	προτείνουμε	να	συμπεριληφθεί	ως	
δράση	σαφώς	αναφερόμενη	στο	κείμενο	του	νέου	
νόμου.	Επιπλέον	των	παραπάνω,	ο	εκσυγχρονισμός	
μιας	παραγωγικής	μονάδας	αποτελεί	επένδυση	άμε-
σης	απόδοσης	και	άμεσης	συνεισφοράς	στο	εθνικό	
εισόδημα.
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Νέα θυγατρική στη Μόσχα αποκτά η Kleemann

Η	MLS	ανακοινώνει	την	κυκλοφορία	του	νέου	της	κινητού	τηλε-
φώνου	MLS	iQTalk	CrystalTM	στο	οποίο	έχει	συμπεριλάβει	τη	
νέα	της	καινοτόμα	τεχνολογία	Talk&SMSTM.	Για	πρώτη	φορά	
στην	Ελλάδα	και	στην	ελληνική	γλώσσα	ο	κάτοχος	του	MLS	iQTalk	
Crystal	μπορεί	πλέον	να	υπαγορεύει	το	μήνυμά	του	στο	κινητό	
του	και	το	μήνυμά	του	να	γράφεται	αυτόματα.
Το	MLS	iQTalk	Crystal	αναβαθμίζει	τον	τρόπο	επικοινωνίας	εξε-
λίσσοντας	τη	νέα	εποχή	στην	κινητή	τηλεφωνία	που	εγκαινιάστηκε	
με	το	MLS	iQTalk.	Εξελιγμένο	από	άποψη	αισθητικής,	το	MLS	
iQTalk	Crystal	εντυπωσιάζει	με	το	σχεδιασμό	του	και	το	γοητευτικό	
του	μέγεθος.	Διατίθεται	σε	δύο	μοντέλα:	Crystal	black	όλο	μαύρο	

με	βελούδινη	πλάτη	και	Crystal	white	όλο	λευκό	με	ανάγλυφη	
πλάτη.	Επιπλέον	συμπεριλαμβάνονται:	Tο	Talk&Call	που	του	λέμε	
το	όνομα	και	πραγματοποιεί	την	κλήση	για	εμάς	και	ο	πλοηγός	
MLS	Destinator	Talk&Drive	που	του	λέμε	που	θέλουμε	να	πάμε	
και	μας	πηγαίνει	στον	προορισμό	μας.
Συμπερασματικά,	με	το	MLS	iQTalk	Crystal	δεν	αλλάζει	μόνον	
ο	τρόπος	που	τηλεφωνούμε	(Talk&Call),	αλλά	και	ο	τρόπος	που	
στέλνουμε	μηνύματα	(Talk&SMS):	Απλά	του	υπαγορεύεις	το	
μήνυμα,	του	λες	σε	ποιον	θέλεις	να	το	στείλεις	και	τα	κάνει	όλα	
για	σένα.
Το	MLS	iQTalk	Crystal	διαθέτει	λειτουργικό	σύστημα	Android,	
επεξεργαστή	1GHz,	οθόνη	υψηλής	ευκρίνειας	3,5’’	και	ανάλυση	
320Χ480,	κάμερα	5MP	με	φλας,	μπροστινή	κάμερα	για	βιντεοκλή-
σεις,	μνήμη	512	ΜΒ	και	ενσωματωμένη	κάρτα	μνήμης	MicroSD	
4GB.	Η	συνδεσιμότητα	του	MLS	iQTalk	Crystal	επιτυγχάνεται	μέσω	
3G,	Wifi,	Bluetooth	και	microUSB	ώστε	να	μπορεί	ο	χρήστης	να	
έχει	πρόσβαση	ανά	πάσα	στιγμή	στο	Internet,	στα	e-mails,	στα	
social	media	αλλά	και	στο	Play	Store	(Android	Market).	Ζυγίζει	
110γρ.	μαζί	με	την	αποσπώμενη	μπαταρία	των	1500mAh.	Συνο-
δεύεται	από	βάση	στήριξης	αυτοκινήτου,	φορτιστή	αυτοκινήτου	
και	καλώδιο	συγχρονισμού	USB	ώστε	να	καλύπτει	τις	ανάγκες	
για	ενημέρωση,	επικοινωνία	και	ψυχαγωγία	στη	δουλειά,	το	σπίτι	
και	το	αυτοκίνητο.

MLS Πληροφορική: Νέο κινητό τηλέφωνο MLS iQTalk CrystalTM 

με Talk&SMSTM

Ισχυρή	παρουσία	στην	κομβική	και	πολλά	υποσχόμενη	αγορά	της	Ρωσίας	αποκτά	η	Kleemann,	
μέσω	της	ίδρυσης	θυγατρικής	εταιρίας	στη	Μόσχα,	με	την	επωνυμία	KLEEMANN	LIFTS	RUS.
Να	σημειωθεί	ότι	εδώ	και	δύο	χρόνια	που	λειτουργεί	γραφείο	αντιπροσώπευσης	στη	Μόσχα,	
η	Ρωσία	αποτελεί	την	υπ	αριθμόν	ένα	αγορά	για	τη	μητρική,	από	πλευράς	τζίρου,	με	τη	φετινή	
χρονιά	να	παρουσιάζει	ήδη	αύξηση	77%	σε	σχέση	με	πέρυσι.
Το	αρχικό	μετοχικό	κεφάλαιο	της	νέας	θυγατρικής	ανέρχεται	σε	10	εκατ.	ρούβλια	(περίπου	
250.000	ευρώ),	με	μετόχους	κατά	99,5%	την	κυπριακή	θυγατρική	KLEEMANN	INTERNATIONAL	
HOLDINGS	LIMITED	και	κατά	0,5%	τον	Νικόλαο	Ν.	Κουκούντζο,	γενικό	διευθυντή	και	μέτοχο	
της	μητρικής	εταιρίας.
Στο	μεταξύ,	η	εμπορία	ολοκληρωμένων	συστημάτων	ανελκυστήρων,	καθώς	και	η	περαιτέρω	
προώθηση	της	συνολικής	γκάμας	των	προϊόντων	του	ομίλου	στη	γρήγορα	αναπτυσσόμενη	αγορά	
των	χωρών	της	πρώην	Σοβιετικής	Ένωσης	αποτελούν	το	αντικείμενο	της	νέας	επιχείρησης.	Μέσω	
της	λειτουργίας	της,	η	διοίκηση	της	KLEEMANN	προσβλέπει	στη	σημαντική	ενίσχυση	των	διεθνών	
πωλήσεων	του	ομίλου,	αλλά	και	στη	διείσδυσή	του	σε	νέες	αγορές	της	ευρύτερης	περιοχής.
Με	σαφή	εξαγωγικό	χαρακτήρα	και	έντονα	διεθνοποιημένο	προσανατολισμό,	η	KLEEMANN	
διαθέτει	επίσης	διεθνείς	θυγατρικές	εταιρίες	σε	Τουρκία,	Ρουμανία,	Σερβία,	Αγγλία	και	Κίνα,	
ενώ	γραφεία	αντιπροσώπευσης	λειτουργούν	σε	Πολωνία,	Γερμανία	και	Ντουμπάι.
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Ο Γερμανικός Στρατός θα εξοπλιστεί με ελληνικά έπιπλα 
ΔΡΟΜΕΑΣ

Νέα στρατηγική συνεργασία 
για τη ΜΕΒΓΑΛ
Με	την	υπογραφή	μιας	εμπορικής	συνεργασίας	στρατηγικής	
σημασίας	έκλεισε	η	περασμένη	χρονιά	για	τη	Μακεδονική	Βιομη-
χανία	Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ	Α.Ε.	Συγκεκριμένα,	η	βορειοελλαδίτικη	
γαλακτοβιομηχανία	ανέλαβε	την	πώληση,	προώθηση	και	διανομή	
των	προϊόντων	μιας	από	τις	μεγαλύτερες	εταιρείες	τροφίμων	
διεθνώς,	της	DANONE,	σε	14	νομούς	της	Βόρειας	Ελλάδας	και	
4	της	Κρήτης.
Η	ΜΕΒΓΑΛ,	επιλέγει	με	προσοχή	τις	συνεργασίες	της,	ώστε	να	
βασίζονται	σε	κοινές	κουλτούρες	και	παρόμοιες	αξίες	των	συ-
νεργαζόμενων	εταιρειών,	καθώς	έτσι	υποστηρίζουν	επιτυχέστερα	
κοινά	αναπτυξιακά	πλάνα	και	προάγουν	ταχύτερα	τις	διαδικασίες	
εκσυγχρονισμού	και	ανάπτυξης,	προς	όφελος	των	επιχειρήσεων,	
των	εργαζομένων	και	της	κοινωνίας	ευρύτερα.	Άλλωστε	εδώ	και	
πολλά	χρόνια	συνεργάζεται	και	με	άλλες	κορυφαίες	εταιρείες	
της	παγκόσμιας	αγοράς	τροφίμων,	όπως	η	UNILEVER,	η	ARLA	
και	η	EMMI
Από	την	άλλη	πλευρά,	η	DANONE,	επιθυμώντας	να	αναδιοργα-
νώσει	πλήρως	την	διακίνηση	των	προϊόντων	της	στην	περιφέρεια	
διάλεξε	ως	βασικό	στρατηγικό	συνεργάτη	τη	ΜΕΒΓΑΛ,	η	οποία	
διαθέτει	ένα	άρτια	οργανωμένο	δίκτυο	διανομής,	που	περιλαμβάνει	
περισσότερα	από	26.000	σημεία	πώλησης	σε	όλη	την	Ελλάδα.	
Επιπλέον	η	εταιρεία	διαθέτει	εμπειρία	και	ειδίκευση	στη	διακί-

νηση	ψυχόμενου	φορτίου.
62	χρόνια	μετά	την	ίδρυσή	της,	η	Μακεδονική	Βιομηχανία	Γάλα-
κτος-	ΜΕΒΓΑΛ	Α.Ε.	είναι	μία	από	τις	μεγαλύτερες	βιομηχανίες	
στον	κλάδο	των	τροφίμων	και	παράλληλα	παραμένει	μια	από	τις	
πιο	παραδοσιακές	οικογενειακές	ελληνικές	επιχειρήσεις	που	
συνεχίζει	να	επενδύει	στην	Ελλάδα.

Η	εταιρία	ΔΡΟΜΕΑΣ	βρίσκεται	στην	ευχάριστη	θέση	να	ανα-
κοινώσει	την	κατακύρωση	υπέρ	της,	διεθνούς	διαγωνισμού	που	
αφορά	στην	προμήθεια	επίπλων	από	τη	Διεύθυνση	Προμηθειών	
του	Γερμανικού	Στρατού	με	ερμάρια	διαφόρων	τύπων	συνολικής	
αξίας	περίπου	500.000€.
Πρόκειται	για	έπιπλα	που	ανταποκρίνονται	πλήρως	στις	προ-
διαγραφές	της	Ε.Ε.	τα	οποία	παράγονται	εξολοκλήρου	από	την	
εταιρία	ΔΡΟΜΕΑΣ	στις	εγκαταστάσεις	της	στη	ΒΙ.ΠΕ.	Σερρών.

Η	αξιολόγηση	έγινε	με	βάση	την	εργονομική	και	λειτουργική	
αρτιότητα,	την	αντοχή,	την	αισθητική	των	ειδών,	λαμβάνοντας	
παράλληλα	υπόψη	διεθνείς	πιστοποιήσεις	των	πρώτων	υλών,	
των	διαδικασιών	παραγωγής	και	των	τελικών	προϊόντων.
Η	νέα	αυτή	διάκριση	αποδεικνύει	την	αυξανόμενη	παρουσία	της	
Εταιρίας	στις	αγορές	της	Ευρώπης,	ισχυροποιεί	τη	θέση	της	σε	
αυτές	και	επιβεβαιώνει	την	αξιοπιστία,	την	ποιότητα	και	την	
ανταγωνιστικότητα	της	ελληνικής	παραγωγής.


