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Συνεδρίαση ∆.Σ. του ΣΒΒΕ µε το Γενικό Γραµµατέα 
Βιοµηχανίας κ. Α. Φούρλα 

Επιβεβαιώθηκε εκ νέου η θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο αίτηµα του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για τη διαµόρφωση µιας νέας βιοµηχανικής πολιτικής στη 
χώρα.  
Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του ΣΒΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) του ΥΠΟΙΑΝ κ. Αλέξανδρο 
Φούρλα, η οποία πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσµου τη ∆ευτέρα 23 
Φεβρουαρίου 2010, οριστικοποιήθηκε η συµµετοχή του ΣΒΒΕ στις επιτροπές 
αναµόρφωσης:  
•    του αναπτυξιακού / επενδυτικού νόµου, 
•    του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης µεταποιητικών επιχειρήσεων,  
•    του νόµου για τις βιοµηχανικές περιοχές της χώρας, και,  
•    του θεσµικού πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς.  
Τα ειδικότερα θέµατα ενδιαφέροντος των µεταποιητικών επιχειρήσεων τα οποία 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας ήταν:  
•    η αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόµου της χώρας,  
•    τα ζητήµατα ελέγχου της αγοράς,  
•    το πρόβληµα της ρευστότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων,  
•    οι σχέσεις µεταποιητικών επιχειρήσεων µε τις αλυσίδες λιανεµπορίου, και το 
πρόβληµα των µεταχρονολογηµένων επιταγών,  
•    τα ζητήµατα διεθνοποίησης και εξωστρέφειας,  
•    τα ειδικότερα θέµατα των επιχειρήσεων της Θράκης, και συγκεκριµένα οι 
καθυστερήσεις στις εκταµιεύσεις: α) των επιχορηγήσεων ολοκληρωµένων 
επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο και, β) των ποσών που 
αφορούν την επιδότηση του κόστους εργασίας 12% για τις επιχειρήσεις της περιοχής, 
οι οποίες καθυστερούν έως και τρία χρόνια, και, 
•    η αξιοποίηση των προτάσεων του ΣΒΒΕ για τη νέα βιοµηχανική πολιτική στη 
χώρα, έτσι όπως αυτές καταγράφηκαν από τις συναντήσεις εργασίας του Συνεδρίου 
«ΣΒΒΕ – Eurobank EFG βιοµηχανία 2020». 
Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας κ. Φούρλας σχολιάζοντας τα θέµατα που τέθηκαν 
από τον Πρόεδρο κ. Νικ. Πέντζο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοίνωσε 
τα εξής:  
•    ο νέος αναπτυξιακός νόµος θα αποτελεί νόµο του κράτους µέχρι τα µέσα Μαΐου, 
ενώ στις διατάξεις του θα προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης 
των επενδυτικών προτάσεων, 
•    το σχέδιο νόµου για την απλούστευση της ίδρυσης επιχειρήσεων θα δοθεί σε 
δηµόσια διαβούλευση µετά από περίπου τρεις έως τέσσερις εβδοµάδες,  
•    το ζήτηµα της απλοποίησης της αδειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων 
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θα αντιµετωπισθεί µέχρι τον Ιούνιο, ενώ το σχετικό νοµοσχέδιο αναµένεται να δοθεί 
σε δηµόσια διαβούλευση εντός του προσεχούς Μαΐου και, 
•    η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς αναµένεται να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι το Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους. 
Τέλος, και όσον αφορά την αξιοποίηση των προτάσεων του ΣΒΒΕ για τη νέα 
βιοµηχανική πολιτική, τις επόµενες ηµέρες θα συσταθούν και θα συνεδριάσουν στην 
Αθήνα Οµάδες Εργασίας επιχειρηµατιών και υπηρεσιακών παραγόντων για τη µελέτη 
των προτάσεων που αφορούν τους κλάδους τροφίµων και ποτών και δοµικών 
υλικών, ως συνέχεια της ήδη διεξαχθείσας αντίστοιχης συνάντησης για τους κλάδους 
της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. 
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∆ιαβάστε επίσης... 
• Ο λόγος για τα στελέχη των επιχειρήσεων... 
Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΙΟ∆) και του Ινστιτούτου 
Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΙΜΑ∆) της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως 
Επιχειρήσεων, πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία και µε µεγάλη συµµετοχή 
στελεχών, ηµερίδα µε θέµα τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας των αµοιβών – 
παροχών των στελεχών επιχειρήσεων, της επαγγελµατικής τους εξέλιξης, καθώς 
και τις σχέσεις µεταξύ στελεχών των οικονοµικών διευθύνσεων µε τα αντίστοιχα 
στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναµικού. 

 
• Ενισχύοντας τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα 
Νέο εγκεκριµένο ευρωπαϊκό έργο εστιάζει πρωτίστως στην «ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας των γυναικών αποφοίτων πανεπιστηµίων» και δευτερευόντως 
στην «ενίσχυση της επιχειρηµατικής σκέψης νέων ανθρώπων εκτός του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος» σε Κύπρο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Ηνωµένο 
Βασίλειο. 

 
• Νέο σεµινάριο µε θέµα το «Περιβαλλοντικό κόστος» 

To Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέντρο Χηµικών Μηχανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποιεί 
το Μάρτιο το παρακάτω νέο σεµινάριο µε θέµα "Περιβαλλοντικό κόστος: Βασικές 
έννοιες, τεχνικές αποτίµησης, εφαρµογές" στις 11-12 Μαρτίου 2010. 

 
• Η… «πολυέκθεση» της βιοµηχανίας πλησιάζει! 
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιµασίες της 3ΕΚ για την ταυτόχρονη 
διοργάνωση των τεσσάρων εκθέσεων που θα πραγµατοποιηθούν 19-22 Μαρτίου 
2010 στο νεότευκτο ευρωπαϊκών προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

 
• Εναρξη διαπραγµατεύσεων µεταξύ ∆ΕΗ και Αλουµίνιον 
∆ιαπραγµατεύσεις µε τη ∆ΕΗ ξεκινά άµεσα η Αλουµίνιον ΑΕ, σε συµµόρφωση µε 
την απόφαση της 25.02.2010 του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου µεταξύ των δύο 
εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την ίδια ηµέρα ο όµιλος Μυτιληναίου, ο οποίος κατέχει 
το 100% των µετοχών της Αλουµίνιον. 
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ISO, Κοστολογήσεις, 
Σεµινάρια  
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