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Τα βραβεία του ΣΒΒΕ σε κορυφαίες μεταποιητές επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη: Αυτές είναι οι 11 βραβευμένες
επιχειρήσεις στη Β. Ελλάδα (ΦΩΤΟ)

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

«Λαμπρά παραδείγματα» υγειών μεταποιητικών επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας βράβευσε
απόψε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ)

Πρόκειται για τα βραβεία «Ελληνική Αξία Βορείου Ελλάδος», τα οποία με πρωτοβουλία του
συνδέσμου έχουν καθιερωθεί ως θεσμός επιβράβευσης σε μια σειρά επιδόσεων των μεταποιητικών
επιχειρήσεων μελών του, που έχουν έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατά την ομιλία του
στην εκδήλωση, «ο συνδυασμός εξωστρεφούς δραστηριότητας με την αξιοποίηση της γνώσης που
οδηγεί στην παραγωγή νέων προϊόντων διεθνώς ανταγωνιστικών έχει κάνει τις 11 επιχειρήσεις που
βραβεύουμε όχι απλά να επιβιώνουν μέσα στην οικονομική κρίση και την αβεβαιότητα στο
περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, αλλά να είναι κερδοφόρες, να αυξάνουν τις θέσεις εργασίας και
τελικά να αποτελούν λαμπρά παραδείγματα μιας ξεχασμένης βιομηχανίας από τη δημόσια διοίκηση».
Ο ίδιος τόνισε ότι τεκμηριώνουν για μια ακόμη φορά αυτό που ο ΣΒΒΕ προτείνει «και επιμένει τα
τελευταία 15 χρόνια», δηλαδή τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα
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που θα υποστηρίξει έμπρακτα μια μεταποιητική δραστηριότητα με πραγματικά μεγάλες δυνατότητες
παραγωγικές, τεχνολογικές, προϊοντικές.

 
Τόνισε ακόμη ότι πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να επενδύουν, είναι πιστές στην
εργασιακή νομιμότητα, σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, έχουν αξιοποιήσει η κάθε μία το
δικό της μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όλες ανεξαιρέτως αναλαμβάνουν δράσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης σε τοπικό επίπεδο.

Το νέο μοντέλο βιομηχανικής παραγωγής

Αναφερόμενος σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανία, ο κ. Σαββάκης σημείωσε ότι ο
ΣΒΒΕ προτείνει να υιοθετήσουμε το όραμα της ΕΕ για τη βιομηχανία τα επόμενα 10 χρόνια. Το νέο
όραμα, όπως είπε ο κ. Σαββάκης, δημιουργεί το νέο μοντέλο βιομηχανικής παραγωγής, το οποίο
στοχεύει στη στρατηγική για την έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία, η οποία με την
αποτελεσματική της λειτουργία και τους υψηλούς βαθμούς παραγωγικότητας θα συμβάλει καταλυτικά
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη προς
όφελος όλων μας. Το νέο μοντέλο στην ΕΕ στηρίζεται σε 6 πυλώνες: Καινοτομία, επενδύσεις, κυκλική
οικονομία και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, ενιαία αγορά
και ενδυνάμωση των πολλών, διεθνοποίηση και η διεθνής διάσταση της μεταποίησης.

Στους ίδιους πυλώνες κατά τον κ. Σαββάκη πρέπει να στηριχθεί από δω και πέρα η ανάπτυξη της
μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ η μεγάλη πρόκληση για τη μεταποιητική βιομηχανία αλλά και για
την οικονομία γενικότερα είναι μία: Η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Στο ερώτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ο ίδιος τόνισε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι
άλματα στο άνοιγμα διεθνών αγορών δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
Χρειάζονται μακροχρόνιες, συστηματικές και επίπονες προσπάθειες ανάπτυξης διεθνών
διασυνδέσεων, όπως υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει μόνο οι επιχειρήσεις να φροντίζουν
γι’ αυτό αλλά και το πολιτικό σύστημα και η ίδια η κοινωνία.
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Τα βραβεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

-Στην κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, το
βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία ΝΤΙΑΞΟΝ (DIAXON) ΑΒΕΕ.

Η ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 15 εκ.€, παράγει φιλμ συσκευασίας από
πολυπροπυλένιο. Παρουσιάζει αυξανόμενη κερδοφορία μέσα στην κρίση και αποτελεί παράγοντα
κοινωνικής συνοχής στη Θράκη, αφού αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες
της περιοχής.

Το βραβείο απένειμε η κ.Ρίτα Κανατούλα, Επικεφαλής Διεθνών Εκδόσεων της Εφημερίδας Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στον κ. Γεώργιο Ζαγκλιβερινό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, της εταιρείας

ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ.

-Στην κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, το βραβείο
απονεμήθηκε στην εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ.

Το ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ, με έδρα το Αμύνταιο κάνει διεθνώς γνωστή τη χώρα μας με περισσότερες
από δέκα βραβεύσεις και διακρίσεις. Το 2014 το Αμερικανικό Περιοδικό “Whine Enthusiast” προτείνει
τον κ. Άγγελο Ιατρίδη οινοποιό της χρονιάς. Με περισσότερες από 15 ετικέτες το κρασί από το
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ πωλείται στις 4 από τις 5 Ηπείρους.

Το βραβείο απένειμε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθ. Σαββάκης στον κ. Άγγελο Ιατρίδη, Οινοποιό,
Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ.

- Στην κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, το βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΔΩΔΩΝΗ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΔΩΔΩΝΗ είναι μία από τις κορυφαίες
εταιρείες τυροκομικών της χώρας, ηγέτις στις πωλήσεις φέτας ΠΟΠ, με 40% εξαγωγές, περισσότερα
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από 100 εκ.€ κύκλος εργασιών, 25 εκ.€ μικτά κέρδη και 275 άτομα προσωπικό.

Το βραβείο απένειμε ο κ. Αθανάσιος Ταντανόζης, Sales Manager, Διεύθυνση Cash and Trade
Services του Oμίλου Eurobank, στον κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΔΩΔΩΝΗ.

-Στην κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, το βραβείο
απονεμήθηκε στην εταιρία ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ.

Η ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ, απορροφά και μεταποιεί το 40% της ετήσιας
ελληνικής αλιείας σε σαρδέλα και γαύρο. ΤΡΑΤΑ και FLOKOS είναι τα πασίγνωστα brands της
εταιρείας. Μετρά 90 συνεχή χρόνια οικογενειακής δράσης και είναι μια από τις προηγμένες
τεχνολογικά βιομηχανίες επεξεργασίας ψαρικών στην Ευρώπη. Η εταιρεία εξάγει σε περισσότερες από
20 χώρες του κόσμου.

Το βραβείο απένειμε ο κ. Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην κ. Ιωάννα
Τζίκα, Γενική Διευθύντρια της εταιρίας ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

-Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ απονεμήθηκε στην εταιρία APIGAIA AE.

Η APIGAIA AE, Δημιουργεί δομές που προάγουν την οικολογική νοημοσύνη. Δραστηριοποιείται
ενεργά στον τομέα του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την εταιρεία σε παράγοντα κοινωνικής
συνοχής στις περιοχές συλλογής των μελισσοκομικών προϊόντων που μεταποιεί και είναι πρωτοπόρος
στην οικοπολιτιστική παρέμβαση στις περιοχές που δραστηριοποιείται

Το βραβείο παρέλαβε ο κ.  Νικόλαος Κουτσιανάς, Ιδρυτή και Πρόεδρο της εταιρίας APIGAIA
AE.

-Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ απονεμήθηκε στην εταιρία
ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ.

Η ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ, έχει κατακτήσει πλήθος βραβεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την
επιχειρηματική της πορεία και διαθέτει μεγάλο αριθμό πιστοποιητικών ποιότητας για τα προϊόντα της.
Σε σχέση με την εταιρεία αναφορά έγινα στη δημιουργία τεχνολογίας ΕΛΒΙΑΛ i2 με την οποία
βελτιώνεται ο δείκτης θερμομόνωσης των συστημάτων ΕΛΒΙΑΛ κατά 38% και στη χρήση
πολυθερμιδίου στα κουφώματα. Μέχρι τον Ιούνιο θα είναι σε πλήρη λειτουργία η 1η στην Ελλάδα κα
η 5η στον κόσμο εγκατάσταση κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής. Με ρομποτική αποθήκη 5.000
θέσεων και με τη 2η σε εξέλιξη κατασκευής

Το βραβείο παρέλαβε η κ. Τάνια Τζίκα, Αντιπρόεδρος της εταιρίας ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ,

-Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ απονεμήθηκε στην εταιρία ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

Η ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, είναι ηγέτις εταιρεία στην Ελλάδα στην παραγωγή προϊόντων
εξοπλισμού κουζίνας και μπάνιου και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ανοξείδωτων
νεροχυτών παγκοσμίως. Το 97% των προϊόντων της εξάγονται, με αποτέλεσμα η ΠΥΡΑΜΙΣ να
αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα εξωστρέφειας στη χώρα. Παρουσιάζει διαρκή
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αύξηση του κύκλου εργασιών της μέσα στην κρίση και με προσωπικό που ξεπερνά του 420
εργαζόμενους.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ.

-Το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ απονεμήθηκε στον Όμιλο STONE GROUP INTERNATIONAL

Ο Όμιλος STONE GROUP INTERNATIONAL, με 249 εργαζόμενους το 2015, σήμερα απασχολεί
περισσότερους από 577. Αποτελεί πρωτοπόρα εταιρεία στην επεξεργασία μαρμάρου, γρανίτη,
τραβερτίνης και όνυχα στην Ελλάδα. Το 90% των προϊόντων της εταιρείας εξάγονται σε Ασία,
Ευρώπη και Αμερική, ενώ παρουσιάζει μικτή κερδοφορία αυξημένη κατά 40% την τελευταία τριετία.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ηλίας Ρηγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου STONE
GROUP INTERNATIONAL.

Τα θεματικά βραβεία απένειμε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην Υπουργός Οικονομικών και
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ, ΜΕΣΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ  

-Στην κατηγορία ΑΡΙΣΤΕΙΑ για Μικρή επιχείρηση το βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία OVO
FRESCO ΑΒΕΕ.

Η OVO FRESCO ΑΒΕΕ, έχει μόλις 17 χρόνια λειτουργίας και εδρεύσει στα Ιωάννινα. Διαθέτει Με 15
χρόνια στην πρωτοπορία της παστερίωσης αυγού για κάθε χρήση, 40 σημεία αντιπροσώπων και
διακινητών σε όλη την Ελλάδα , 20% εξαγωγές στην Ευρώπη και πάνω από 300 σημεία λιανικής
πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημείωσε 26% αύξηση του κύκλου εργασιών την
τελευταία τριετία και 56% αύξηση της μεικτής κερδοφορίας 2014-2016.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Παναγιώτης Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρίας OVO FRESCO ABEE, από τον κ. Νίκο Πέντζο, πρώην πρόεδρο του
ΣΒΒΕ και πρόεδρο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.

-Στην κατηγορία ΑΡΙΣΤΕΙΑ για Μεσαία επιχείρηση απονεμήθηκε το βραβείο στην εταιρία
PELOPAC ΑΒΕΕ.

Η PELOPAC ΑΒΕΕ την τελευταία τριετία αυξάνει κατά τουλάχιστον 20% κάθε χρονιά τον αριθμό
των εργαζομένων. Το 95% της παραγωγής της εξάγεται ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά 51% του
EBITDA την τελευταία τριετία. Διαθέτει οργανωμένο τμήμα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων που παράγει
πάνω από 20 νέα προϊόντα ανά έτος, ενώ στις συσκευασίες της πάντα υπάρχει αναφορά στη
Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Το 83% των προμηθειών της προέρχονται από την Ελλάδα και το 41%
από τη Βόρεια Ελλάδα.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας PELOPAC ΑΒΕΕ, από την κ. Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας.
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-Στην κατηγορία ΑΡΙΣΤΕΙΑ για Μεγάλη επιχείρηση το βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος εταιρειών στη χώρα, με κριτήρια
χρηματοοικονομικά και θέσεων εργασίας, και έχει επιτύχει το 2016: Την υψηλότερη αύξηση της
παραγωγής στην ιστορία του Ομίλου, 329 εκ.€  καθαρά κέρδη, 731 εκ.€ EBITDA, αύξηση των
εξαγωγών κατά 25% σε σχέση με το 2015, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σημαντική βελτίωση
στις επιδόσεις ασφάλειας και σημαντική δράση στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Χριστόφορος Αντώτσιος, Διευθυντής Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ από τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Την εκδήλωση που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου χαιρέτησαν ακόμη ο βουλευτής
Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας και ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας
Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης.

Η επιτροπή αξιολόγησης

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα Βραβεία με αλφαβητική σειρά, ήταν:

-ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος,

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

-ο καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας, Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

-ο κύριος Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, και,

-ο κύριος Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος.

Φέτος, και για πρώτη φορά, στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, συνέβαλε με την
εμπειρία της και η εταιρεία DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE.
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