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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Απονομή Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2015» Βορείου Ελλάδος

 Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων, 
κ. Μ. Μπόλαρη

 Συνάντηση εργασίας, με τον Γ. Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων,                           
κ. Λ. Λαμπριανίδη

 Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,  
αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη και επίσκεψη σε επιχειρήσεις          
της Κεντρικής Μακεδονίας

 Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
αρμόδιας για θέματα Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη στη ΒΙΠΕ Κιλκίς και επίσκεψη             
σε επιχειρήσεις

 Η ώρα της ελληνικής οικονομίας

 7o Thessaloniki Tax Forum

 9ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη»

 2nd Agricultural Business Summit

 Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα



Η πρόσφατη δημοσι-
οποίηση από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ των στοιχείων 
που αφορούν στη βι-
ομηχανική παραγωγή, 
η οποία αυξήθηκε κα-
τά 2,8% τον περασμένο 
Σεπτέμβριο σε σχέση 
με τον Σεπτέμβριο του 
2014, αποδεικνύει, 
για άλλη μια φορά, ότι 
η μεταποιητική δρα-
στηριότητα της χώρας 
μας διαθέτει αρκετά 
δυναμικά στοιχεία που 

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάταξη της οικονο-
μίας και στην ανάπτυξη της χώρας. Τα στοιχεία της 
ΕΣΤΑΤ αποκτούν ιδιαίτερα μεγάλη αξία, ειδικά η 
κατά 0,2% αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 
το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015.  Και 
τούτο διότι σε μια χώρα ευρισκόμενη ένα βήμα πριν 
την έξοδό της από την Ευρωζώνη, σε μια διαρκή 
προεκλογική περίοδο, με την Ελλάδα πρώτο θέμα 
σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της υφηλίου, με capital 
controls και την αβεβαιότητα στο κατακόρυφο, η 
εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα καταφέρνει να 
σταθεροποιήσει την παραγωγή της προσπαθώντας 
να κάνει μια νέα αρχή. 

Αναρωτιέμαι όμως πως θ΄ αντέξει η βιομηχανία μας, 
και γενικά η επιχειρηματικότητα στη χώρα, όταν 
το επιχειρηματικό κλίμα διαρκώς επιδεινώνεται.

Πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν κάνει λόγο για 
ύφεση και το 2016, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα 
μας θ΄ αποτελεί μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως, 
αφού θα βιώσει (…το απεύχομαι…) για ένατη συνε-
χόμενη χρονιά την ύφεση.

Κάθε χρόνο, τα τουλάχιστον τελευταία επτά χρό-
νια, όλοι μας δημιουργούμε ελπίδες για ανάκαμ-
ψη την επόμενη χρονιά, και μονίμως οι ελπίδες 
μας πέφτουν στο κενό. Ο κύκλος της ελπίδας και 
της απογοήτευσης, έχει γίνει σχεδόν συνήθεια για 
όλους μας. 

Γι΄ αυτό πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση ν΄ αναλάβει 
δράση στο πεδίο της θεσμοθέτησης των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων, για να μπορέσει η χώρα να εξέλθει 
από την κρίση. 

Γιατί χώρες όπως η Κύπρος και η Πορτογαλία, 
κατάφεραν να απαλλαγούν από τα μνημόνια, ενώ 

εμείς όχι; Το πρόβλημά μας είναι η εφαρμογή 
συγκεκριμένων πολιτικών, αφού όλο το πολιτικό 
φάσμα παραδέχεται ότι απαιτούνται σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους 
που θα λειτουργεί προς όφελος, και όχι σε βάρος 
του πολίτη.

Όμως, οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν. Το πολι-
τικό κόστος και πάλι υπολογίζεται, και η απόδειξη 
γι΄ αυτό είναι διαρκής αναζήτηση «ισοδύναμων 
μέτρων». Γιατί ψάχνουμε διαρκώς για «ισοδύνα-
μα»; Γιατί απλά δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε και 
να κάνουμε πράξη τις απαραίτητες αλλαγές, που, 
βεβαίως, παραδεχόμαστε ότι είναι αναγκαίες, δι-
ατηρώντας με κάθε τρόπο το ξεπερασμένο παλιό.

Τελικά, ποιος πληρώνει το «μάρμαρο»; Πρώτα οι 
συνεπείς και υγιείς επιχειρήσεις και μετά οι συ-
νεπείς πολίτες. 

Επιτέλους, πρέπει  να διαγραφεί από το λεξιλόγιό 
μας το «πολιτικό κόστος» και ν΄ αντικατασταθεί με 
το «πολιτικό θάρρος». Όσο συντηρείται η σημερι-
νή κατάσταση, τόσο θ΄ αναζητάμε ισοδύναμα, και 
ολοένα περισσότερο θα βαθαίνει η ύφεση. Όσο η 
λήψη των τολμηρών αποφάσεων που είναι άκρως 
απαραίτητες για την ανάκαμψη της οικονομίας δεν 
λαμβάνονται, τόσο θα συνεχίζεται η αποβιομηχάνι-
ση και η αποεπένδυση, με μόνιμο θύμα τις θέσεις 
εργασίας. 

Η έκκληση είναι προς την Κυβέρνηση, και ακο-
λούθως για το σύνολο του πολιτικού συστήματος: 
η χώρα έχει ανάγκη να εξέλθει ταχύτατα από το 
τέλμα της οικονομικής ύφεσης. Και για να γίνει 
αυτό, μόνον ένας δρόμος υπάρχει: όλοι μαζί να 
υποστηρίξουμε τις αναγκαίες τομές σε κράτος και 
κοινωνία, για να προχωρήσουμε επιτέλους.

Αλλιώς, θα βλέπουμε τους άλλους να προοδεύουν 
και να εγκαταλείπουν  τα μνημόνια, κι εμείς να δι-
απραγματευόμαστε μονίμως το επόμενο.

Η πραγματική οικονομία δεν αντέχει άλλο. Η δημι-
ουργία ενός σύγχρονου κράτους είναι η αυτονόητη 
επιταγή για τον κόσμο του επιχειρείν. Απαιτούνται 
μόνον πράξεις, και όχι λόγια. Γιατί αν συνεχίσουμε 
μόνον με διαπιστώσεις και κούφια λόγια, γρήγορα 
θα ξαναμιλάμε για Grexit και νέες διαπραγματεύ-
σεις παραμονής ή εξόδου της χώρας μας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αντέχουμε;

Πολιτικό κόστος και σύγχρονο κράτος 
την εποχή της κρίσης

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



Political cost and the modern state in 
the age of crisis  Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι Δημήτριος Αμπατζής
  Ανδρέας Δημητρίου

 Γ’ Αντιπρόεδροι Κωνσταντίνος  Αποστόλου
  Χρήστος Γιορδαμλής
  Κυριάκος Λουφάκης
  Μάρκος Μπόλαρης
   Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
   Αθανάσιος Πατσατζής
   Αθανάσιος Τζεβελέκης
   Αναστάσιος Τζήκας
  Ιάκωβος Φραντζής

 Γενικός Γραμματέας Ευθύμιος Ευθυμιάδης

 Οικονομικός Επόπτης Θάνος Τζιρίτης 

 Έφορος Κωνσταντίνος Κουκούντζος

 Μέλη Δ.Ε. Νικόλας Μπακατσέλος 
  Αικατερίνη Νένδου

 Σύμβουλοι Χαρίλαος Αλεξόπουλος 
   Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
   Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου 
   Χρήστος Γιαννακάκης
  Χρήστος Γκίνης
   Δημήτριος Δαμιανίδης
   Γιάννης Δούφος
   Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος
   Αλέξανδρος Ιωσηφίδης
  Κυριακή Καλεύρα
   Βασίλης Καφάτος
  Αγις Ιωάννης Κοθάλης
   Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
   Σταύρος Κωνσταντινίδης
   Θρασύβουλος Μακιός
   Δημήτριος Μαμαδάς
   Μαριλένα Μαραγκού
   Αντώνης Μαυριδόγλου
   Μιχαήλ Μπαρμπούτης
   Ιωάννης Μπέλλας
   Νικόλαος Μπρουζιώτης
   Κωνσταντίνος Μυλωνάς 
   Δημήτριος Παπαμαυρουδής
   Γιάννης Παυλίδης
   Τηλέμαχος Πέντζος
   Αναστάσιος Πιστιόλας
   Αλέξανδρος Ροδάς
   Αντώνιος Σιάρκος
   Μαρία Σπανού
   Νικόλαος Τακάς
   Νικόλαος Τζιμούρτος  
   Ιωάννης Τζίτζικας
   Χρήστος Τσιόλιας
   Γεώργιος Τσόκας
   Σταύρος Τσολάκης 
   Νικόλαος Χαϊτογλου
   Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου

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

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

The most recent publication of ELSTAT data on industrial production, 
which rose by 2.8% last September compared to September 2014, proves 
yet again that processing activities in our country are characterised by 
several dynamic elements that can lead to the rejuvenation of the economy 
and the growth of the country. The Hellenic Statistical Authority’s data are 
particularly important, especially the 0.2% increase in industrial produc-
tion between January and September 2015, because in a country just one 
step away from exiting the Eurozone, in a non-stop election campaign, 
with Greece as the top headline in the global media, under capital controls 
and with tremendous uncertainty, the domestic processing industry is 
managing to stabilise its production in an effort to make a new beginning.

However, I wonder how our industry, and how entrepreneurship in our 
country in general, will weather the ever-deteriorating business climate.

A recent Commission report refers to a continuing recession in 2016, 
which means that Greece will serve as the only example in the world of 
a country experiencing (although I do not wish it) recession for a ninth 
consecutive year.

Every year, we all hope for recovery in the coming year and each time 
our hopes are dashed. The cycle of hope and disappointment has almost 
become a habit for us all.

This is why the Government must finally take action and institute the 
necessary reforms so that the country can exit the crisis.

Why were countries like Cyprus and Portugal able to rid themselves of 
memorandums while we cannot? Our problem is the policy applied, as 
parties across the entire political spectrum admit that major reforms are 
required in order to reboot the economy and create a modern state that 
works in favour of and not against its citizens.

However, reforms are not taking place. Political cost is yet again taken 
into account, and the proof of this is the constant search for “equivalent 
measures”. Why do we constantly keep searching for “equivalents”? Be-
cause we simply do not want to adopt and carry out the required changes, 
which we do, still, admit are necessary, holding on to the antiquated past 
in every way possible.

In the end, who will pay the bill? Enterprises first and then citizens. Reliable 
and healthy enterprises first and then reliable citizens.

The phrase ‘political cost’ must finally be erased from our vocabulary and 
replaced by ‘political courage’. The longer the present situation is pro-
longed, the more we will seek out ‘equivalent measures’ and the deeper 
the recession will grow. As long as the bold decisions required for the 
recovery of the economy are not made, de-industrialisation and divestment 
will continue, with jobs as the perennial victim.

The call to the Government and to the entire political system is as follows: 
the country needs to exit the economic recession as swiftly as possible - 
and in order to achieve this, there is only one way: we must all support the 
necessary changes in state and society in order to finally move forward.

Otherwise, we will remain witnesses to others progressing and leaving 
their memoranda behind, while we continuously negotiate the next one.

The real economy cannot take any more hits. The creation of a modern state 
is self-evident for the business world. This requires actions, not words. 
If we continue to simply confirm the realities and speak empty words, we 
will soon be discussing a ‘Grexit’ once more and entering new negotiations 
for our country to remain in or exit the European Union.

Can we take it?

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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03-04.11.15

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Environment» 
του Enterprise Europe Network, που διοργάνωσε το EEN 
Χάγης και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

05.11.15

• Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα: «Ελλάδα Φιλική στις 
Επενδύσεις. Κρίσιμες Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον» που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Επιχει-
ρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ και πραγματοποιήθη-
κε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Εργαστήριο Διαβούλευσης με θέμα την «Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης Επιχειρημα-
τικών Πάρκων», και Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ex 
post αξιολόγησης των επιπτώσεων για το Νόμο 3982/2011 
(Κεφάλαιο Γ) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων», που 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Divani Caravel, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Σταύρου. 

• Εκδήλωση «Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων», που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών και 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Ημερίδα «Δράσεις Marie Sklodowska Curie: Γεφυρώνο-
ντας Έρευνα και Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσε το 
ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς. 

• Ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) 
«AQUAMATCH» του Enterprise Europe Network στον 
τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών νερού, που διοργά-
νωσε το EEN της Ολλανδίας και πραγματοποιήθηκε στην 
έκθεση στο Άμστερνταμ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
η κα. Κ. Τζιτζινού.

06.11.15

• Συνάντηση εργασίας με τη Διοίκηση του Συνδέσμου και 
τη συμμέτοχη του κ. Μ. Μπόλαρη, Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε 
στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς.

07.11.15

• 9ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη», που δι-
οργάνωσε το ΚΑ Business και πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε 
ο κ. Πρόεδρος.

10.11.15

• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ. 
«LIMNOS FM100», στην εκπομπή «Θέμα και Ανάθεμα» 
και στη δημοσιογράφο Δ. Βασιλειάδου, με θέμα την συμ-
μετοχή και ομιλία του στην ημερίδα «Επενδύοντας στα 
νησιά της γνώσης», αλλά και τις θέσεις και προτάσεις 
του ΣΒΒΕ για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα της 
παραγωγής με την μεταποίηση ως τη μόνη αναπτυξιακή 
πρόταση για γρήγορη έξοδο από την κρίση. 

• Συνάντηση της ολομέλειας του εταιρικού σχήματος του 
ΟΚ Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

συσκέψεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

11.11.15

• Ομιλία με θέμα: «Καινοτόμα διασύνδεση του πρωτογενούς 
τομέα της παραγωγής με τη μεταποίηση: η μόνη αναπτυ-
ξιακή πρόταση για γρήγορη έξοδο από την κρίση», που 
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη 
Λήμνο.

12.11.15

• Ημερίδα «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας 
στον αγροδιατροφικό τομέα», που συνδιοργάνωσαν ο 
ΣΒΒΕ και το Δίκτυο Πράξη, μέλη του δικτύου Enterprise 
Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, 
και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ. Από 
τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου.   

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

• Σύσκεψη επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης, 
με θέμα το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο 
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο 
κ. Χρ. Γεωργίου.

13.11.15

• Συνάντηση εργασίας για το Δίκτυο Ανάπτυξης και Καινο-
τομίας, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Χρ. Γεωργίου.

• 7ο Thessaloniki Tax Forum, που διοργάνωσε το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και πραγματοποιή-
θηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από τον Σύνδεσμο ομιλία 
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

13-14.11.15

• Ημερίδα επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) «Go 
International - ICT Brokerage Event 2015» του Enterprise 
Europe Network (EEN) στον κλάδο της πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, που διοργάνωσε το EEN Σκόπια και πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hotel Continental Σκόπια 
στην πΓΔΜ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Ι. Χάσκος.

16.11.15

• Διεθνές Συνέδριο «Novel Methods for Integrated 
Exploitation of Agricultural by-Products», που διοργάνωσε 
το ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. 
Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

• Συνάντηση ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus group) με 
αντικείμενο την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων 
στους τομείς της Βιομηχανίας Υλικών/Κατασκευών – Κλω-
στοϋφαντουργίας – Ένδυσης στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε προσωπικό, ειδικότητες, προσόντα γνώσεις 
και δεξιότητες, που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης Ε.Π. ΠΚΜ, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Νικόπολις. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου. 

• Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Sustainable 
Construction» του Enterprise Europe Network, που 
διοργάνωσε το Executive Agency for Small and Medium-



sized Enterprises (EASME), στις Βρυξέλλες, Βέλγιο και 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύν-
δεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

• Δείπνο εργασίας της Διοίκησης του Συνδέσμου με εκπρο-
σώπους της Πρεσβείας της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ. 

18.11.15

• Εκδήλωση «Νέες Εκδόσεις Προτύπων Συστημάτων Δια-
χείρισης και Πρότυπο για Εμπορικά Καταστήματα», που 
συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ, το ΕΣΥΠ, το ΕΒΕΘ και ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, και πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Σ. Πολίτου.

20.11.15

• Δείπνο εργασίας με τη Διοίκηση του Συνδέσμου και τη 
συμμετοχή της Υφυπουργού Βιομηχανίας κας Θ. Τζάκρη, 
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ. Προ-
ηγήθηκαν επισκέψεις σε εταιρίες-μέλη του Συνδέσμου 
που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.

23.11.15 

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

27.11.15

• Συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμ-
ματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λα-
μπριανίδη, με θέμα τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace.

30.11.15

• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στη δημοσιογράφο 
Μ. Χαρκοφτάκη, στο SBC TV Channel με θέμα: «Προτάσεις 
ανάπτυξης της περιφερειακής βιομηχανίας».

30.11-01.12.15

• 26ο Συνέδριο «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», που 
διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum 
Intercontinental, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο χαιρε-
τισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος. 

01.12.15

• Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκη, που 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού. Από τον 
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

03.12.15

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

05.12.15

• Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της 
Helexpo στο Μαρούσι. Προηγήθηκε επίσκεψη στο Εργο-
στάσιο Σοκολάτας. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. 
Σταύρου.

08.12.15

• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στη δημοσιογράφο 
Α. Μανούση, στην ΕΡΤ3 με θέμα: «Προτάσεις ενίσχυσης 
του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα».

• 2nd Agricultural Business Summits Strategies for 
Growth and Competitiveness, που διοργάνωσε ο 
Economist και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΗΕ 
ΜΕΤ. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

• 146η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, που πραγ-
ματοποιήθηκε την ΠΚΜ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Σταύρου.

10.12.15

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

11.12.15

• Τελετή Απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου 
Ελλάδος 2015», που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος και η εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.

15.12.15

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση με την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που διοργάνωσε 
το Διεθνές Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. 
Χρ. Γεωργίου.

17.12.15

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑ. Από τον Σύνδεσμο συμμε-
τείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

18.12.15

• Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά 
με την «Πρόταση καθορισμού νέου ωραρίου φορτοεκφόρ-
τωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σύνδεσή του με την 
απαγόρευση της διέλευσης φορτηγών οχημάτων ωφέλι-
μου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στην ευρύτερη περιοχή 
του κέντρου της πόλης», που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση εργασίας για το Φόρουμ βιομηχανίας, που 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. 
Γεωργίου.

21.12.15

• Επίσκεψη στα γραφεία του Συνδέσμου των παιδιών του 
νηπιαγωγείου των Αρσάκειων Σχολείων για τα Κάλαντα.

29.12.15

• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα 
9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους δημο-
σιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νιώτη και Σ. Ζαχαρό με 
θέμα: «Ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ελληνικής 
οικονομίας». 

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

• Συνάντηση εργασίας σχετικά με την «Πρόταση καθορισμού 
νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στο Δήμο Θεσσαλονί-
κης και σύνδεσή του με την απαγόρευση της διέλευσης 
φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου 
στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Σταύρου.
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Απονομή Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2015» Βορείου Ελλάδος

Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία περισσότερων 
των 400 ατόμων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 
Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο “The Met Hotel”, για 
τέταρτη συνεχή χρονιά, η τελετή απονομής του θεσμού 
Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2015.

Πρόκειται για πρωτοβουλία - θεσμό του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ο οποίος συνεργάστηκε 
για 2η συνεχόμενη φορά με την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ», με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και 
τελικά τη βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε 
σε 8 τομείς αριστείας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν και απένειμαν βραβεία και 
επαίνους  η Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, κα Θ. 
Τζάκρη, ο Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής & Αγροτικής 
Τραπεζικής  της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρ. Αντωνιάδης, 
ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσα-
λονίκης, Καθ. Π. Μήτκας, ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, Καθ. Α. Ζαπράνης, ο Πρόεδρος του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  Καθ. Κ. Γραμμένος 
και ο εκπρόσωπος της  Εφημερίδας “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 
δημοσιογράφος κ. Στ. Τζήμας. 

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της τελετής των βρα-
βείων έκανε η γνωστή δημοσιογράφος, κα Μ. Νικόλτσιου.

Για την εφετινή βράβευση των επιχειρήσεων, ακολουθή-
θηκε η ίδια διαδικασία όπως και πέρυσι. Συγκροτήθηκε 
Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από άτομα υψηλού 
κύρους η οποία συνεδρίασε ούτως ώστε να αξιολογήσει 
τις υποψηφιότητες των μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
διεκδικούσαν τα βραβεία σε καθεμιά από τις επιμέρους 
κατηγορίες. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αφι-
έρωσαν σημαντικό μέρος από τον πολύτιμο χρόνο τους 
για να συμβάλλουν κι αυτά στην ανάδειξη επιτυχημένων 

προσπαθειών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβι-
ώσουν την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατ’ αλφαβητική 
σειρά ήταν:

1. ο καθ. κ. Κ. Γραμμένος, Πρόεδρος του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου Ελλάδος, 

2. ο καθηγητής κ. Αχιλλέας Ζαπράνης, Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

3. ο καθ. κ. Π. Μήτκας, Πρύτανης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

4. ο κ. Α. Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος, και,

5. ο κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Η επιτροπή αξιολόγησης ευχαριστεί  όλες τις επιχειρή-
σεις που υπέβαλλαν υποψηφιότητα, ανεξάρτητα από το 
αν βραβεύθηκαν ή όχι. Υπογραμμίζουμε ότι η συμμετοχή 
τους ήταν πολύ σημαντική και γι΄ αυτό τους αξίζουν 
συγχατηρήρια.

Κύριος Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ 

Χορηγοί ήταν οι εταιρείες: ATRADIUS CREDIT 
INSURANCE NV, EULER HERMES HELLAS, NATIONAL 
CAN HELLAS ΑΕ, ΤRANS ΑDRIATIC PIPELINE (TAP), 
ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες: NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, SARMED – 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΕ

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν: ALPHA 96.5, ALPHA 98.9, 
VORIA.GR, COLIBRI

Ακολουθούν οι εταιρείες που βραβεύθηκαν ανά κατη-
γορία βραβείου.
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Για την ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. 
Νικόλαος Ευθυμιάδης.

Η ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ :

• Αποτελείται από δέκα (10) εταιρείες στους τομείς: 
– των γεωργικών εφοδίων
– του πολλαπλασιαστικού υλικού σπόρων
– του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
– των εργαστηριακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
– των αγροτικών προϊόντων ποιότητας, και, 
– της διαχείρισης θερμοκηπίων υψηλής τεχνολογίας

• έχει ζωή 80 ετών και στην ηγεσία της βρίσκεται πλέον 
η 3η γενιά

• πραγματοποιεί κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 60 
εκ. € και απασχολεί 420 άτομα 

• περισσότερο από το 50% του ανθρώπινου δυναμικού 
της είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ

• καινοτομεί με τη δημιουργία νέου μοντέλου θερμοκη-
πιακής εκμετάλλευσης, για την παραγωγή κηπευτικών 
με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας…, ενώ,

• αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα από τη δεκαετία 
του 1970

Για τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Η ΠΙΝ-
ΔΟΣ”, το βραβείο παρέλαβε ο Πρόε-
δρος του κ. Ανδρέας Δημητρίου.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Η ΠΙΝΔΟΣ”:

• Αποτελεί πρότυπο συνεταιριστικής 
οργάνωσης στην Ελλάδα από το 1958, 
με κύκλο εργασιών 180εκ.€ και πε-
ρισσότερους από 800 εργαζόμενους

• τη διετία 2013 -2014: 
– αύξησε την παραγωγή του κατά 10% 
– αύξησε τον κύκλο εργασιών του 

κατά 8,5%
– αύξησε τον αριθμό των εργαζομέ-

νων του κατά 130 άτομα

• εκτρέφει 30.000.000 κοτόπουλα το 
χρόνο μέσω αποκλειστικής συνεργα-

σίας με 450 πτηνοτρόφους μέλη της, τα οποία διαθέτει 
σε 7.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα…, ενώ,

• έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 
«Υψηλής ποιότητας προϊόντα και τις υπηρεσίες του»

Για την ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, το βραβείο παρέλαβε 
ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρίας 
κ. Νικόλαος Χαΐτογλου.

Η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ:

• Με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 83% εκ.€, κα-
ταφέρνει να έχει ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία 
τριετία ίδιους μ΄ αυτούς που είχε προ κρίσης

• από το 2012 αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της 
σε ποσοστό 22%, ενώ ο όμιλος εταιρειών Χαϊτογλου 
απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους…

• από το 1970 κατακτά κάθε χρόνο τις διεθνείς αγορές, 
έχοντας παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, 
πραγματοποιώντας το 33% του κύκλου εργασιών της 
από εξαγωγές…, ενώ,

• καινοτομεί διατηρώντας μεγαλύτερη μονάδα – πρό-
τυπο παγκοσμίως στη μεταποίηση του σουσαμιού με 
μηχανικές  αποκλειστικά μεθόδους

Βραβείο «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση»

Στην κατηγορία «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση» βραβεύθηκαν οι εταιρείες: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Η ΠΙΝΔΟΣ” και ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Νικόλαος Χαΐτογλου, η κα Θεοδώρα Τζάκρη, ο κ. 
Νικόλαος Ευθυμιάδης και ο κ. Ανδρέας Δημητρίου
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Για την ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, το βραβείο παρέλαβε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Χάρης Αλε-
ξόπουλος.

Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ:

• Είναι κατασκευαστική εταιρεία δημόσιων και ιδιωτικών 
τεχνικών έργων με ιστορία μεγαλύτερη των 54 ετών

• έχει υλοποιήσει εμβληματικές κατασκευές όπως: 
- Ο Πύργος του ΟΤΕ στη ΔΕΘ
- Το Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη
- Το Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς
- Το Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, κ.α.,

• με κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 50% την τελευταία 
τριετία, με αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 
της κατά 20% τη διετία 2014 -2015 , ενώ ο όμιλος 
έχει αυξήσει την απασχόληση των εργαζομένων την 
τελευταία δεκαετία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 140%

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων «Αριστεία 
Μεσαία Επιχείρηση», για την DOPPLER ABEE, πα-
ρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρίας,  κ. Σταύρος Σταυρόπουλος.

Η DOPPLER ABEE:

• Ξεκίνησε την επιχειρηματική της διαδρομή από το 
Πολύκαστρο Κιλκίς το 2000…

Σήμερα: 

• απασχολεί 180 εργαζόμενους την εποχή της οικονο-
μικής κρίσης σε μια ακριτική περιοχή…

• σχεδίασε και πωλεί καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας έως και 70% σε ανελκυστήρες…

• διατηρεί θυγατρικές και γραφεία σε Ιταλία, Γερμα-
νία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ινδία και Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, ενώ τα προϊόντα της πωλούνται σε 
περισσότερες από 60 χώρες…

• όραμά της; «Η απόκτηση σημαντικού μεριδίου στην 
παγκόσμια αγορά ανελκυστήρων… 

Τον δεύτερο έπαινο που απονεμήθηκε στην κατηγορία 
των βραβείων «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση», για την 
ΦΑΙΔΩΝ AE, παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας,  κ. Στάθης Γιαχανατζής.

Η ΦΑΙΔΩΝ AE:  

• Λειτουργεί απρόσκοπτα τα τελευταία 50 χρόνια στη 
Νέα Σάντα Κιλκίς

• την εποχή της οικονομικής κρίσης διατήρησε σταθερό 
τον αριθμό των εργαζομένων της, αύξησε τον κύκλο ερ-
γασιών της κατά 4,5% και τα μικτά της κέρδη κατά 28,9%

• ολοκλήρωσε το 2014 επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,2 
εκ.€, ενώ το 2015 επενδύει ακόμη 700.000€ για τον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγής της, τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και την αύξηση της παραγωγικής 
της δυναμικότητας

Βραβείο «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση»

Στην κατηγορία «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση» βραβεύθηκε η εταιρεία  ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ενώ απονεμήθηκε 
έπαινος στις εταιρίες DOPLLER ABEE και ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Σταύρος Σταυρόπουλος, Χάρης Αλεξόπουλος, Καθηγητής Κώστας Γραμμένος, και Στάθης Γιαχανατζής
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Για την B&T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΒΕΤΕ, το βραβείο παρέλαβαν η κα Θωμαή Τιριακίδη 
και ο κ. Κοσμάς Τιριακίδης.

Η B&T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ:

• Παράγει και εξάγει σε ποσοστό 90% προϊόντα από 
σύνθετα υλικά 

• αύξησε το προσωπικό της κατά 50% το 2015 και 15% 
τον κύκλο εργασιών της 

• καινοτομεί, παράγοντας νέα προϊόντα συνεργαζόμενη 
με εγχώρια Πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, 
Παν. Πατρών, ΤΕΙ ΑΜ- Θ) 

• έχει παρουσία σε νέες (δύσκολες) αγορές όπως η 
Δανία, η Ρωσία και οι χώρες της Αραβικής Χερσονήσου

Η κα Νένδου: 

• Σπούδασε στη σχολή Νομικών & Οικονομικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

• Εργάστηκε για 4 χρόνια σε πολυεθνική εταιρία Ορκω-
τών Ελεγκτών 

• Από το 2003 εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρίας 
ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ και σήμερα κατέχει τη θέση της Διευ-
θύνουσας Συμβούλου 

• Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2009, και 
το 2015 έγινε η πρώτη γυναίκα μέλος της Διοικητικής 
Επιτροπής  

Η εταιρία ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ – SELECT:

• Η εταιρεία ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ – SELECT είναι μία 
από τις πλέον δυναμικές εταιρίες της Βόρειας Ελλάδας 
αφού: 
– Πραγματοποιεί 20 εκ. € Κύκλο εργασιών 
– εξ’ αυτών το 15% είναι εξαγωγές
– Απασχολεί 160 εργαζομένους 

– στο εργοστάσιό της είναι εγκατεστημένες 12 αυτό-
ματες γραμμές παραγωγής

– Κατέχει το πιστοποιητικό ποιότητας FSSC 22000.

Βραβείο «Αριστεία Μικρή Επιχείρηση»

Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας»

Στην κατηγορία «Αριστεία Μικρή Επιχείρηση» βραβεύτηκε η εταιρεία B&T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΒΕΤΕ. 

Το βραβείο για το 2015 απονεμήθηκε στην κα Κατερίνα Νένδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας «ΝΕΝΔΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ - SELECT». 

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Κοσμάς Τιριακίδης, Σταύρος 
Τζήμας και η κα Θωμαή Τιριακίδη 

Η κα Κατερίνα Νένδου, παραλαμβάνει το βραβείο της από την 
κα Θεοδώρα Τζάκρη
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Για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, το βραβείο παρέλαβε η Marketing Director της εταιρίας, κα. Αγάπη Πα-
παδοπούλου. 

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ : 

• Πρόκειται για ηγετική επιχείρηση στον κλάδο της από 
το 1969 
– Νο 1 στην αγορά κατεψυγμένων λαχανικών
– Νο 1 στην αγορά κατεψυγμένων ζυμών
– Νο 1 στην αγορά φρέσκων λαχανικών

• διαθέτει: 
– 2 παραγωγικές μονάδες λαχανικών
– Περισσότερους από 500 εργαζόμενους
– 11.000 σημεία πώλησης
– Το μεγαλύτερο δίκτυο κατάψυξης και ψύξης, απο-

τελούμενο από 90 φορτηγά

• προωθεί περισσότερα από 150 καινοτόμα προϊόντα 
στην εγχώρια και σε 21 ξένες αγορές στις 5 ηπείρους

• καινοτομεί εφαρμόζοντας πρώτη στην Ελλάδα διαδικα-
σίες αποτύπωσης της αγροτικής διαχείρισης, μέσα από 
την ηλεκτρονική mobile εφαρμογή «Βέλτιστη Γεωργία»

Για την SP-CARTONPACK HELLAS AE, το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της 
εταιρίας, κ. Χάρης Δημόπουλος. 

Η εταιρεία SP-CARTONPACK HELLAS AE: 

• Κατέχει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύμφωνα με το ISO 14001 

• συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών 
(EEAA)

• έχει θεσμοθετήσει τη διαρκή βελτιστοποίηση της 
μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

• έχει καθιερώσει τα ακόλουθα προγράμματα: 
– μείωσης κατανάλωσης νερού ψύξης με χρήση αε-

ρόψυκτων διατάξεων
– εξοικονόμησης νερού πλύσης
– εξοικονόμησης ενέργειας

• ενώ έχει προγραμματισθεί η πιστοποίηση της εταιρείας 
με το πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης (FSC) 
εντός του 2016

Βραβείο «Καινοτομίας»

Βραβείο «Περιβαλλοντική Αριστεία»

Στην κατηγορία Καινοτομίας βραβεύτηκε η εταιρεία ΜΠΑΡΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ. 

Για την κατηγορία Περιβαλλοντική Αριστεία βραβεύθηκε η εταιρεία SP-CARTONPACK HELLAS AE.

Διακρίνονται από αριστερά η κα Αγάπη Παπαδοπούλου και ο 
καθηγητής Περικλής Μήτκας

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Φάνης Παππάς και Χάρης 
Δημόπουλος
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Για την SMILE COSMETICS ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΕ, το βρα-
βείο παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας κ. Δημήτριος Βόσμανδρος.

Η SMILE COSMETICS ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΕ:

• Είναι το “one-stop-shop” των καλλυντικών

• τα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα περι-
ποίησης δέρματος που παράγει εξάγονται σε Ασία, 
Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Νότια Αμερική, δηλαδή 
σε περισσότερες από 25 χώρες

• 70% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από εξαγωγές

• ο κύκλος εργασιών της την τελευταία τριετία αυξήθηκε 
κατά 15%, ενώ παραμένει σταθερά κερδοφόρα την 
εποχή της οικονομικής κρίσης

• ανακηρύχθηκε Χρυσός Προμηθευτής της H & M για 
δύο συνεχόμενες χρονιές.

Για την ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ, το βραβείο 
παρέλαβε ο Διευθυντής Εξαγωγών της εταιρείας ο κ. 
Ανδρέας Μυλωνάς. 

Η ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΕ:

• H γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι μια από τις τα-
χύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο των 

τροφίμων (>70% σε 5 χρόνια) 

• εξάγει την πλειοψηφία των προϊόντων της σε 24 χώρες 
σε Ευρώπη, Βαλκάνια και μέση Ανατολή 

• είναι έμπειρη στο να διαχειρίζεται αγορές με διαφο-
ρετικές ανάγκες από την Αγγλία μέχρι το Ιράκ 

• έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες 
αλυσίδες super markets στην Ευρώπη για την πα-
ραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 

• οι εξαγωγές αποτελούν το 18% του τζίρου της εταιρείας

• και έχουν αυξηθεί κατά 44% τα τελευταία 5 χρόνια

Τον έπαινο  για την κατηγορία βραβείων Εξαγωγική 
Αριστεία, παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Καρυώτης, Πρόεδρος 
της εταιρείας ΕΚΜΕ AE.

Η ΕΚΜΕ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:  

• Διπλασίασε τις εξαγωγές της τη διετία 2013 -2014

• το 40% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από εξα-
γωγές, σε περισσότερες από 25 χώρες

• παρά το δυσμενές περιβάλλον δραστηριοποίησης 
(μείωση τιμών πετρελαίου, κυρώσεις σε Ρωσία, capital 
controls στην Ελλάδα), το 2016 αναμένεται διπλασια-
σμός των εξαγωγών της

Βραβείο «Εξαγωγικής Αριστείας»

Στην κατηγορία Εξαγωγικής Αριστείας βραβεύθηκαν οι εταιρίες SMILE COSMETICS ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΕ και ΓΑ-
ΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ, ενώ απονεμήθηκε έπαινος στην εταιρεία  ΕΚΜΕ ΑΕ.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Ανδρέας Μυλωνάς, Χριστόδουλος Αντωνιάδης,  Ιωάννης Καρυώτης, και Δημήτριος Βόσμανδρος, 
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Για τον Όμιλο ALUMIL, το βραβείο παρέλαβε, ο Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ο κ. Γε-
ώργιος Μυλωνάς.

O ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL:

• Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία σχεδιασμού και πα-
ραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην 
Ελλάδα

• απασχολεί 745 άτομα στην Ελλάδα, και περισσότερα 
από 1.700 στις 61 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται

• πραγματοποιεί το 85% του κύκλου εργασιών της από 
εξαγωγές

• ανέπτυξε πρόσφατα ένα από τα πλέον εξελιγμένα συ-
στήματα παραθύρων υψηλής τεχνολογίας στον κόσμο 
για λογαριασμό της Google

• περισσότερο από το 2,2% του κύκλου εργασιών της 
αφορά δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη…, ενώ,

• για πρώτη φορά μετά την αεροδιαστημική και την 
αυτοκινητοβιομηχανία, χρησιμοποιεί η εταιρεία αν-
θρακονήματα για εφαρμογή σε πόρτες εισόδου

Για την DASTERI AE, το βραβείο παρέλαβε ο ιδρυτής 
της ο κ. Νικόλαος Δαστερίδης. 

H DΑSTERI ΑΕ:

• Δραστηριοποιείται επί 40 χρόνια στον τομέα της πα-
ραγωγής φωτιστικών για οχήματα

• με πλήρως εξοπλισμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

• με ξεχωριστό Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού προ-
ϊόντων στελεχωμένο από επιστήμονες υψηλής εξει-
δίκευσης

• λειτουργεί στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, διαθέτοντας 
δυο καθετοποιημένες μονάδες

• το σύνολο των προϊόντων της συμμορφώνεται με τα 
αυστηρότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας

• διαθέτει σημεία πώλησης σε 47 χώρες του κόσμου, ενώ, 

• η προηγμένη τεχνολογία των προϊόντων της την έχει 
καταστήσει προμηθευτή των μεγαλύτερων αυτοκινη-
τοβιομηχανιών στον κόσμο.

Για την εταιρεία CONTROLA 
AEBE, τον έπαινο παρέλαβε ο 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-
ντής της εταιρείας ο κ. Αλέξαν-
δρος Ροδάς.

Η CONTROLA AEBE:

• Κατασκευάζει πρωτότυπα όργανα 
υψηλής τεχνολογίας για χρήση σε 
ερευνητικά και παραγωγικά έργα

• είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία 
ψηφιακού συστήματος μέτρησης 
της περιεκτικότητας του ανθρακι-
κού ασβεστίου στο έδαφος

• με διπλώματα ευρεσιτεχνίας από 
τον ΟΒΙ και εξαγωγές σε πολλές 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης

• συμμετέχει σε πλήθος ερευνη-
τικών έργων, με το εξειδικευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό της 
που αποτελείται από άρτια εκ-
παιδευμένους χημικούς, βιολό-
γους, χημικούς μηχανικούς και 
ηλεκτρονικούς μηχανικούς

Βραβείο «Τεχνολογικής Αριστείας»

Για την κατηγορία Τεχνολογική Αριστεία βραβεύτηκαν οι επιχειρήσεις ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL και DΑSTERI ΑΕ,  ενώ 
ο έπαινος της κατηγορίας δόθηκε στην εταιρία CONTROLA AEBE.

Διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Βασίλης, Γιάννης και  Νικόλαος Δαστερίδης, Γεώργιος 
Μυλωνάς, Αθανάσιος Σαββάκης, Αλέξανδρος και Εμμανουήλ Ροδάς
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Για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, το βραβείο παρέλαβε 
ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της εταιρίας, ο κ. Κώστας Γεωργαντζής.  

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ:

• Επένδυσε 3,5εκ.€ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη

• δημοσιοποιεί κάθε χρόνο πλήρη «Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας»

• ανακύκλωσε το 86% των αποβλήτων που προέκυψαν 
από τις δραστηριότητες της

• αύξησε το ποσοστό των αγορών της από την τοπική 
αγορά κατά 166% το 2014 σε σχέση με το 2013

• συνέβαλλε στην αντιμετώπιση της ανεργίας στο Δήμο 
Αριστοτέλη, απασχολώντας 255 εργαζόμενους κάτω 
των 30 ετών…, ενώ,

• το 90% των προμηθευτών της είναι ελληνικές επιχειρή-
σεις. 22% εξ΄αυτών έχουν έδρα στον Δήμο Αριστοτέλη

Για την ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, το βραβείο παρέλαβε η Υπεύ-
θυνη Εταιρικής Επικοινωνίας της εταιρίας κα Χρύσα 
Παπαστογιαννίδου.

Η ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ:

• Υλοποιεί δράσεις βοήθειας προς τους πρόσφυγες 
της Ειδομένης, με την αποστολή προϊόντων και ειδών 
πρώτης ανάγκης

• συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και με τον Ερυθρό 
Σταυρό

• διοργανώνει πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
θέμα την υγεία και τη διατροφή, για μαθητές όλων 
των ηλικιακών ομάδων

• συνεργάζεται με 1.000 φάρμες, διανέμει τα προϊόντα 
της σε 26.000 σημεία πώλησης, εξάγει τα προϊόντα 
της σε 31 χώρες του κόσμου, ενώ οι εξαγωγές της 
αποτελούν το 30% του κύκλου εργασιών της

• χορηγεί καθημερινά φρέσκα προϊόντα στο «χαμόγελο 
του παιδιού Θεσσαλονίκης» στα «Παιδικά χωριά SOS 
στο Πλαγιάρι», στο «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών 
με Αναπηρία» κλπ…, ενώ,

• στηρίζει έμπρακτα τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, την 
Τράπεζα Τροφίμων και τα Κέντρα Υποδοχής Αστέγων, 
καθώς και συσσίτια

Για την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, το βραβείο παρέλαβε η Υπεύ-
θυνη Επικοινωνίας και Marketing της εταιρίας κα 
Χριστίνα Δούμα.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ: 

• Με σύνθημα: “Ζαγόρι: Το νερό όλου του κόσμου” η 
εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αναλαμβάνει σημαντικές πρω-
τοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: 
– συνεργάσθηκε με την Action Aid, για την κατασκευή 

ολοκληρωμένου συστήματος υδροδότησης 43.000 
ανθρώπων στο Usigu της Κένυα

– συνεργάσθηκε με το Χαμόγελο του Παιδιού για την 
επάνδρωση της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 με 9 
Κοινωνικούς λειτουργούς και 5 ψυχολόγους

– συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης και από 
το 2010 είναι μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστή-
ματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση»

– συμμετείχε στο εθελοντικό πρόγραμμα εμπλουτισμέ-
νης εκπαίδευσης “Fast Track Κids” μεταφέροντας 
παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών στους χώρους εκπαί-
δευσής τους

Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»

Η απονομή των θεματικών βραβείων ολοκληρώθηκε με τη βράβευση τριών εταιρειών στην κατηγορία των βρα-
βείων που αφορούν στην υλοποίηση επιτυχημένων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες ανέλαβαν 
τα προηγούμενα χρόνια. 

Για την κατηγορία «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ», βραβεύθηκαν οι εταιρείες: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, 
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.

Διακρίνονται από αριστερά ο κ. Νικόλαος Πέντζος, η κα Χρύσα Πα-
παστογιαννίδου, ο κ. Κώστας Γεωργαντζής, και η κα Χριστίνα Δούμα
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Το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για τη συνολική προσφορά της 
στην οικονομία της Πόλης της Θεσσαλονίκης απονε-
μήθηκε στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ: 

• Είναι ο εθνικός εκθεσιακός φορέας με 80 χρόνια ζωής 
και σημαντική συνεισφορά
– στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
– στις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις
– στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης
– στην προαγωγή των επενδύσεων και του εμπορίου
– στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εγχώριων επι-

χειρήσεων, και,
– στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και στην δι-

άδοση της ιδέας της κοινωνικής αλληλεγγύης

Για τη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, το βραβείο 
παρέλαβε ο Πρόεδρός  της κ. Αναστάσιος Τζήκας.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
για τη συνολική προσφορά της στην οικονομία της Πόλης της Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση Βραβεία Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος 2015 ολοκληρώθηκε με την απονομή ενός νέου ειδικού 
βραβείου, που καθιερώθηκε εφέτος για πρώτη φορά. 

Διακρίνονται από αριστερά η κα Θεοδώρα Τζάκρη, ο κ. Αναστά-
σιος Τζήκας, και ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης
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Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων, κ. Μ. Μπόλαρη

Συνάντηση εργασίας, με τον Γ. Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, κ. Λ. Λαμπριανίδη

Σε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΒΒΕ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, συμμετεί-
χε ο Αναπληρωτής Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Tροφίμων κ. Μ. Μπόλαρης.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, στην εισήγησή 
του τόνισε ότι κατά το Σύνδεσμο, μια από τις βασικές 
αναπτυξιακές προτεραιότητες για τη χώρα, είναι η ανά-
πτυξη επαρκών διασυνδέσεων μεταξύ του πρωτογενούς 
τομέα της παραγωγής και της μεταποίησης. 

Στη συνέχεια, ο Σαββάκης, έκανε μια σύντομη αναφορά 
στις προτάσεις του ΣΒΒΕ οι οποίες συνοψίζονται στη:

1. Συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον πα-
ραγωγικό ιστό της χώρας και την αξιοποίηση αποτε-
λεσμάτων της έρευνας.

2. Ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς τομέα και με-
ταποίησης: 
• Τη θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικού 

marketing, και,.
• Την ενίσχυση των διασυνδέσεων και των συνεργιών 

μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα

3. Αγροτική αναδιάρθρωση για ανταγωνιστική γεωργία:
• Mε τη θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγρο-

τικής αναδιάρθρωσης

• Με τη δημιουργία ειδικών ζωνών «οικολογικής» 
- «παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και 
κτηνοτροφίας, και,

• Με την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του κλάδου 
των βιολογικών προϊόντων

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Υπουργού κ. Μ. Μπόλαρη, 
αναφορικά με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου για την 
επόμενη τετραετία, για την αποτελεσματική συμβολή του 
πρωτογενούς τομέα στη παραγωγική ανασυγκρότηση 
της χώρας μας. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε 
την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο 
Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη,  συνάντηση εργασίας, με 
θέμα τις προτάσεις για τον επικείμενο Νέο Αναπτυξιακό 
Νόμο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Στρα-
τηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λ. Λαμπριανίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του κ. Α. 
Σαββάκης, κατέθεσε τις θέσεις – προτάσεις του Συν-
δέσμου για την αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας κ. Λαμπριανίδης, 
παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΒΒΕ τις προτάσεις του Υπουργείου.
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Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιας για θέματα 

Βιομηχανίας, κα  Θ. Τζάκρη και επίσκεψη σε επιχειρήσεις 
της Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υφυπουργείου Βιομη-
χανίας με τον ΣΒΒΕ, η Διοίκηση του Συνδέσμου προ-
σκάλεσε την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα  Θ. Τζάκρη την 
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 σε συναντήσεις εργασίας 
με επί τόπου επισκέψεις σε σημαντικές μεταποιητικές 
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, ενώ ακολούθησε 
συνάντηση εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου.

Η κα Τζάκρη έγινε δεκτή από τρεις σημαντικές βιομη-
χανίες της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα 
τις εταιρείες : 

• PALAPLAST AE, παραγωγή πλαστικών σωλήνων και 
εξαρτημάτων,

• PELOPAC AΒΕΕ, παραγωγή παραδοσιακών μεσογει-
ακών τροφίμων, και,  

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, παραγωγή και διάθεση 
καταψυγμένων λαχανικών συμβατικής, αλλά και βι-
ολογικής γεωργίας

Στη συνέχεια και περί ώρα 20.00, η κα Τζάκρη συμμετεί-
χε σε συνάντηση εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΣΒΒΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
The Met.  O Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης κατά 
την εισηγητική του παρέμβαση ανέλυσε τα προβλήματα 
της βορειοελλαδίτικης βιομηχανίας και επέδωσε σχετικό 
υπόμνημα στην κα Υπουργό.  

Στη συνέχεια τα βασικά θέματα που τέθηκαν από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ ήταν:

1. Η λειτουργία των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, 

και κυρίως η αποπληρωμή των ελεγμένων και ολο-
κληρωμένων επενδύσεων.

2. Το απλοποιημένο νομικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις  
των μεταποιητικών επιχειρήσεων

3. Οι διαδικασίες αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς 
για την προστασία των εγχώριων επιχειρήσεων από 
εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες χαμηλού κό-
στους και αμφίβολων προδιαγραφών.

4. Ο εξορθολογισμός του υψηλού λειτουργικού κόστους 
της μεταποίησης και  η λήψη μέτρων για τη μείωση 
του ενεργειακού κόστους. 

5. Η χρηματοδότηση της συμμετοχής των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού για την 
ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. 

6. Οι καθαρές τιμές και οι σχέσεις της εγχώριας βιο-
μηχανίας με τις αλυσίδες super market.

7. Τα προβλήματα διαχείρισης σε βιομηχανικές περιοχές 
(ΒΙΠΕ) της χώρας.

8. Ο Νόμος 4178/2013 για την τακτοποίηση αυθαίρετων 
κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων γης 

9. Το 12% του κόστους εργασίας για τη  Θράκη, και, 

10. Ειδικά θέματα όπως: ασφάλεια ανελκυστήρων, έλεγ-
χος του πόθεν έσχες των ημεδαπών μετόχων μιας 
ανώνυμης εταιρείας σε σχέση με τους αλλοδαπούς 
μετόχους, πιστοποίηση προϊόντων, σύστημα πα-
ραγωγής γεωργικών φαρμάκων για την παραγωγή 
γενόσημων, κτλ.
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Η κα Υπουργός κατά την τοποθέτησή της δεσμεύτηκε 
για τη στενή συνεργασία του Υφυπουργείου Βιομηχανίας 
με τον ΣΒΒΕ, θεωρώντας τον ως έναν από τους πλέον 
αξιόπιστους φορείς, που μπορούν να εισφέρουν θετικά 
στη δημιουργία μιας καινούργιας αρχής για την άσκηση 
βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθέτησε την πρόταση του ΣΒΒΕ για 
τη δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας» και διακήρυξε 
ότι η βιομηχανική πολιτική αποτελεί κεντρικό άξονα 
κυβερνητικής πολιτικής. Στο «Συμβούλιο Βιομηχανίας» 
θα συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών της χώρας, 
η ΓΣΕΕ και το Κράτος. 

Για το μεγάλο θέμα των αδειοδοτήσεων που αφορούν 
στη βιομηχανία, δεσμεύτηκε ότι έως τον Ιούνιο του  
2016  να αναμορφωθεί ο νόμος 4262/2014 στις δρα-
στηριότητες που αφορούν αδειοδοτήσεις: στον τομέα 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, 
στις εξορυκτικές δραστηριότητες, στον τουρισμό, και 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέσ-
σερις τομείς που αποτελούν το 30% του φόρτου των 
αδειοδοτήσεων για τη χώρα. Ουσιαστικά η κα Υπουργός 
εξήγγειλε τη δημιουργία ενός «Εθνικού Προγράμματος 
Απλοποίησης Αδειοτήσεων».  Ακολούθως η κα Υπουρ-
γός αναγνώρισε τα προβλήματα από τη λειτουργία των 
παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και δήλωσε ότι η 
Κυβέρνηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να βρεθούν 
το ταχύτερο δυνατόν τα χρήματα αποπληρωμής των 
συγκεκριμένων επενδύσεων.

Στη συνέχεια ανέλυσε τα προγράμματα χρηματοδότησης 
που ετοιμάζει το Υφυπουργείο Βιομηχανίας για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας 
στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Αυτά είναι: 1) ευέλικτη 
μεταποίηση, 2) πράσινη επιχείρηση, 3) εξωστρέφεια, 
4) συνεργατικοί μηχανισμοί και ενίσχυση αλυσίδων 
αξίας, 5) καινοτομική επιχειρηματικότητα, 6) έμπειρη 
επιχειρηματικότητα, 7) δημιουργική βιομηχανία, 8) 
περιβάλλον, και 9) ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων. 

Επίσης, η κα Υπουργός ανέφερε ότι σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη θα υπάρξουν μεικτά κλιμάκια ελέγχου της 
αγοράς τα οποία θα διενεργούν ελέγχους ακόμα και το 
Σαββατοκύριακο. Επίσης, γνωστοποίησε στη Διοίκηση 
του ΣΒΒΕ ότι προετοιμάζεται νομοθετική παρέμβαση 
στο καθεστώς διαχείρισης των ΒΙΠΕ. 

Τέλος, και σε ότι αφορά το χρονίζον την τελευταία δεκα-
πενταετία ζήτημα της κατασκευής της συνδετικής οδού 
της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης και 
την κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης με τη ΒΙΠΕ, 
η κα Υπουργός δεσμεύτηκε το συγκεκριμένο έργο να 
ενταχθεί το ταχύτερο δυνατόν στο Περιφερειακό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επίσκεψη στην εταιρεία PALAPLAST AE 

Επίσκεψη στην εταιρεία PELOPAC AΒΕΕ

Επίσκεψη στην εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
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Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιας για θέματα 

Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη στη ΒΙΠΕ Κιλκίς 
και επίσκεψη σε επιχειρήσεις 

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο 
Σταυροχώρι Κιλκίς, με πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ, συνά-
ντηση εργασίας της Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, αρμόδιας για θέματα Βιομηχανίας, κας 
Θ. Τζάκρη στις εγκαταστάσεις της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ, που 
είναι ο φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής 
Κιλκίς.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. 
Α. Σαββάκης, ο Πρόεδρος της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ κ. Β. Σερ-
γιαννίδης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. Παραστατίδης, 
και εκπρόσωποι των εταιρειών ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, ΚΛEEMAN 
ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ και ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ. 

Απ΄ τον Πρόεδρο της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ κ. Β. Σεργιαννίδη 
αναλύθηκαν τα χρονίζοντα προβλήματα της βιομηχανικής 
περιοχής τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουρ-
γία της, αποτελούν αντικίνητρα για υποψήφιους νέους 
επενδυτές και προσκόμματα στην καθημερινή λειτουργία 
των είδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Τα κυριότερα από τα προβλήματα που συζητήθηκαν, 
είναι: 

• Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ με την υφιστάμε-
νη γραμμή: ενώ είχε εξασφαλιστεί σχετική πίστωση 
7,2εκ.€, λόγω της κυβερνητικής αλλαγής δεν προχώ-
ρησαν οι σχετικές διαδικασίες.

• Οδική σύνδεση της ΒΙΠΕ Κιλκίς με το δρόμο Κιλκίς 
- Δοϊράνης: ενώ έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, 
το έργο θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί άμεσα σε 
κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

• Μετεξέλιξη της ΒΙΠΕ του Κιλκίς σε Ελεύθερη Οικο-
νομική Ζώνη (ΕΟΖ): επειδή ακριβώς η ΒΙΠΕ Κιλκίς 
κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση και στα όρια της 
λειτουργούν εταιρείες μεγάλου εξαγωγικού κύκλου 
εργασιών, οι οποίες μάλιστα την εποχή της οικονομικής 
κρίσης αυξάνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα 
και συνολικά τον κύκλο εργασιών τους, προτάθηκε η 
ΒΙΠΕ Κιλκίς να χαρακτηριστεί Ελεύθερη Οικονομική 
Ζώνη (ΕΟΖ) αφού: 1) Είναι πλήρως οριοθετημένη, 
2) Είναι αυτοδιοικούμενη με φορέα διαχείρισης τη 
ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ, και 3) Μπορεί άμεσα να υποστηρίξει 
τη λειτουργία τελωνειακής αρχής με την παραχώρηση 
χώρων του υπάρχοντος διοικητικού κέντρου ή την 
άμεση κατασκευή από τον φορέα διαχείρισης (ΔΙ.
ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ) κατάλληλου χώρου στην είσοδο της ΒΙΠΕ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας η κα Υπουργός 
ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία ει-
δικού φορολογικού καθεστώτος για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, και ειδικά για όσες είναι εγκατεστημένες 
στην παραμεθόριο περιοχή. Όσον αφορά το μεγάλο θέμα 
των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση, η 
κα Τζάκρη ανέλυσε το σχέδιο αναδιαρθρώσεων των 
επιχειρήσεων που σχεδιάζει η Κυβέρνηση μέσω συγχρη-
ματοδοτούμενου προγράμματος το οποίο θα προκηρυχθεί 
εντός του 2016. Η κα Τζάκρη υπογράμμισε ότι για τις 
αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων πρέπει να συντρέχουν 
τρεις βασικές προϋποθέσεις: 

1) τα κτίρια και τα μηχανήματα της υπό αναδιάρθρωσης 
επένδυσης θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατά-
σταση, 

Επίσκεψη στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ Επίσκεψη στην εταιρεία ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ 
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Η ώρα της ελληνικής οικονομίας

«Η επώδυνη προσπάθεια της χώρα μας για την παρα-
μονή της στο στενό πυρήνα της Ευρωζώνης, προφανώς 
απέδωσε. Αυτό, όπως και να το μετρήσει κανείς, απο-
τελεί ένα πρώτο θετικό βήμα για να δούμε επιτέλους 
με καθαρότερη σκέψη την πορεία για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εθνικής μας οικονομίας.

Να συζητήσουμε σοβαρά τον εκσυγχρονισμό της, την 
ανάταξη της παραγωγικής της δομής, την ευελιξία της, 
και, προπάντων όλων, το μείζον ζήτημα της υλοποίησης 
κάθε είδους επενδύσεων για τη δημιουργία εθνικού 
πλούτου και νέων θέσεων εργασίας», υποστήριξε ο 
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, από το βήμα του 
συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επι-
μελητήριο, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.

Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης, τόνισε ότι για την υποστή-
ριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας για τον ΣΒΒΕ 
απαιτείται:

1. Η εφαρμογή μιας «Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής».

2. Η συμφωνία σε έναν εθνικό στόχο για τη μεταποίηση 
έως το 2020: από το ισχνό 9% της συνεισφοράς της 
στο ΑΕΠ σήμερα, η μεταποίηση θα πρέπει να μπορέσει 
έως το 2020 να εισφέρει με τουλάχιστον 12%.

3. Η διοχέτευση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, κατά 
προτεραιότητα σε δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων 
στη μεταποίηση.

4. Η συγκροτημένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστη-
ριότητας της ελληνικής οικονομίας, και,

5.  Η προσήλωση σε κεφαλαιώδους σημασίας μεταρ-
ρυθμίσεις για τη μεταποίηση, όπως η σταθερότητα του 
φορολογικού συστήματος, η απλοποίηση της αδειοδό-
τησης των επιχειρήσεων, οι σχέσεις με το τραπεζικό 
σύστημα, η μετουσίωση της εγχώριας γνώσης, σε 
προϊόντα καινοτόμα και διεθνώς εμπορεύσιμα, κλπ., 
ζητήματα δηλαδή που τελικά όλα ανεξαιρέτως άπτο-
νται της υλοποίησης επενδύσεων και της δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας.

2) οι προηγούμενοι επιχειρηματίες ουσιαστικά να έχουν 
«αποξενωθεί» απ΄τη διοίκηση της συγκεκριμένης 
επιχείρησης, και, 

3) οι υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεις να είναι χωροθε-
τημένες εντός συγκεκριμένης βιομηχανικής περιοχής 
(ΒΙΠΕ).

Τέλος, πρότεινε τόσο η σιδηροδρομική, όσο και η οδική 
σύνδεση της ΒΙΠΕ Κιλκίς να ενταχθούν άμεσα στο Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής 
Μακεδονίας ούτως ώστε να υπάρξουν οι σχετικές προκη-
ρύξεις των έργων εντός του 2016 και να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν.

Επίσκεψη στην εταιρεία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Επίσκεψη στην εταιρεία ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ 
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7o Thessaloniki Tax Forum 9ο Πολυσυνέδριο 
«Καινοτομία και Ανάπτυξη»

2nd Agricultural Business 
Summits

Εργαλεία χρηματοδότησης της 
καινοτομίας στον αγροδιατρο-

φικό τομέα Summits

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, στο πλαίσιο 
των εργασιών του 7oυ Thessaloniki Tax Forum, στις 
13 Νοεμβρίου 2015, κατέθεσε τους προβληματισμούς 
του Συνδέσμου για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα 
πρέπει να γίνουν στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής, 
ούτως ώστε αντί ν΄ απομειώνεται η ανταγωνιστικότητα 
της βιομηχανίας να ενισχύεται με έμπρακτο τρόπο.
Για τον ΣΒΒΕ, τόνισε ο κ. Σαββάκης, η απλότητα της 
νομοθεσίας και η σταθερότητα του πλαισίου, είναι οι 
ικανές και αναγκαίες συνθήκες και τα κεντρικά ζη-
τούμενα που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών, στη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.

Στη διαχρονική απουσία βιομηχανικής πολιτικής στη 
χώρα, και, στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, 
επικεντρώθηκε, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, 
στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του 9ου Πολυσυνεδρί-
ου, που διοργανώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015
Ο κ. Σαββάκης, υποστήριξε ότι θα πρέπει, και με αφορ-
μή την τραγική κατάσταση της οικονομίας λόγω της 
οικονομικής κρίσης, «να μεταβούμε απ΄ την εποχή της 
προσχηματικής ενίσχυσης της μεταποίησης, επιτέλους, 
στην έμπρακτη υποστήριξή της». 

Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η έμπρακτη ενίσχυση του αγροδι-
ατροφικού τομέα από την πολιτεία πρέπει να εκκινή-
σει με τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, με τη 
μεταποίηση και με τη βελτίωση και την υποστήριξη 
«ηγετικών προϊόντων» με σαφείς εξαγωγικές προοπτι-
κές. Τα σημεία αυτά τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. 
Σαββάκης από το βήμα του 2nd Agricultural Business 
Summits,  την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015, κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας του.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ και το 
Δίκτυο Πράξη, μέλη του δικτύου Enterprise Europe 
Network - Hellas, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, την 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.
Στην ομιλία του ο Δρ. Χ. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρί-
ωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, υποστήριξε ότι ο τομέας 
της αγροδιατροφής αποτελεί πυλώνα της ανάπτυξης 
για τη χώρα μας και την ελληνική περιφέρεια. 
Κατά τον ΣΒΒΕ, τόνισε ο κ. Γεωργίου, οι δυνατότητες 
εισαγωγής καινοτομίας στις επιχειρήσεις του αγρο-
διατροφικού τομέα είναι πολλές, και αυτό μπορεί να 
γίνει, με την εισαγωγή καινοτομίας που θα στοχεύει 
στην αξιοποίηση από την εγχώρια βιομηχανία των πα-
γκόσμιων τάσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.


