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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Επιμείναμε στο μεγάλο θέμα της υλοποίησης
επενδύσεων, μέσα από την ανάπτυξη σχετικών
θέσεων και προτάσεων, τη διοργάνωση
συναντήσεων εργασίας, τη διαβούλευση με ειδικούς
από το εξωτερικό, μέσω αρθρογραφίας στον έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο, αναδεικνύοντας με κάθε
πρόσφορο μέσον το θέμα ως τη μοναδική διέξοδο
από την κρίση.

 Δώσαμε έμφαση, με πρώτη μας παρέμβαση στον ίδιο
τον Πρωθυπουργό, στο μείζον θέμα του σχεδιασμού
και της άσκησης συγκεκριμένης βιομηχανικής
πολιτικής στη χώρα. Θεωρήσαμε ότι η άσκηση της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα,
ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
τοποθέτηση της βιομηχανίας πραγματικά στο
επίκεντρο της νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Με το
σκεπτικό αυτό προτείναμε τη δημιουργία «Εθνικού
Συμβουλίου Βιομηχανίας», το οποίο θα αναφέρεται
απευθείας στον Πρωθυπουργό και θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνο για τη χάραξη της
βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα.

 Υποβάλλαμε στα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονομικών, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης
των μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα το
Βορειοελλαδικό Τόξο. Δυστυχώς, αν είναι ξεχασμένη
μια φορά η περιφερειακή βιομηχανία, είναι
πολλαπλάσια ξεχασμένη η παραμεθόρια βιομηχανία,
η οποία πλήττεται καθημερινά από τη γειτνίασή της
με τις χώρες χαμηλού κόστους, και η οποία είναι
κυριολεκτικά αφημένη στο έλεος του Θεού. Αυτή η
απαράδεκτη κατάσταση επιμείναμε ότι θα πρέπει να
πάψει να υφίσταται και, επιτέλους, θα πρέπει να
δοθούν άμεσα γενναίες ενισχύσεις, ούτως ώστε να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η κοινωνική
συνοχή στην ευαίσθητη αυτή περιοχή.

 Αναδείξαμε το μεγάλο θέμα του κόστους ενέργειας για
τη βιομηχανία. Αντί η χώρα μας να προβεί στον
εξορθολογισμό των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας,
τα διατηρεί σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, μέσω της
ίδιας της τιμολόγησης, αλλά και της πρόσθεσης
φόρων και τελών, που κυριολεκτικά τα καθιστούν από
τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Αναρωτιέμαι, αν όσοι
λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις έχουν αντιληφθεί
ότι η βιομηχανία δεν αντέχει άλλο. Αναρωτιέμαι αν
έχουν κατανοήσει ότι η ενασχόληση με το πλέον
παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας θα πρέπει να είναι
η πρώτη τους προτεραιότητα και όχι μια από τις
τελευταίες.

 Συνεργασθήκαμε με τις τέσσερις Περιφέρειες του
Βορειοελλαδικού Τόξου για το σχεδιασμό των
δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων μελών μας την

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έναν χρόνο μετά την τιμή που μου κάνατε να με
αναδείξετε Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, θα ήθελα να σας
παραθέσω όσο πιο σύντομα μπορώ τις βασικές
ενέργειες των προηγούμενων δώδεκα μηνών, που
στόχευαν αποκλειστικά και μόνο στην επίλυση των
προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών μας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι επιχειρήσεις μας
κυριολεκτικά υποφέρουν από την έλλειψη
ρευστότητας, ευρισκόμενες κυριολεκτικά στο όριο της
επιβίωσης.

Αντιλαμβανόμενοι ακριβώς την κρισιμότητα του
συγκεκριμένου προβλήματος, από την πρώτη ημέρα
ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε ιδιαίτερη
βαρύτητα στην επίλυσή του, αναζητώντας την
προσφορότερη εναλλακτική λύση για τα μέλη μας.

Η πρόταση στην οποία καταλήξαμε, υιοθετεί ως
μεθοδολογία και πρακτική το παράδειγμα της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ενώ μπορεί να
εφαρμοσθεί με τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων,
αφού στη χώρα μας υφίσταται το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο. Μέχρι σήμερα τόσο η πολιτική ηγεσία, όσο και
η αγορά, έχουν ενημερωθεί κατάλληλα, και είναι
απολύτως θετικές με την εφαρμογή της πρότασής μας.
Ευελπιστούμε ότι τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η
συγκεκριμένη διαδικασία, δίνοντας έτσι ανάσα
ρευστότητας σε πλήθος επιχειρήσεων – μελών μας.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της επίλυσης του
μεγάλου θέματος της ρευστότητας ήταν το κύριο θέμα
που μας απασχόλησε, τους προηγούμενους δώδεκα
μήνες.

Παράλληλα όμως ασχοληθήκαμε και με τα άλλα
μεγάλα θέματα των δικών σας προβλημάτων, που
επηρεάζουν ευθέως τη βιωσιμότητα και την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας:



ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

περίοδο 2014 – 2020. Οι τεκμηριωμένες μας
προτάσεις, αλλά πάνω απ’ όλα ρεαλιστικές σε σχέση
με τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων μελών
μας, υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους, και γι’ αυτό
αισθανόμαστε ότι οι ενέργειές μας βρίσκονται προς
τη σωστή κατεύθυνση.

 Σε συνέχεια των παραπάνω, δώσαμε τη χρονιά που
μας πέρασε ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη των
τοπικών θεμάτων των περιφερειών, μέσω
συνεδριάσεων του Διοικητικού μας Συμβουλίου στα
Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, με
τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.
Η συγκεκριμένη επαφή με το τοπικό παραγωγικό
σύστημα μας έφερε πιο κοντά στο τοπικό επιχειρείν,
και μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από
κοντά σημαντικές επιχειρήσεις – μέλη μας, που
έχουν έδρα περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης.

 Τέλος, συνεχίσαμε για άλλη μια χρονιά τις –
καθιερωμένες – επαφές μας με την πολιτική ηγεσία
της χώρας. Ειλικρινά, δεν πάψαμε ούτε μια στιγμή να
προβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά σας, τα οποία δεν
είχαν καθαρά συντεχνιακό χαρακτήρα, αλλά ήταν
γενικότερου χαρακτήρα, που επηρέαζαν ευθέως την
πορεία και το μέλλον της βιομηχανίας στη χώρα μας.
Η συνολική αποτίμηση αυτών των επαφών θα έλεγα
ότι έχει δυο όψεις: από τη μια την κατανόηση και τη
διακήρυξη για εφαρμογή των αναπτυξιακών μας
προτάσεων, και από την άλλη την απραξία και την
αναβλητικότητα στη λήψη των σχετικών
αποφάσεων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι,

Πιστεύω, εκφράζοντας όλους μας, ότι έχουμε πλέον
απογοητευθεί από τις αργές ταχύτητες με τις οποίες
κινείται η δημόσια διοίκηση. Αντί ως χώρα να
προτάξουμε το κύριο ζητούμενο που είναι η
επιστροφή στην ανάπτυξη, το κράτος εξακολουθεί να
στρέφει την κοινωνία σε διάλογο για το παζάρι μεταξύ
Υπουργών που αφορά τον αριθμό των απολύσεων
στο δημόσιο.

Αναρωτιέμαι πραγματικά αν υπάρχει πραγματική
επαφή του κράτους με την κοινωνία. Γιατί σίγουρα
δεν έχουν γίνει αντιληπτές οι ανάγκες των
επιχειρήσεών μας, ακόμα και σήμερα έξι χρόνια μετά
την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι ακόμη και
σήμερα δεν υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου της
χώρας μας από την κρίση. Προτείνουμε να υπάρξει
ένα εθνικό σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας

μας, βασισμένο στις προτάσεις όσων έχουν την
εμπειρία από τη δημιουργία ανάπτυξης και όχι όσων
τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με θεωρητικές
προσεγγίσεις που μονίμως πέφτουν έξω, και γι’ αυτό
φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι και όχι οι ίδιοι.

Επιτέλους, ας γίνει κατανοητό ότι μόνο αν
δουλέψουμε παραγωγικά η χώρα έχει ελπίδα να
επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Επιτέλους, ας γίνει κατανοητό ότι ο επιχειρηματικός
κόσμος χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια, ηρεμία και να
δει τα προβλήματά του να αντιμετωπίζονται με
σοβαρότητα, από ανθρώπους που δεν κατατρέχονται
από ιδεοληψίες και στρεβλές αντιλήψεις.

Είναι οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις για να πάμε
μπροστά.

Είναι για μένα το όραμά μου για το αύριο όλων μας.

Γι’ αυτό καθημερινά, με τη Διοικητική μας Επιτροπή
και το Διοικητικό μας Συμβούλιο, όλοι μαζί,
προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το όραμα
πραγματικότητα.

Παρότι οι συνθήκες είναι αντίξοες, δεν αποκλίνουμε
από το στόχο μας. Γιατί έχουμε πίστη στο όραμά μας,
για ένα βελτιωμένο περιβάλλον για τη βιομηχανία,
που θα μπορεί να ενεργεί, χωρίς προσκόμματα και με
ξεκάθαρους κανόνες.

Ολοκληρώνοντας σήμερα τον πρώτο χρόνο της
θητείας μου, ευχαριστώ τα μέλη της Διοικητικής
Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου μας, για τη
συμμετοχή τους στα πεπραγμένα του Συνδέσμου μας.
Ο χρόνος που διέθεσαν για τον Σύνδεσμο
αποδείχθηκε πολύτιμος για τις διεκδικήσεις μας, ενώ
οι προτάσεις τους είχαν πάντοτε έναν κοινό
παρονομαστή: τη σοβαρότητα. Ειλικρινά τους
ευχαριστώ για τη μέχρι σήμερα βοήθεια.

Ευχαριστώ όμως και όλους εσάς, τα μέλη μας, που,
άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, συμβάλλατε με
τον τρόπο σας, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και τις
θέσεις σας, για να βελτιωθεί η αξιοπιστία του κοινού
μας τόπου που είναι ο ΣΒΒΕ.

Σας καλώ για τους επόμενους δώδεκα μήνες να
εντείνετε τις προσπάθειές σας για έναν καλύτερο
ΣΒΒΕ και σας προτρέπω να τον ενδυναμώσουμε
εντάσσοντας στην οικογένειά του και άλλες δυναμικές
επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Να είστε όλοι καλά.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Ακολουθούν, σε συντομία, τα βασικά
σημεία από τα κυριότερα κείμενα
θέσεων και προτάσεων τα οποία

αναπτύχθηκαν από τον ΣΒΒΕ κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Σχεδιασμός και υλοποίηση συγκεκριμένης
βιομηχανικής πολιτικής

Η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα μας,
τουλάχιστον την τελευταία δεκαπενταετία,
εξαντλείται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, είναι φανερό ότι η
μεταποίηση βρίσκεται πολύ χαμηλά στις
προτεραιότητες των ασκούμενων κυβερνητικών
πολιτικών. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από την
απουσία σχετικών μέτρων πολιτικής, όσο και από
την αποσπασματική λήψη αποφάσεων για την
έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξη της
ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων.

Για τον ΣΒΒΕ, η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση της
βιομηχανίας από την Ελληνική πολιτεία οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ουσιαστικά κανείς δεν θέτει σε
προτεραιότητα τα ζητήματα της βιομηχανίας ή, τις
περισσότερες φορές, η δημόσια διοίκηση δεν
ασχολείται καν με τα προβλήματά της. Πολλές φορές
μάλιστα διαπιστώνουμε ότι η ενασχόληση της
δημόσιας διοίκησης με τα προβλήματα της
μεταποίησης είναι μάλλον προσχηματική παρά
ουσιαστική.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, και για την έξοδο
από την κρίση και την επάνοδο της Ελλάδας στην
ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως, θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να δουλέψουμε
παραγωγικά. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης της χώρας και η διαμόρφωση
συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, θα πρέπει ν’
αποτελέσει άμεση κυβερνητική προτεραιότητα. Στο
πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει:

 να υιοθετηθεί από την Ελλάδα
προσαρμοσμένος ο στόχος που έχει τεθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για συμμετοχή
της μεταποίησης κατά τουλάχιστον 20% στην
παραγωγή του ΑΕΠ έως το έτος 2020. Για την
Ελλάδα το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 12%
από περίπου 9% που είναι, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, σήμερα, και,

 την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής
πολιτικής κατά το πρότυπο άλλων χωρών της
ΕΕ. Στο πλαίσιο άσκησης της συγκεκριμένης
πολιτικής προτείνεται η ενίσχυση ευπαθών, και
ταυτόχρονα δυναμικών κλάδων της
μεταποίησης, με παράλληλη ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και
περιφερειών της χώρας, στις οποίες είναι
χωροθετημένες σημαντικές μεταποιητικές
επιχειρήσεις ή/και ολόκληρες ομάδες
μεταποιητικών επιχειρήσεων.

6



Αποκατάσταση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων
Κατά τον ΣΒΒΕ θα πρέπει άμεσα, και στο
πνεύμα ουσιαστικής αντιμετώπισης της άσχημης
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο
ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, να
αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα τα
ακόλουθα θέματα:
 η πληρωμή των οφειλών του κράτους

προς τις επιχειρήσεις,
 η επιστροφή τουλάχιστον του 80% του

ΦΠΑ των τιμολογίων για εξαγωγές σε
διάστημα έως δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία εξαγωγής,
και,

 η θεσμοθέτηση της διαδικασίας
συμψηφισμού των οφειλών των
επιχειρήσεων προς τον δημόσιο και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τις
αντίστοιχες οφειλές του κράτους προς τις
επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ρευστότητας αποτελεί
προϋπόθεση η κινητοποίηση των κατά τόπους
εφοριών για τη βεβαίωση των οφειλών του
κράτους προς τις επιχειρήσεις, κάτι που είναι
παντελώς άγνωστο για τις επιχειρήσεις τα
τελευταία τέσσερα (4) χρόνια.

Σχέσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και
τραπεζικού συστήματος
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πρέπει
να ολοκληρωθεί, αλλά με κυβερνητική
παρέμβαση θα πρέπει να εξασφαλισθούν τα
ακόλουθα:
 η μείωση των επιτοκίων για δάνεια

κεφαλαίου κίνησης,
 η αύξηση του ορίου δανειοδότησης των

μεταποιητικών επιχειρήσεων, και,
 η αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων

δανείων των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
αλλά με ευνοϊκότερους όρους από τους
ισχύοντες και, κυρίως, με την ισχύ
παρόμοιας τάξης μεγέθους επιτοκίων, με
αυτά που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ.

Νέο σύστημα αδειοδότησης
(μεταποιητικών) επιχειρήσεων
Ο ΣΒΒΕ πρότεινε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
δημιουργίας του νέου συστήματος
αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων
και να υπάρξει άμεσα λήψη αποφάσεων σε όλα
τα επίπεδα, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν

να υλοποιηθεί το νέο πλαίσιο αδειοδότησης, και,
σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από το 1ο
εξάμηνο του 2014.

Παροχή εγγυήσεων και προεξόφληση
απαιτήσεων για εξαγωγές
Προτείνεται η έμμεση χρηματοδοτική
υποστήριξη των εξαγωγών κατά το πρότυπο
άλλων χωρών που είτε ανήκουν στην ΕΕ (π.χ.
Ιταλία) είτε στην ευρύτερη γεωπολιτική
«γειτονιά» μας. (π.χ. Τουρκία). Κατά τον ΣΒΒΕ
το προσφορότερο μέτρο προς την κατεύθυνση
αυτή είναι η παροχή εγγυήσεων και η
προεξόφληση απαιτήσεων από το Τραπεζικό
σύστημα, μέσω της δημιουργίας ειδικού
Ταμείου ή μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Θεσμοθέτηση κινήτρων για επενδύσεις
στη μεταποίηση
Η διαχρονική αδυναμία έμπρακτης υποστήριξης
της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στο
ΒορειοΕλλαδικό Τόξο έχει δημιουργήσει πλήθος
υστερήσεων, σταδιακή απομείωση και απαξίωση
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των
τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, έναντι
του διεθνούς ανταγωνισμού. Για την άρση του
αδιεξόδου των τοπικών μεταποιητικών
επιχειρήσεων στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο,
επιβάλλεται η περιφερειακή εξειδίκευση της
ασκούμενης βιομηχανικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να ισχύσουν τα
ακόλουθα προγράμματα χρηματοδοτικής
ενίσχυσης:
 Ενίσχυση επιχειρήσεων στρατηγικής

σημασίας για το Βορειοελλαδικό Τόξο:
 Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας μεσαίων και
μεγάλων επιχειρήσεων

 Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση κλάδων
στρατηγικής σημασίας - Κλαδική πολιτική

 Υποπρόγραμμα 3: Οριζόντιες ενισχύσεις
 Υποπρόγραμμα 4: Ενισχύσεις για τη

δημιουργία νέων μεταποιητικών
επιχειρήσεων

 Ενίσχυση της μεθοριακής βιομηχανίας
 Βελτίωση της ποιότητας και της

ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών
προϊόντων.
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Αναθέρμανση συγκεκριμένων κλάδων της
οικονομίας με σαφείς προοπτικές
ανάπτυξης
Ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτογενούς τομέα
της παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση
Για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και
επαρκέστερων διασυνδέσεων του πρωτογενούς
τομέα και της μεταποίησης, προτείνονται τα
ακόλουθα:
 Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων

αγροτικού marketing.
 Σχεδιασμός, με αναπτυξιακά όμως κριτήρια,

νέου προγράμματος ενίσχυσης των
διασυνδέσεων και των συνεργιών μεταξύ
πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

 Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων
αγροτικής αναδιάρθρωσης.

 Δημιουργία ειδικών ζωνών «οικολογικής» -
«παραδοσιακής» - συνδυασμένης γεωργίας
και κτηνοτροφίας.

 Ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου των
βιολογικών προϊόντων.

Κλάδος δομικών υλικών - Οικοδομική
δραστηριότητα
Για την αναθέρμανση του συγκεκριμένου κλάδου,
του οποίου η «δορυφορική» δραστηριότητα,
δηλαδή η έμμεση αναπτυξιακή δραστηριότητα
που δημιουργεί, είναι πολύ μεγάλη, προτείνεται η
λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ως εξής:
 Άμεση μείωση του ΦΜΑ από 8% και 10%

που ισχύει κλιμακωτά σήμερα, σε ένα
ενιαίο 3%-5%, σε συνδυασμό με μείωση
των συμβολαιογραφικών εξόδων.

 Άμεση μείωση του ΦΠΑ πώλησης στις νέες
άδειες στο 13%.

 Σταδιακή εφαρμογή του ιδίου ποσοστού
(13%) και στην πώληση οικοδομικών
υλικών.

 Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του
Κτηματολογίου.

 Κατάρτιση Μητρώου Κατασκευαστών
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ) με ανάλογα
κριτήρια όπως το μητρώο κατασκευαστών
δημοσίων έργων (ΜΕΕΠ).

 Εφαρμογή και στα ιδιωτικά τεχνικά έργα
των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ), όπως ισχύει για τα δημόσια έργα.

 Επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής του
ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αδιάθετων ακινήτων
οικοδομικών επιχειρήσεων, με την
τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης
εθνικής πολιτικής εξωστρέφειας
Έχει προταθεί και κατά το παρελθόν η ενοποίηση
των φορέων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και
της εξωστρέφειας με τη δημιουργία ενός
«κέντρου» στη χώρα που θα έχει ως αποστολή
την προώθηση της διεθνοποίησης και της
εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η
εξαγγελθείσα συγχώνευση του ΟΠΕ με το Invest
in Greece δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Σε κάθε
περίπτωση, ο ΣΒΒΕ, προτείνει στο νέο σχήμα του
οργανισμού εξωστρέφειας οι φορείς της Βόρειας
Ελλάδας να έχουν ουσιαστική εκπροσώπηση και
συμμετοχή.



Αναμόρφωση του Φορολογικού
Συστήματος
Ο ΣΒΒΕ διαχρονικά υποστηρίζει ότι το ισχύον
κάθε φορά φορολογικό καθεστώς πρέπει να έχει
ως γνώμονα την ανάπτυξη, και ως στόχο την
υλοποίηση επενδύσεων, με παράλληλη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με βάση τα
παραπάνω:
1. η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου,

και, κυρίως, η κωδικοποίηση της
φορολογικής νομοθεσίας που αφορά την
επιχειρηματικότητα, και,

2. η επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων του
επιχειρηματικού κόσμου που σχετίζονται με
την φορολογία,

είναι ευκαιρία να επιλυθούν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας
της χώρας για την διαμόρφωση πραγματικά
φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τελικό
στόχο την ανάταξη της οικονομίας.
Οι ειδικότερες προτάσεις του ΣΒΒΕ που αφορούν
στην αναμόρφωση του ισχύοντος φορολογικού
συστήματος είναι:
1. Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας

συμψηφισμού των οφειλών του Δημοσίου
προς τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές των
επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

2. Ο συμψηφισμός των οφειλών από ΦΠΑ για
όλες τις συνεπείς επιχειρήσεις, ανεξάρτητα
από το ύψος του κύκλου εργασιών τους και
η πρόβλεψη για επιστροφές ή
συμψηφισμούς πιστωτικών υπολοίπων που
μεταφέρονται από προγενέστερες χρήσεις.

3. Η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής
πιστωτικού ΦΠΑ, με την υποβολή
Υπεύθυνης Δήλωσης και την άμεση
καταβολή του 50%

4. Η έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον
αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για
μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων
στο Δημόσιο.

5. Η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση
μη ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν
ρυθμιστεί το οποίο να εκδίδεται για όσο
διάστημα απομένει έως ότου η μη
ληξιπρόθεσμη οφειλή καταστεί όντως
ληξιπρόθεσμη.

6. Η έκπτωση τόκων από δάνεια –
«Υποκεφαλαιοδότηση»: προτείνεται η
κατάργηση του πλαφόν του 1.000.000 € και
η θεσμοθέτηση της έκπτωσης των τόκων
από δάνεια στο σύνολό τους.

7. Η μείωση του υψηλού συντελεστή
φορολογίας για τη μεταβίβαση μετοχών ΑΕ
μη εισηγμένων στο ΧΑ σε συγγενείς Α’
Βαθμού, από 5% σε 1,2%, όπως ίσχυε πριν
την καθιέρωση του Ν. 3842/10.

8. Η έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων,
συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.

9. Η έκπτωση δαπανών σε είδος μισθωτών
υπηρεσιών.

10. Η φορολογική αναγνώριση των δαπανών
που έχουν πραγματοποιηθεί με τη
διαδικασία του συμψηφισμού
ανταπαιτήσεων μεταξύ συναλλασσομένων.

11. Η επίλυση φορολογικών διαφορών επι
τόπου στη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στις
αρμόδιες υπηρεσίες.

12. Η επαναφορά της καταβολής ποσοστού
10% επί της επιβληθείσας ποινής, για την
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

13. Η αποποινικοποίηση της πρόσκαιρης
αδυναμίας καταβολής φορολογικών
υποχρεώσεων.

14. Η άμεση αναστολή της απόφασης περί
κατάσχεσης καταθέσεων επιχειρήσεων με
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, για να
έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν οι
επιχειρήσεις σε ευνοϊκές ρυθμίσεις
πληρωμών.

15. Η κατάργηση του Φόρου υπέρ του «Ειδικού
Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων» ή
εναλλακτικά, η ισχύς του να αφορά μόνο το
μόνιμο προσωπικό των επιχειρήσεων και όχι
το εποχιακό.

16. Η χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του
ΕΤΕΑΝ σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο.

17. Έκδοση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών
εγκυκλίων, ως εξής:
 Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες

δαπάνες, άρθρο22 & 23 του
Ν.4172/2013.

 Επισφαλείς απαιτήσεις, άρθρο 26 του Ν.
4172/2013.

 Μη επιβάρυνση με ασφαλιστικές
εισφορές των αμοιβών των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων
Εταιρειών (άρθρο 12 του Ν.4172/2013).

 Παρακράτηση φόρου απ’ όλα τα
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα (Ν.
4172/2013, άρθρο 61). Στην
ΠΟΛ.1120/2014 αναφέρονται μόνο αυτά
που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη
χώρα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Θέματα Ενέργειας
 Μείωση του κόστους ενέργειας για τη

βιομηχανία, με την υιοθέτηση των
ακόλουθων μέτρων:
 Εξορθολογισμός των τιμολογίων της

ΔΕΗ,
 Μείωση των ειδικών φόρων στην

ενέργεια για τις ενεργοβόρες
επιχειρήσεις,

 Σωστή τιμολόγηση για τη βιομηχανία.
Θεσμοθέτηση της δυνατότητας
υπογραφής εξατομικευμένων
συμβάσεων,

 Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της
βιομηχανίας εισαγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος από γειτονικές χώρες, και,

 Επαναδιαπραγμάτευση της εξαίρεσης της
χώρας από το μηχανισμό δικαιωμάτων
ρύπων.

 Άμεση αποτροπή της μείωσης των τιμών
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή της από φωτοβολταϊκά.

 Άμεση εξίσωση των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ και ΕΦΚ για τους
βιομηχανικούς καταναλωτές ρεύματος
Μέσης και Υψηλής Τάσης.

 Εξαίρεση κλάδου Αγροτικής ΣΗΘΥΑ από τις
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του
ταμειακού ελλείμματος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

Θέματα λειτουργίας της αγοράς
Το ζήτημα της συμμόρφωσης, μέσω του
ελέγχου της αγοράς, των προϊόντων που
κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά και τα οποία
θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες
προδιαγραφές, προτείνεται να αντιμετωπισθεί
περισσότερο εντατικά από την πολιτεία, έτσι
ώστε οι συμμορφούμενες ελληνικές επιχειρήσεις
να αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυξανόμενο
εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισμό.

Σχέσεις της βιομηχανίας με τις εγχώριες
αλυσίδες λιανεμπορίου
 Ακρίβεια στην αγορά – Σχέσεις

προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής
πώλησης: δημιουργία υγιέστερου πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών
επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού
εμπορίου, και,

 Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών –
Μεταχρονολογημένες επιταγές: προτείνεται
η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων με
στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον

εξορθολογισμό της συγκεκριμένης
πρακτικής, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον, να
προσδιορισθεί νομοθετικά το ανώτερο όριο
ημερών πληρωμής για τις
μεταχρονολογημένες επιταγές.

Θέματα κρατικών ενισχύσεων
Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε
παράνομες τις επιδοτήσεις επιτοκίου που η
Ελληνική Πολιτεία είχε θεσπίσει από το 1993 έως
το 2005 σε επιχειρήσεις των παραμεθορίων και
προβληματικών περιοχών της χώρας, λόγω του
εμπάργκο στη FYROM.
Πιθανή εφαρμογή της συγκεκριμένης άδικης
απόφασης, θα οδηγήσει πλήθος μεταποιητικών
επιχειρήσεων στην αναστολή της λειτουργίας
τους.

Ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε
Ακριτικές Περιοχές
Για τις Ακριτικές Περιοχές, (Θράκη, Ήπειρος) και
στο πλαίσιο της υλοποίησης ιδιωτικών
επενδύσεων από το 2014 έως το 2020, θα
πρέπει να προβλεφθούν ρητά ενισχύσεις των
λειτουργικών τους δαπανών για την αποφυγή
φαινομένων σοβαρής αποβιομηχάνισης,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές
για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
2014 – 2020», C(2013) 3769 Τελικό, της 28ης

Ιουνίου 2013.
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Για τον ΣΒΒΕ, η παροχή ρευστότητας στην
αγορά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιβίωση και την ενίσχυση  των υγιών
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ ανέπτυξε συγκεκριμένη
πρόταση εναλλακτικής στήριξης της
ρευστότητας, η οποία έχει ως εξής: για να βρεθεί
διέξοδος στην ασφυξία ρευστότητας που έχει
δημιουργηθεί στην πραγματική οικονομία,
προτείνεται να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες και η
ευρηματικότητα της επενδυτικής τραπεζικής,
καθώς και οι δυνατότητες και οι πρακτικές του
asset management για να σχεδιαστεί μια λύση
που να καλύπτει ταυτόχρονα:
 τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης

των επιχειρήσεων,
 την αποφόρτιση των δανειακών

χαρτοφυλακίων των τραπεζών, και,
 την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος της

διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την
ελληνική αγορά.

Η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των
επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί με την

αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων
που απευθύνονται στην επενδυτική κοινότητα
με:
 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
 μετατρέψιμα εταιρικά ομόλογα, και,
 εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης.
Τα χρεόγραφα αυτά θα πρέπει εκτός της
ελκυστικότητας των όρων για τους επενδυτές να
συνδυάζουν την άντληση κεφαλαίων από τους
υφιστάμενους μετόχους, την αποσυμφόρηση
των δανείων της εταιρείας μέσω μετοχοποίησης
και την εισροή φρέσκου χρήματος στην εταιρεία.
Επιπρόσθετα, το σχήμα είναι κρίσιμο να
εξασφαλίζει, μέσω warrants, τη δυνατότητα
στους μετόχους που θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ
να αποκτήσουν στο μέλλον μέρος των μετοχών
με επιβάρυνση επιτοκίου.
Για την υλοποίηση της πρότασης του ΣΒΒΕ,
υφίσταται σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αφού
η Ελληνική πολιτεία έχει προηγηθεί σε σχέση με
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με την ψήφιση του
νόμου ν. 4141/13, ενώ «εν δυνάμει εγγύηση»
επιτυχίας της πρότασης, αποτελεί το παράδειγμα
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στη
χώρα μας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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Στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης για την υποστήριξη της μεταποίησης, και για την έμπρακτη
υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας, ο ΣΒΒΕ πρότεινε τη δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου
Βιομηχανίας» υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, που θα αναφέρεται απευθείας στον
Πρωθυπουργό της χώρας. Το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας» θα πρέπει να είναι το ανώτατο
γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για κάθε θέμα σχετικό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Το «Συμβούλιο» προτείνεται να λειτουργήσει σε πλαίσιο συστηματικής παρακολούθησης και
αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών για τη βιομηχανία, για τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής, με
εργαλείο την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της βιομηχανίας, και τελικό στόχο την
ανάδειξη ρεαλιστικών μέτρων και στρατηγικών για τη θετική προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της
μεταποιητικής δραστηριότητας στις διεθνείς εξελίξεις.

Με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης μπορούν να επιτευχθούν τα ακόλουθα:
 η ουσιαστική και πραγματική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλαδας, η οποία έτσι μπορεί

πραγματικά να μετεξελιχθεί από χώρα κατανάλωσης σε χώρα παραγωγής, και,
 ο στόχος της εξωστρέφειας του εγχώριου παραγωγικού συστήματος, το οποίο μπορεί να στηρίξει

την ανάπτυξη της χώρας.
Επιπλέον, η κατεύθυνση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ προς την παραγωγική βάση της χώρας, σε
συνδυασμό με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, θα οδηγήσει
στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση υπαρχόντων συνεργιών μεταξύ όλων των τομέων της οικονομίας, με
προφανή θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 80% ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης
Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει
μακροχρόνια παραχώρηση τμημάτων –
συγκεκριμένων χρήσεων της ΟΛΘ ΑΕ σε ιδιώτες, οι
οποίοι όμως απαραίτητα θα πρέπει να είναι
εξειδικευμένοι πάροχοι των υπηρεσιών και του
έργου που πρόκειται να προσφέρουν.

Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ
Ο ΣΒΒΕ συμφωνεί με την πρόταση ανακατασκευής
και ανάπλασης του υφιστάμενου Εκθεσιακού
Κέντρου, στο πλαίσιο της διατήρησης και ανάπτυξης
της εκθεσιακής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη.
Με βάση τα παραπάνω ζητήθηκε από την
κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατόν, η εξασφάλιση της
χρηματοδότησης του έργου και η δημοσιοποίηση
ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Βασικό ζήτημα αποτελεί το θέμα των υποδομών στη
ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, με κυριότερο το χρονίζον
πρόβλημα της ελλιπούς λειτουργίας της Μονάδας
Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ). Η ΜΚΑ θα πρέπει
να αναβαθμισθεί ταχύτατα, με την υλοποίηση του
σχετικού συμφωνητικού μεταξύ της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ
και της ΕΥΑΘ, για την υλοποίηση των σχετικών
επενδύσεων.

Διασφάλιση της λειτουργίας των
υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
που εμπίπτουν στην οδηγία Sevezo
Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 14 του

σχεδίου νόμου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη
μετεγκατάσταση του συνόλου των υφισταμένων
εγκαταστάσεων εκτός αστικών περιοχών, ενώ
επιβάλλει σημαντική μείωση των παραμέτρων
επικινδυνότητας κατά 1/3 εντός δεκαετίας,
καθιστώντας έτσι προβληματική έως ανέφικτη τη
βιωσιμότητά των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.
Είναι προφανές ότι για τις περισσότερες από τις
βιομηχανίες αυτές, η μετεγκατάσταση δεν μπορεί να
υλοποιηθεί και απαιτείται η αλλαγή του σχετικού
άρθρου του σ/ν.

Βιομηχανική συγκέντρωση Λακκώματος:
θεσμοθέτηση ΒΙΟΠΑ
Προτείνεται η εκκίνηση των διαδικασιών
θεσμοθέτησης της βιομηχανικής συγκέντρωσης σε
Βιοτεχνικό Πάρκο, για λόγους που σχετίζονται
ευθέως με τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ολοκλήρωση σύνδεσης ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
με ΕΟ Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και ΕΟ Θεσσαλονίκης
– Χαλκηδόνας – Έδεσσας – Φλώρινας
Το χρονίζον ζήτημα της μη κατασκευής της οδού
που θα ενώνει τη βιομηχανική περιοχή
Θεσσαλονίκης με την ΕΟ Κατερίνης (ΠΑΘΕ) και την
ΕΟ Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας – Έδεσσας –
Φλώρινας, θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα και να
ενταχθεί  η χρηματοδότηση της κατασκευής του
στο νέο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ζώνη Καινοτομίας
Μετά την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου με το
οποίο τροποποιούνται βασικά άρθρα του ιδρυτικού
νόμου της «Ζώνης Καινοτομίας», η Κυβέρνηση θα
πρέπει άμεσα να ορίσει τον πρώτο θύλακα υποδοχής
καινοτόμων δραστηριοτήτων. Ο ορισμός του θύλακα
θα αποτελέσει με βεβαιότητα την έμπρακτη
κυβερνητική απόφαση υποστήριξης του
συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Μετρό Θεσσαλονίκης
Ο ΣΒΒΕ και άλλοι 13 παραγωγικοί, οικονομικοί και
επιστημονικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ζήτησαν
με ανακοίνωση-ψήφισμά τους προς τον
Πρωθυπουργό, την απρόσκοπτη συνέχιση της
κατασκευής του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης.

Επαναλειτουργία Περιφερειακού
Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού με έδρα τη
Θεσσαλονίκη
Προτείνεται το δεύτερο κανάλι της νέας εθνικής
ραδιοτηλεόρασης να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, να
εκπέμπει το σήμα του από τη Θεσσαλονίκη και να
διαθέτει ροή προγράμματος σε 24ωρη βάση.

Υποδομές Ηπείρου
Για την ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών στην
Ήπειρο όπως η Ιόνια οδός, ο αυτοκινητόδρομος Ε656,
το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η σιδηροδρομική
σύνδεση της Ηπείρου με τη Μακεδονία, και η σύνδεση
της Ηπείρου με το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας,
θα πρέπει να εξευρεθούν άμεσα πόροι
χρηματοδότησης ούτως ώστε αφενός να αρθεί η
γεωγραφική απομόνωση της συγκεκριμένης

περιφέρειας και αφετέρου να δοθεί αναπτυξιακή
ώθηση στην ευρύτερη περιοχή.

Υποδομές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Προτείνεται η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων
υποδομής, όπως:
 η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στην

περιοχή,
 η εκβάθυνση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης,
 η νέα χάραξη του σιδηροδρομικού δικτύου,
 η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών

στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της
Καβάλας, και,

 η βελτίωση των υποδομών στις βιομηχανικές
περιοχές.
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαμαρά

«Χωρίς παραγωγή, χωρίς βιομηχανία το μέλλον της
χώρας μας είναι απολύτως αβέβαιο. Απαιτείται ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένης
βιομηχανικής πολιτικής, που θα δώσει ελπίδα στις
επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους» δήλωσε ο
Πρόεδρος, κ. Α. Σαββάκης, μετά την καθιερωμένη
συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον
Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά, την Τετάρτη 4
Σεπτεμβρίου 2013, πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε στον Πρωθυπουργό δύο
πολύ σημαντικά θέματα:
 να τεθεί ως ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος η υγιής

παραγωγική βάση της χώρας να εισφέρει στο
εθνικό ΑΕΠ τουλάχιστον 12%, μέχρι το έτος
2020, και,

 το 80% των κονδυλίων του επόμενου ΕΣΠΑ να
διοχετευθούν για την ενίσχυση της παραγωγής.

Στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν με
τον Πρωθυπουργό συμπεριελήφθησαν και τα
ακόλουθα: η ενίσχυση της ρευστότητας, η
αποκατάσταση των σχέσεων των επιχειρήσεων με

το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η θεσμοθέτηση
κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων στη
μεταποίηση, η δημιουργία υγιέστερου πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ μεταποίησης και αλυσίδων
λιανεμπορίου, το θέμα της ανάκτησης ενισχύσεων
που δόθηκαν σε επιχειρήσεις της περιφέρειας το
χρονικό διάστημα 1993 – 2005 και η ανάπτυξη
ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ του
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.

Παρέμβαση του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ, κ. Α.
Σαββάκη, στην κλειστή συνάντηση εργασίας
με την Καγκελάριο της Γερμανίας, κα Άγγελα
Μέρκελ

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, την
Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, συμμετείχε σε
συνάντηση της Καγκελαρίου της Γερμανίας κας
Άγγελα Μέρκελ, με εκπροσώπους φορέων
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας της χώρας.
Ο κ. Σαββάκης ζήτησε από την κα Μέρκελ, οι
Ευρωπαίοι εταίροι μας να αποδείξουν έμπρακτα την
αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, καθιστώντας
το χρέος μακροχρόνια βιώσιμο, αντιστρέφοντας
προς το θετικό το επιχειρηματικό και επενδυτικό

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Στόχος των επαφών της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο του 2013 έως τον
Μάιο του 2014, ήταν η ανάδειξη και η προώθηση των θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας.
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κλίμα, και συμβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο τα
μέγιστα στην εμπέδωση και διάδοση κλίματος
αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας, σταθερότητας
και εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνάμεις και
προοπτικές του τόπου.

Τέλος ο κ. Σαββάκης, υπογράμμισε, ότι η Ελλάδα
θα πρέπει επιτέλους να αναπτύξει και να εφαρμόσει,
το ταχύτερο δυνατόν, ένα «Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο για την Ανάπτυξη», στο επίκεντρο του
οποίου θα τοποθετείται με σαφήνεια η παραγωγική
βάση της χώρας και η βιομηχανία.

Συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη

Κατά τη διάρκεια τών συναντήσεων την περασμένη
χρονιά, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη, τέθηκε ως
πρώτο θέμα από τον ΣΒΒΕ, η σημασία άσκησης
ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα.
Προτάθηκε επίσης, η δημιουργία υγιέστερου
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των μεταποιητικών
επιχειρήσεων και των εγχώριων αλυσίδων λιανικού
εμπορίου, το  οποίο κατά τον ΣΒΒΕ, θα έχει άμεση
επίπτωση τόσο στη μείωση των τιμών όσο και στην
ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της περιφέρειας.

Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις μέτρων για τη
μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία,
ενώ συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας των
μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου ελέγχου της αγοράς.

Συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, κ. Α. Σκορδά

Τα θέματα που συζητήθηκαν, κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων, ήταν τα εξής:
 Το νέο σύστημα αδειοδότησης των

μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 Το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις

βιομηχανίας με τις εγχώριες αλυσίδες
λιανεμπορίου.

 Η θεσμοθέτηση κινήτρων για παραγωγικές
επενδύσεις.

 Η εκταμίευση των οφειλών του Δημοσίου για
κρατικές προμήθειες.

 Η ενίσχυση της ρευστότητας και ο
συμψηφισμός των οφειλών των επιχειρήσεων
προς το κράτος με αυτές του κράτους προς τις
επιχειρήσεις.

 Το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας της αγοράς
των δομικών υλικών.

 Τα προβλήματα στην υλοποίηση και στις
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καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση
επενδύσεων του επενδυτικού νόμου.

 Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην ανακαίνιση
των ανελκυστήρων.

 Η αναθέρμανση συγκεκριμένων κλάδων της
οικονομίας με σαφείς προοπτικές ανάπτυξης,
και,

 Η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις και οι
περιττές διαδικασίες στην υποβολή φακέλων
επενδύσεων και στους ελέγχους υλοποίησης των
επενδύσεων.

Συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ν. Μηταράκη

Η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στη
Βόρεια Ελλάδα, η ενίσχυση του κλάδου της
μεταποίησης, αλλά και της εξωστρέφειας των
Ελληνικών επιχειρήσεων, ήταν μερικά από τα
θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ν.
Μηταράκη.

Ειδικότερα, για τις Ακριτικές Περιοχές, (Θράκη,
Ήπειρος) και στο πλαίσιο της υλοποίησης ιδιωτικών
επενδύσεων, ζητήθηκε να προβλεφθούν ρητά
λειτουργικές ενισχύσεις για την αποφυγή
φαινομένων σοβαρής αποβιομηχάνισης.

Συναντήσεις με τον Υφυπουργό Οικονομικών,
κ. Γ. Μαυραγάνη

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν: η επιτάχυνση της
διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ, η
κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων, ο
άμεσος συμψηφισμός σε περίπτωση που υπάρχει
βεβαιωμένη οφειλή του Δημοσίου προς την
επιχείρηση, ο ορισμός δια νόμου χρονικών
περιθωρίων εντός των οποίων οι αρμόδιοι λειτουργοί
της δημόσιας διοίκησης θα είναι υποχρεωμένοι να
εκκαθαρίζουν τις σχετικές υποθέσεις, και τέλος, να
εξαιρεθούν του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οι
χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του
Δημοσίου με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα
χρέη του προς το Δημόσιο και παράλληλα για τυχόν
υπόλοιπο ποσό να ισχύσει αυτό το οποίο ισχύει για
τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Επιπλέον προτάθηκαν
τροποποιήσεις στον νέο Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ΚΦΕ).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
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Συναντήσεις με τον Υπουργό Μακεδονίας και
Θράκης, κ. Θ. Καράογλου

Το θέμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων, ήταν οι πολιτικές για την επαναφορά
της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής
πολιτικής.  Συζητήθηκαν επίσης και προτάθηκαν
μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και
ειδικότερα για το πρόβλημα της ρευστότητας των
επιχειρήσεων και για το κόστος της ενέργειας.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα

Ο ΣΒΒΕ επέδωσε στον κ. Τζιτζικώστα πολυσέλιδο
υπόμνημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
συγκεκριμένες δράσεις βιομηχανικής πολιτικής και
ενίσχυσης της μεταποίησης στην Κεντρική
Μακεδονία, για τη συμπερίληψή τους στο σχεδιασμό
του νέου ΠΕΠ της Περιφέρειας.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
κ. Α. Καχριμάνη

Η ανάπτυξη στρατηγικών διασυνδέσεων μεταξύ της
γεωργικής και κτηνοτροφικής βάσης της περιοχής, με
τη μεταποίηση στην Ήπειρο, ήταν το βασικό θέμα
κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη,
κ.κ. Βαρθολομαίο

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, στο
Διοικητήριο πραγματοποιήθηκε συνάντηση
εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων της
Θεσσαλονίκης με την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα,
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.
Α. Σαββάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον Οικουμενικό
Πατριάρχη για το έργο και τις δράσεις του Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ.
Αντωνιάδη

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν θέματα
που αφορούν στο ρόλο του τραπεζικού συστήματος
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Βόρειας
Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα,
την παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και
την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος του
περιορισμού του ύψους των δανειοδοτήσεων προς
τη μεταποίηση.
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Για την ανάδειξη των θεμάτων της περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΣΒΒΕ, στην Ήπειρο και
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τη συμμετοχή του Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Γ. Στεργίου,
επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ και πολλών άλλων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Συνεδρίαση στα Ιωάννινα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία
πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013,
ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, τόνισε τη
σημασία της παραγωγικής βάσης της Ηπείρου για την
ανάπτυξη της περιοχής, η οποία, κατά τον Πρόεδρο
του ΣΒΒΕ, διέρχεται από την ανάπτυξη στρατηγικών
διασυνδέσεων μεταξύ της γεωργικής και
κτηνοτροφικής βάσης της περιοχής, με τη
μεταποίηση τόσο στην Ήπειρο, όσο και ευρύτερα στη
Βόρεια Ελλάδα.

Στην εισήγησή του, ο κ. Σαββάκης επιπλέον ανέλυσε
τα παρακάτω θέματα:
 την υπερφορολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων,
 την απουσία ρευστότητας,
 το εχθρικό τραπεζικό σύστημα,
 την απουσία βιομηχανικής και κλαδικής πολιτικής,

που έχει σαν αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται
κλάδοι και περιοχές της χώρας όπως η Ηπειρος με
σαφείς προοπτικές ανάπτυξης,
 τις διαρκείς αυξήσεις των τιμολογίων της ενέργειας

που αυξάνουν το κόστος παραγωγής,
 το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών

επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικής πώλησης, το
οποίο αφορά πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων,
αγροτικών και πτηνοτροφικών, της Ηπείρου, και,
 η απουσία πόρων και χρηματοδότησης, σημαντικών

υποδομών για την ελληνική περιφέρεια και
ειδικότερα για την Ήπειρο.



Συνεδρίαση σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα

Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με έδρα την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 13 Μαΐου 2014,
Διοικητικό Συμβούλιο στην Αλεξανδρούπολη και την
Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, συνάντηση παραγωγικών
φορέων στην Καβάλα.

Ο κ. Σαββάκης υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση, όπως
έχει το δικαίωμα και όπως προβλέπεται ρητά στη
συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το
Κοινοτικό καθεστώς των επιτρεπομένων ενισχύσεων
για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και
περιφέρειες, ότι πρέπει να υποβάλλει άμεσα
τεκμηριωμένα αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
για την παροχή συγκεκριμένων ενισχύσεων για την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με
βάση το παραπάνω πλαίσιο, πρότεινε:

 Τη θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων ενίσχυσης της
απασχόλησης, για την Ανατολική Μακεδονία &
Θράκη.
 Την επιδότηση του επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου

κίνησης.
 Τη θεσμοθέτηση ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων

και συγκεκριμένα υψηλών ποσοστών
επιχορήγησης, για την υλοποίηση επενδύσεων από
μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα τη
συγκεκριμένη  παραμεθόρια περιοχή.
 Τη βελτίωση των υποδομών της ευρύτερης

περιοχής.



ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του ΣΒΒΕ
έκανε αισθητή την παρουσία του Συνδέσμου μέσα
από:
 29 Δελτία Τύπου
 3 Συνεντεύξεις Τύπου
 8 Συνεντεύξεις
 31 Άρθρα
 67 Δηλώσεις
 12 Ομιλίες
 7 Χαιρετισμούς

Η στατιστική ανάλυση της συνολικής προβολής του
ΣΒΒΕ, από τον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο,
κατέδειξε ότι δημοσιεύονται περίπου 180
δημοσιεύματα ανά μήνα με αναφορά στο έργο του
Συνδέσμου.

Ειδικότερα σε σχέση με τα Δελτία Τύπου που εξέδωσε
ο ΣΒΒΕ η στατιστική ανάλυση καταδεικνύει ότι
συνολικά έχουν δημοσιευθεί στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης 53 δημοσιεύματα, ανά Δελτίο Τύπου,
ενώ με  βάση τη θεματική κατηγορία:
 Θέσεις – Ποτάσεις: 469
 Συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία: 194
 Δραστηριότητα: 887

Επίσης, το έντονο ενδιαφέρον του τύπου
αντανακλάται και από τον αριθμό των θεμάτων που
κάλυψαν οι πρώτες σελίδες των ΜΜΕ, για τις απόψεις
του Συνδέσμου, και ο οποίος ανέρχεται στις 48
πρωτοσέλιδες καταχωρήσεις.



ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ

Τιμητική Βράβευση (27 Ιουνίου 2013)
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μελών του ΣΒΒΕ,
πραγματοποιήθηκε απονομή τιμητικής πλακέτας,
από τον Πρόεδρο κ. Ν. Πέντζο, στον κ. Στέφανο
Τζιρίτη, Β΄ Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, για τη
διαχρονική του προσφορά και υποστήριξη στο έργο
του ΣΒΒΕ.

Παραγωγικές Επενδύσεις: η Μόνη Διέξοδος
για τη Χώρα (21 Φεβρουαρίου 2014)
Οι πολιτικές και τα άμεσα μέτρα για τη μείωση της
ανεργίας, η σταθερότητα του φορολογικού
πλαισίου, η  απλοποίηση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, η διευκόλυνση εγχώριων και ξένων
επενδυτών, η εύρυθμη λειτουργία της
κεφαλαιαγοράς, η αξιοποίηση των αργούντων
πόρων και της περιουσίας του Ελληνικού δημοσίου,
η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων,
είναι μερικά από τα θέματα που τέθηκαν από τον
Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκη και συζήτησαν οι
κ.κ. Γ. Σταθάκης, Βουλευτής Χανίων ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ,
Εκπρόσωπος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Ξ.
Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, Σ. Λαζαρίδης, Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΧΑΕ και Γ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος
Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών
Κεφαλαίων. Στην έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό
απηύθυνε ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Θ.
Καράογλου.

Η Καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης του
Τομέα Τροφίμων και Βιο–Αγροδιατροφής
(26 Φεβρουαρίου 2014)
Ο Σύνδεσμος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
InnoFood SEE, διοργάνωσε την παραπάνω
συνάντηση εργασίας, σε συνεργασία με το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανιών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων,
ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
experts, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.
Το έργο «Setting up the innovation support mecha-
nisms and increasing awareness on the potential of
Food Innovation and RTD in the South - East
Europe area (INNOFOOD SEE)» χρηματοδοτείται
από  το Διακρατικό Πρόγραμμα «Χώρος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (South East Europe
Transnational Cooperation Programme), το οποίο
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά
15% από Εθνικούς Πόρους.
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Εναλλακτικός τρόπος κεφαλαιακών
ενισχύσεων (10 Μαρτίου 2014)
Στο πλαίσιο προώθησης της πρότασης του ΣΒΒΕ, για
την εναλλακτική στήριξη της ρευστότητας των
επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας νέων
χρηματιστηριακών προϊόντων, πραγματοποιήθηκε,
συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Συνδέσμου,
με τη συμμετοχή του κ. Σ. Λαζαρίδη, Διευθύνοντος
Συμβούλου και του κ. Ν. Πορφύρη Αναπληρωτή
Επιτελικό Διευθυντή Λειτουργιών των Ελληνικών
Χρηματιστηρίων ΑΕ και επιχειρήσεων – μελών του
Συνδέσμου.

Στρατηγική διαχείριση μισθών και ανταμοιβών
(14 & 15 Μαρτίου 2014)
Σκοπός της 5ης συνάντησης του «Κύκλου
Επιμόρφωσης», με εισηγητή τον κ. M. Zeler, Manag-
ing Partner, Towers Watson DS – Athens Represen-
tative Office, ήταν να αναπτύξει και να παρουσιάσει
πρακτικές και μεθοδολογίες της διαχείρισης μισθών
και ανταμοιβών στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Ελλάδα και Ευρώπη: θα βγουν μαζί ή χώρια
από την κρίση; (17 Μαρτίου 2014)
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το MDA ΕΛΛΑΣ για
τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυικές παθήσεις,
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Ενεργές Δράσεις του ΕΤΕΑΝ για την στήριξη
των Επιχειρήσεων (28 Μαρτίου 2014)
Πραγματοποιήθηκε από τον ΣΒΒΕ, μέλος του Enter-
prise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο της
διοργάνωσης Money Show 2014. Κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ, κ. Γ. Γεροντούκος.

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ινστιτούτου
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ:
δυνητικές συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις
(8 Απριλίου 2014)
Στόχος της παραπάνω συνάντησης εργασίας, την
οποία ο ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network
– Hellas, συνδιοργάνωσε με το Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, ήταν η
ενημέρωση για τις ερευνητικές και λοιπές
δραστηριότητες του Ινστιτούτου, για την υλοποίηση
κοινών ερευνητικών έργων με τις τοπικές
μεταποιητικές επιχειρήσεις, και για τις δυνατότητες



συνεργασιών για την επίλυση καθημερινών
προβλημάτων των επιχειρήσεων του κλάδου Τροφίμων
– Ποτών.

Πόσο αξίζει μια επιχείρηση;
(25 & 26 Απριλίου 2014)
Μέσα από καθημερινά παραδείγματα επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ο εισηγητής του σεμιναρίου, της 6ης

συνάντησης του «Κύκλου Επιμόρφωσης», κ. Γ.
Εμπέογλου, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Synap-
sis Σύμβουλοι Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΕΠΕ,
ανέλυσε το πώς η επιστημονική θεωρία βρίσκει
εφαρμογή στον κόσμο των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και πως ο υπολογισμός της αξίας μίας
επιχείρησης είναι πρώτα κοινή λογική και μετά
μαθηματικά.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΒΒΕ με προσκεκλημένους τους κ.κ. Yigal Erlich
και Μαργαρίτη Σχοινά (28 Απριλίου 2014)
Αποκλειστικός σκοπός της συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή Προέδρων
παραγωγικών επιστημονικών φορέων της Βορείου
Ελλάδος, ήταν η συζήτηση και η εξαγωγή
συμπερασμάτων για την οπτική των ανθρώπων του
εξωτερικού για την Ελλάδα, για τις επιχειρήσεις, τις
επενδύσεις, και, γενικότερα τις αναπτυξιακές
προοπτικές.
Ομιλητές ήταν ο κ.  Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής,
Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών, Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ΕΕ, και ο κ.
Yigal Erlich, Ιδρυτής και Πρόεδρος της μεγαλύτερης
εταιρείας χρηματοδότησης καινοτομίας του Ισραήλ
YOSMA GROUP.



Επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΒΕ:

Στην Ηπειρο (11 Νοεμβρίου 2013)
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου στα Ιωάννινα, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΒΒΕ,
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις των εταιρειών:
Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων
ΠΙΝΔΟΣ
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ (ΒΙΚΟΣ ΑΕ )
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη (13 &
14 Μαΐου 2014)
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις στις
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE AΒΕE
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΕΕ
ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Δύο επισκέψεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Κωστή Χατζηδάκη, σε επιχειρήσεις υποδείγματα
της Βορείου Ελλάδος (6 Σεπτεμβρίου 2013)
Δύο επιχειρήσεις - υποδείγματα της Βορείου Ελλάδος
επισκέφθηκε την Παρασκευή, ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης,
συνοδεία του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου
Σαββάκη.
Πρόκειται για τις εταιρείες ISOMAT και PELOPAC οι
οποίες από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα παράγουν
καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές
διεθνείς προδιαγραφές και στηρίζουν την πολυετή τους
ανάπτυξη στη διεθνοποίηση των παραγωγικών τους
δραστηριοτήτων.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

21 Σεπτεμβρίου 2013 ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,
LEVER

Η Εξωστρέφεια, Μοχλός Βιωσιμότητας των Ελληνικών
Επιχειρήσεων

25 Σεπτεμβρίου 2013 Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος

Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα

31 Οκτωβρίου 2013 Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη, Κοινωνία και Πανεπιστήμια. Ο δρόμος
προς την ανάπτυξη απαιτεί συνεργασία

4 Νοεμβρίου 2013 Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο

Οι βασικοί πυλώνες της νέας «θετικής» στρατηγικής
για την οικονομική ανάπτυξη και ο καταλυτικός ρόλος
της φορολογίας στη διαμόρφωση φιλικού και
αξιόπιστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

8 Νοεμβρίου 2013 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας Οι γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων.
Νομοθετική Υποχρέωση ή Επιλογή
Ανταγωνιστικότητας;

8 Νοεμβρίου 2013 Εθνικό Συμβούλιο Εθνικής
Ελληνικής Μειονότητας
στη Δημοκρατία της
Σερβίας

Περιφερειακή, Εθνική και Διεθνής Δικτύωση: ο ρόλος
του ΣΒΒΕ

11 Νοεμβρίου 2013 ΣΒΒΕ Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την έμπρακτη
υποστήριξη της μεταποιητικής βάσης της Ηπείρου

3 Δεκεμβρίου 2013 Ελληνο-Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο

ΣΒΒΕ: πρόταση εναλλακτικής στήριξης της
ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
νέων χρηματιστηριακών προϊόντων

10 Φεβρουαρίου 2014 ΣΕΒ, ΣΒΒΕ Ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας επιχειρήσεων
της Βόρειας Ελλάδας με επιχειρήσεις των Η.Α.Ε.

20 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΘ Δικτυώσεις και αναπτυξιακές συνεργασίες μεταξύ ΣΒΒΕ
και ΑΠΘ

21 Φεβρουαρίου 2014 ΣΒΒΕ Επενδύσεις: η μόνη διέξοδος για τη χώρα

11 Μαρτίου 2014 ΕΚΕΤΑ Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την
ανάκαμψη

17 Μαρτίου 2014 MDA Ελλάς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της
οικονομικής κρίσης: οι δράσεις του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής

9 Απριλίου 2014 Σύνδεσμος Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών

Η ασφαλής χρήση χημικών προϊόντων από τη
βιομηχανία: θέσεις – προτάσεις του ΣΒΒΕ

28 Απριλίου 2014 ΣΒΒΕ Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την υλοποίηση
επενδύσεων καινοτομίας

13 Μαΐου 2014 ΣΒΒΕ Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την έμπρακτη
υποστήριξη της μεταποιητικής βάσης της Θράκης

14 Μαΐου 2014 ΣΒΒΕ Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την έμπρακτη
υποστήριξη της μεταποιητικής βάσης της Ανατολικής
Μακεδονίας

ΟΜΙΛΙΕΣ



ΔΕΛΤΙΟ ΣΒΒΕ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το «Δελτίο ΣΒΒΕ» εκδίδεται από το 1966 και αποστέλλεται
δωρεάν σε επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, σε Τράπεζες,
Οργανισμούς, Πνευματικά Ιδρύματα, Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης κ.α.

Στις σελίδες του, οι οποίες είναι διαθέσιμες και από την
ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ, παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι
απόψεις και οι προτάσεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα
της οικονομικής πραγματικότητας, καθώς επίσης και οι
δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΒΕ. Παράλληλα, στη
στήλη «Νέα Μελών» φιλοξενούνται και παρουσιάζονται
δραστηριότητες των μελών του.

Δελτίο ΣΒΒΕ

www.sbbe.gr

Το site του ΣΒΒΕ, παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εικόνα του
έργου του Συνδέσμου, της ιστορίας και της Διοίκησής του.
Περιλαμβάνει επίσης τρέχουσες ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου,
εκδηλώσεις, καθώς και έρευνες και μελέτες που έχει
υλοποιήσει ο Σύνδεσμος.

www.enterprise-hellas.gr

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ολοκληρωμένης
επιχειρηματικής υποστήριξης  στην Ελλάδα, Enterprise Europe
Network – Hellas, το οποίο παρέχει υπηρεσίες διεθνούς
επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές
πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά
τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της
συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη.

www.solidaritynet.gr

Ο δικτυακός τόπος της πρωτοβουλίας του ΣΒΒΕ «ΔΙΚΤΥΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ» περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται και
αποτελεί άλλο ένα μέσο για τη σύνδεση των φορέων, που
προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους
νέους, με την επιχειρηματική κοινότητα.

www.cost-cutting.eu
Διαδικτυακός τόπος του έργου: “Cross border implementation
of Innovative Cost Cutting Technologies”

Ιστοσελίδες
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www.find-consulting.eu
Portal του έργου: «Enhancement of the competitive-
ness and restructuring of the food subsectors through
benchmarking – F.IND. CONSULTING»: περιέχει
πληροφορίες για το έργο, τις ευκαιρίες των
επιχειρήσεων να βελτιώσουν τη λειτουργεία τους,
καθώς και το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής
αξιολόγησης και συμβουλευτικής.

www.businessmentors.gr
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Business Mentors» και παρέχει
πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος.

www.cbc-hellas.gr
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Cross Border Claims - Hellas (CBC-
Hellas)» και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του
προγράμματος.

www.dragon-star.eu
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Dragon-STAR (Dragon - Sustaining
Technology And Research EU-China Collaboration)»
και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του
προγράμματος.

www.eenpact.eu
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «EEN-PACT (Enterprise Europe Net-
work – PACT)» και παρέχει πληροφορίες για τις
δράσεις του προγράμματος.

www.optimes.eu
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «OPTIMES (OPportunities To IMprove
Environment for SMEs)» και παρέχει πληροφορίες για
τις δράσεις του προγράμματος.

www.theseis-training.eu
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «THESEIS (Training on Health & Safety
in Environment Industry Sector)» και παρέχει
πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος.

www.guarden.eu
Διαδικτυακός τόπος του έργου “GuardEN: Guardians
of Environment Framework: An Integrated Approach
of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Reha-
bilitation of Harmed Territories”.

www.ready4job.gr
Portal της Πράξης: «Ενθαρρύνοντας την
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα

της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης» (ΤοπΣΑ).
Περιέχει πληροφορίες για θέματα απασχόλησης,
ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

www.facebook.com/pages/Σύνδεσμος-Βιομηχανιών-
Βορείου-Ελλάδος-ΣΒΒΕ
Στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ έχει συμπεριληφθεί
λογαριασμός στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, ούτως
ώστε ο Σύνδεσμος, να έχει παρουσία και στον χώρο
των Social Media.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της
Θεσσαλονίκης μετά από πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ
συνένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν
πράξη την ευαισθησία της επιχειρηματικής κοινότητας στα
προβλήματα που δημιουργεί η βαθιά οικονομική κρίση.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής αποτελεί η ίδρυση του
«ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ».
Στόχο και όραμα του «Δικτύου» αποτελεί η κινητοποίηση
της επιχειρηματικής κοινότητας στην κατεύθυνση
ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης, με ουσιαστικό
περιεχόμενο και κέντρο την υποβοήθηση των
συνανθρώπων μας και ειδικά των παιδιών.
Στο πλαίσιο της προώθησης των στόχων του το Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, διοργάνωσε, τη
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης
Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, απηύθυνε ομιλία με θέμα:
«Ευθύνη και ευκαιρία κοινωνικής αλληλεγγύης. Κριτικός
λόγος της εκκλησίας».

Το μέχρι σήμερα έργο του «Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής»
• Παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν 2 ηλιακοί

θερμοσίφωνες στο Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η
Μέλισσα».

• Παραδόθηκαν γυναικεία και ανδρικά ενδύματα στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

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

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

• Απεστάλησαν τρόφιμα στα ιδρύματα Ελληνικό Παιδικό
Χωριό στο Φίλυρο, Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι,
Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα», Ιερός Ναός
Παναγίας, Δεξιάς, Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος
Στυλιανός, Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός.

• Απεστάλησαν παιχνίδια για τις γιορτές των
Χριστουγέννων στα ιδρύματα Ελληνικό Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο, Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι,
Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα».

• Παραδόθηκαν 32 τηλεοράσεις στα ιδρύματα Αχτίδα,
Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα» και Ελληνικό
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο.

• Υποστήριξη της πρωτοβουλίας της «Coca – Cola Τρία
Έψιλον με τίτλο: «Το Σχολείο που θέλεις είναι στο χέρι
σου», για την πραγματοποίηση επισκευαστικών και
βελτιωτικών εργασιών σε σχολικά συγκροτήματα του
Νομού Θεσσαλονίκης.
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• Ενίσχυση ιδρυμάτων του Δικτύου από τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών
Εμπορίας Καπνού ως εξής:
– ποσό 28.000€ στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο

Φίλυρο, για την αγορά 9θέσιου λεωφορείου,
– ποσό 28.000€ στο Σύλλογο Μέριμνα του Παιδιού

Κατερίνης, για την αγορά 9θέσιου λεωφορείου,
– ποσό 11.000€ στο Δημοτικό Βρεφοκομείο «Αγιος

Στυλιανός» για την αγορά ενός μικρού Ι.Χ.
αυτοκινήτου,

– ποσό 5.000€ στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης για
την αγορά ενός καταψύκτη τροφίμων και κάλυψη
άλλων αναγκών.

• Διανεμήθηκαν τρόφιμα, όπως νωπά και κατεψυγμένα
τρόφιμα, φρούτα, κονσέρβες, ζυμαρικά,
γαλακτοκομικά, όσπρια, αναψυκτικά, ζάχαρη, ρύζι,
κρουασάν, δημητριακά και μπισκότα, ψωμί, ελιές,
λάδι, αλλαντικά, κλπ, σε ιδρύματα και κυρίως σε
συσσίτια ενοριών και φορέων διανομής τροφίμων για
την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας, που
συνιστούν προσφορά άνω των 60.000 μερίδων
έτοιμου φαγητού, εντός του 2013.

• Διανεμήθηκαν ρολόγια, φωτογραφικές μηχανές και
χρηματικές ενισχύσεις σε ιδρύματα για τις γιορτές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα.

• Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης προσέφερε στη μνήμη του Παντελή
Κωνσταντινίδη 3.000€ για την ανακαίνιση
υφιστάμενου χώρου κουζίνας της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης.

• Υλοποιήθηκαν επισκευαστικές και βελτιωτικές
ενέργειες στις εγκαταστάσεις φορέων και ιδρυμάτων.

• Συγκεντρώθηκε ποσό άνω των 22.000€ από μέλη των
φορέων που συμμετέχουν στο «Δίκτυο».



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ



ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

Ο ΣΒΒΕ ως η κυριότερη ανεξάρτητη εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας συμμετέχει σε
διοικητικά συμβούλια οργανισμών, επαγγελματικών φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων, κ.α. αλλά και σε
επιτροπές κρατικών φορέων για την όσο το δυνατόν καλύτερη προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του. Η συμμετοχή του Συνδέσμου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
θεσμοθετημένη, ενώ στις υπόλοιπες καλείται ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας του
Βορειοελλαδικού Τόξου αφού αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή των προβλημάτων και των αναγκών του
επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας.

ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Κ.Ε.Π.Α. - ΑΝ.Ε.Μ.)
Συμεωνίδης Δημήτρης
Σαββάκης Αθανάσιος

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.)
Σαββάκης Αθανάσιος
Ευθυμιάδης Ευθύμιος
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ)
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Λακασάς Δημήτριος

ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συμεωνίδης Δημήτρης

ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ –
ΑΓΩΓΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)
Γκίνης Χρήστος
Πολίτου Στέλλα

ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας
Διακυβέρνησης
Συμβουλευτική Επιτροπή
Πέντζος Νικόλαος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Σταύρου Γιάννης
Στέλλα Πολίτου

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.
Μυλωνάς Γεώργιος
Γεωργίου Χρήστος

ΔΕΘ – HELEXPO A.E.
Σταύρου Γιάννης

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σταύρου Γιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σταύρου Γιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.ΚΕ.Τ.Α.)
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

Πέντζος Νικόλαος
Γεωργίου Χρήστος
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ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΠ
Αμπατζής Δημήτριος
Αλεξόπουλος Χαρίλαος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Ν.3148/2003
Διαμαντόπουλος Χρήστος
Πρώϊος Μάρκος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΤPRO
Σταύρου Γιάννης
Ακκάς Ιωάννης

 Υποεπιτροπή για τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων, Ευξείνου Πόντου, Μαύρης
Θάλασσας και Βορείου Αφρικής
Γεωργίου Χρήστος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή Ποιότητας ΕΔ
Γεωργίου Χρήστος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σταύρου Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ, ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ &
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 ΠΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στυλιαράς Κωνσταντίνος
Γεωργίου Χρήστος

 ΠΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γιώτας Παναγιώτης
Κουρέλλας Θεόδωρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013»
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2007-2013
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ
Ν. 3299/04
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (RIS3)
 Ομάδα εργασίας «Ενίσχυση Εξαγωγών»

Λόλος Δημήτρης
Γεωργίου Χρήστος

 Ομάδα εργασίας «Εξοικονόμηση πόρων –
Ενέργεια – Περιβάλλον – Μείωση κόστους
παραγωγής»
Πασσαλιώκης Αλέκος
Γεωργίου Χρήστος
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 Ομάδα εργασίας «Ανάπτυξη νέων
προϊόντων»
Ασλάνης Κωνσταντίνος
Γεωργίου Χρήστος

 Ομάδα εργασίας «Προσέλκυση ξένων
επενδυτών μέσω κοινών επενδύσεων με
ελληνικές επιχειρήσεις»
Κοψαχείλης Ευάγγελος
Στυλιαράς Κωνσταντίνος

 Ομάδα εργασίας «Τεχνολογία –
Πληροφορική – Ευρυζωνικά Δίκτυα»
Βενιζέλος Παναγιώτης
Κοψαχείλης Ευάγγελος

 Ομάδα εργασίας «Δημιουργικοί Κλάδοι –
Επαγγέλματα και Branding Περιφέρειας»
Πολίτου Στέλλα
Στυλιαράς Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2007-2013
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αμπατζής Δημήτριος
Ανδρεαδάκης Κύρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17Β Ν.3013/2002
Νανακούδης Παύλος
Πατρώνης Άγγελος

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πέντζος Νικόλαος
Σταύρου Γιάννης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωργίου Χρήστος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΔΟΜΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ» -
(ΔΑΣΤΑ)
Γεωργίου Χρήστος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Γεωργίου Χρήστος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΈΔΕΣΣΑΣ
Αποστόλου Κωνσταντίνος
Τζιμούρτος Νικόλαος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαμαυρουδής Δημήτρης
Καλεύρα Κυριακή

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ασβεστά Ελένη
Πετρίδης Χρήστος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Πατσατζής Αθανάσιος
Σκαρλάτος Βασίλειος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κεφαλίδης Παύλος
Γιαλαμάς Ιωάννης

Β’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ EΔΕΣΣΑΣ
Καιρίδης Κωνσταντίνος
Στόγιος Χρυσόστομος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καζάκης Πάρις
Καλεύρας Θεοφάνης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Σιρηνόπουλος Νικόλαος
Σουμελίδης Γιάννης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Μέκακας Μαυρουδής
Σκαρλάτος Βασίλειος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αναστασίου Νικόλαος
Γιαλαμάς Ιωάννης
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Ο ΣΒΒΕ, για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση
των μελών του, έχει αναπτύξει και διατηρεί σύστημα
πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά news-
letters, έντυπο διμηνιαίο «Δελτίο ΣΒΒΕ», αποστολή
εγκυκλίων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων ειδικού
ενδιαφέροντος.

Εγκύκλιοι
Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2013 – Μάιος 2014
έχουν αποσταλεί στις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου 39
εγκύκλιοι, οι οποίοι κάλυψαν διάφορα θέματα νομοθετικού
έργου και διοικητικών αποφάσεων, χρηματοδοτικά
προγράμματα, εκπόνηση μελετών, διεθνών αγορών κ.α.

Οικονομία & Επιχείρηση
Δεκαπενθήμερη ηλεκτρονική έκδοση του ΣΒΒΕ, η οποία
καλύπτει τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα οικονομίας,
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης, καθώς και
χρηματοπιστωτικά, φορολογικά και εργασιακά θέματα.
Επιπλέον, περιέχει τις πιο πρόσφατες αποφάσεις και
εγκυκλίους φορέων (π.χ. Υπουργείων, Ασφαλιστικών
ταμείων, κτλ). Τέλος, περιλαμβάνει απαντήσεις σε
συγκεκριμένα - φορολογικά και λογιστικά κυρίως - θέματα
που αφορούν τις επιχειρήσεις. Το newsletter υλοποιείται σε
συνεργασία με την Epsilon net.

Τύπος & ΣΒΒΕ
Παρέχει, στους αναγνώστες του, μια ενδεικτική μηνιαία
παρουσίαση, της δραστηριότητας του ΣΒΒΕ, όπως αυτή
παρουσιάστηκε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ο
αναγνώστης του «Τύπος & ΣΒΒΕ» αποκτά μια πλήρη εικόνα
για το πώς είδαν και κάλυψαν τις θέσεις, απόψεις,
τοποθετήσεις του Συνδέσμου τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Ζητήσεις Μελών - Ενημερωτικά δελτία ειδικού
ενδιαφέροντος
Παράλληλα, μέσω του δικτύου υπηρεσιών του Συνδέσμου,
παρέχεται ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και υποστήριξη σε
μεμονωμένες ερωτήσεις των επιχειρήσεων – μελών του
όπως:
 ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα,
 ερωτήσεις επί του περιεχομένου νομοθεσίας,
 μεμονωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

επιχειρήσεις,
 αναζήτηση συνεργασιών,
 ενημέρωση για την τρέχουσα διεθνή επικαιρότητα, κ.α.
αλλά και αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία ειδικού
ενδιαφέροντος όπως:
 προκηρύξεις διαγωνισμών,
 επιχειρηματικές αποστολές,
 διεθνείς συνεργασίες, κ.α.
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ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζεται στον
τρέχοντα απολογισμό, η Δικηγορική Εταιρία
«NOMOS», νομικός σύμβουλος του ΣΒΒΕ,
συμμετείχε στις Διοικητικές Επιτροπές και τα
Διοικητικά Συμβούλια, στις συνεδριάσεις των
Ομάδων Εργασίας του ΣΒΒΕ «Εργασιακών
Θεμάτων» και «Φορολογικά Θέματα» και ήταν
παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
Ασχολήθηκε με θέματα εργατικού δικαίου και
ειδικότερα με:
1. Την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης

Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των Οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών
Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος και
των Βοηθών αυτών.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 656 ΑΚ
(Υπερημερία Εργοδότη) και την προσθήκη του
άρθρου 732Α ΚΠολΔ (Προσωρινή απασχόληση
του εργαζομένου μέχρι και την έκδοση
οριστικής απόφασης επί της αγωγής
αναγνώρισης ακυρότητας απόλυσης)

3. Γνωμοδοτήσεις και παρεμβάσεις σε διάφορα
εργατικά θέματα μελών, όπως: συνέχιση
καταβολής επιδόματος γάμου, αμοιβή
εξαιρέσιμων εορτών, λήξη συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, πιστοποιητικό
ασφαλιστικής συμμόρφωσης, εισφορά υπέρ
λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων,
δυνατότητα μονομερούς μείωσης των

αποδοχών των εργαζομένων, κλαδικές
συμβάσεις εργασίας, παρέμβαση ενώπιον της
αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, κ.α.

Επιπλέον, συνέταξε γραπτές γνωμοδοτήσεις σε
ερωτήματα της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και των
μελών σχετικά με θέματα όπως:
 Ισχύουσα φορολογία σε πράξεις επί

παραγώγων.
 Καταπολέμηση των καθυστερημένων

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
 Νέες τιμές προϊόντων.
 Επιβολή δημοτικών τελών.
 Αναμεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από

ΤΑΙΠΕΔ.
 Κατάργηση των περιορισμών στην πρόσβαση

και την άσκηση του επαγγέλματος του
φορτοεκφορτωτή (ξηράς και λιμένος).

 Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και
διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ.

 Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων.
 Επιδότηση επιτοκίων.
 Αφορολόγητα αποθεματικά.
 Σύνταξη συμβάσεων δημοσίων διαγωνισμών.
Τέλος, ασχολήθηκε με νομικά θέματα θυγατρικών
εταιρειών του ΣΒΒΕ, ενώ συνέταξε άρθρο με
τίτλο «Συμβάσεις έργου - Κριτήρια για τη
διασφάλιση των επιχειρήσεων», το οποίο
δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο ΣΒΒΕ».



Νέα Μέλη

Για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2013 – Μάιος 2014
στο Μητρώο Μελών του ΣΒΒΕ ενεγράφησαν τα
παρακάτω, επτά (7) νέα μέλη, από τα οποία τέσσερα
(4) ως τακτικά μέλη και τρία (3) ως συνδεδεμένα.

Νέα Τακτικά Μέλη ΣΒΒΕ

KOMOTEX ΑΕ
VENUS GROWERS Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ

Νέα Συνδεδεμένα Μέλη ΣΒΒΕ

F GAS.eu AE
MEDIA SATURN HELLAS A.E.
PATAFRITAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Ο ΣΒΒΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ISO
9001:2002, διεξήγαγε τη δωδέκατη ετήσια έρευνα
αξιολόγησης των υπηρεσιών του μεταξύ των
επιχειρήσεων – μελών από όλους τους κλάδους
των βιομηχανιών.

Οι επιχειρήσεις – μέλη αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα
σημαντικά για το έτος 2013 τις υπηρεσίες:

 Παρεχόμενης εξυπηρέτησης: 83%
 Πληρότητας και επάρκειας πληροφοριών: 87%
 Ποιότητας παρεχόμενης τεκμηρίωσης: 81%
 Διαθεσιμότητας προσωπικού: 90% και,
 Τήρηση του χρόνου απόκρισης: 90%

Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 η φήμη και η αναγνωρισιμότητα του ΣΒΒΕ,
αλλά και η αποδεδειγμένη υποστήριξη και
συνέπεια συνεχίζουν να αποτελούν το
βασικότερο πόλο έλξης για τα νέα μέλη,

 η βελτίωση της ενημέρωσης συνεχίζει να
αποτελεί το βασικότερο όφελος συμμετοχής
τους στο ΣΒΒΕ, και,

 η εξασφάλιση υποστήριξης από συλλογικό
φορέα και η προώθηση των ζητημάτων των
μελών συμπληρώνουν τον κατάλογο των
σημαντικότερων ωφελειών για τα μέλη.
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Ο ΣΒΒΕ πιστοποιήθηκε το Μάρτιο του 2001 για πρώτη φορά κατά ISO 9000. Από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προτύπου και να παρουσιάζει στοιχεία βελτίωσης όσον αφορά
στη διαχείριση προβλημάτων και στην ανταπόκριση των αιτημάτων των μελών του.
Σήμερα, ο ΣΒΒΕ είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και SA (Social Accountability) 8000:2008
δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευσή του στις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης. Σε σχέση με το SA
8000:2008, ο ΣΒΒΕ είναι ο πρώτος εργοδοτικός συνδικαλιστικός φορέας στη χώρα ο οποίος πιστοποιείται με το
ανωτέρω πρότυπο και ένας από τους λίγους φορείς στη χώρα που κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης,
και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Γ.
Μυλόπουλος, υπέγραψαν μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ του ΣΒΒΕ και του
ΑΠΘ.

Μνημόνιο συνεργασίας ΣΒΒΕ - ΑΠΘ

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας και κοινωνικής ευθύνης ISO 9001:2008 και SA
8000:2008



ΕΡΕΥΝΕΣ—ΜΕΛΕΤΕΣ

Για το έτος 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World
Competitiveness Yearbook – WCY) του International
Institute for Management Development (IMD), η
Ελλάδα βρίσκεται στην 54η θέση σε σύνολο 60
χωρών, βελτιώνοντας την παγκόσμια κατάταξή της
κατά 4 θέσεις, αφού το 2012 βρισκόταν στην 58η
θέση, δηλαδή δεύτερη από το τέλος.
Η συνολική κατάταξη μιας χώρας, σύμφωνα με τη
μεθοδολογία του IMD, είναι αποτέλεσμα της
σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις
τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και
συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα»,
στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην
«Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και, στις
«Υποδομές».
Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η
κατάταξη της Ελλάδας  είναι:
 στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η

χώρα μας απώλεσε για το 2013 μια θέση και από
την 58η θέση του 2013 βρίσκεται πλέον στην 59η.
Πρόκειται για τη χειρότερη θέση που κατείχε ποτέ
η χώρα μας στον τομέα της «οικονομικής
αποδοτικότητας» από το 1999,

 στον τομέα της «Κυβερνητικής
Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βελτίωσε τη
θέση της κατά δυο (2) και από την 58η το 2012,

βρίσκεται πλέον στην 56η, δηλαδή στην τελευταία
πεντάδα χωρών παγκοσμίως,

 στον τομέα της «Επιχειρηματικής
Αποτελεσματικότητας», η θέση της χώρας μας
βελτιώθηκε κατά εννέα (9) θέσεις και από την 56η

το 2012 βρίσκεται πλέον στην 47η για το 2013, και
 στον τομέα των «Υποδομών», η θέση της

Ελλάδας επιδεινώθηκε κατά μια (1) θέση,
καταλαμβάνοντας για το 2013 την 35η θέση, από
την 34η που κατείχε το 2012.

Το IMD θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
οικονομίας, κατά το 2013, είναι:
 η ταχεία προώθηση διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των δαπανών του
δημόσιου τομέα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η
χώρα στην προσπάθειά της για έξοδο από την
οικονομική κρίση, με παράλληλα μέτρα ανάπτυξης
προς την πραγματική οικονομία,

 η ενίσχυση της ρευστότητας και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

 ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος,
με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής,

 η μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την
επιχειρηματικότητα, και,

 η πάταξη των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο
τομέα.

Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυνη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και
Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για δωδέκατη (12η) συνεχόμενη χρονιά, με το Ιδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), το οποίο παρείχε τα  μακροοικονομικά δεδομένα για την ελληνική οικονομία το 2012.

Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD



Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), για όγδοη
συνεχή χρονιά, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα
της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
διακοσίων δεκαοκτώ (218) επιχειρήσεων του έτους
2012 με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο. Τα βασικά
συμπεράσματα, είναι:
 Όπως και την περυσινή χρονιά (2011), έτσι

κατά το 2012, το 50% των μεταποιητικών
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος εξακολουθεί
να εργάζεται με ζημίες. Το ποσοστό παραμένει
έντονα υψηλό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το ότι
το 2008, δηλαδή στην αρχή της κρίσης το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 17%.

 Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους έχει πάψει να
έχει θετικό πρόσημο από το 2009. Για το 2012
οι βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας εμφανίζουν
«περιθώριο ζημιών» της τάξης του 5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συμπερασμάτων:
 Ο Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του

δείγματος μειώθηκε κατά περίπου 200 εκ. το
2012 σε σχέση με το 2011, είναι δηλαδή
μειωμένος κατά 5,73%.

 Οι Ζημίες αυξήθηκαν την εξεταζόμενη διετία
κατά 140%, και από 77,9 εκ. €, ανήλθαν στα
187,3 εκ. €.

 Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν
κατά 4,22%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν
κατά 5,94%.

Όσον αφορά συμπεράσματα κατά τάξη κύκλου
εργασιών:
 Τις μεγαλύτερες «αντοχές» από την οικονομική

κρίση εμφανίζουν οι επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν Κύκλο Εργασιών από 50 – 200
εκ. €, όπου απλώς το περιθώριο καθαρού
κέρδους είναι μηδενικό,

ενώ,
 Τις μεγαλύτερες «πιέσεις» και επιπτώσεις από

την οικονομική κρίση δέχονται οι επιχειρήσεις με
Κύκλο Εργασιών έως 3 εκ. €, οι οποίες
παρουσιάζουν δείκτη ζημιών ίσο με 94,2%.

 Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τρεις τάξεις κύκλου
εργασιών (3-5 εκ., 5-10 εκ. € και 10 – 50 εκ. €)
ο δείκτης ζημιών πλέον από μονοψήφιος έχει
γίνει διψήφιος και στην περίπτωση των
επιχειρήσεων από 5 – 10 εκ. € αγγίζει το 20%.

Όσον αφορά τα κλαδικά αποτελέσματα, ακόμη και
ο με παραδοσιακά μεγάλες αντοχές κλάδος των
«τροφίμων και των ποτών» παρουσιάζει αύξηση
ζημιογόνων επιχειρήσεων κατά το 2012, αφού
πλέον και γι’ αυτόν 1 στις 3 επιχειρήσεις, εμφανίζει
ζημίες. Για τους άλλους κλάδους οι ζημιογόνες
επιχειρήσεις έχουν ως εξής:
 8 στις 10 επιχειρήσεις από τον κλάδο του ξύλου

και των προϊόντων από ξύλο,
 7 στις 10 από τον κλάδο της

κλωστοϋφαντουργίας, και,

Το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης της Βορείου Ελλάδος το 2013



ENTERPRISE EUROPE NETWORK – HELLAS του ΣΒΒΕ

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι ένα
δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης
στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς
συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα,
εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και
καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το έργο του
δικτύου υλοποιείται από μία κοινοπραξία 12
οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την ελληνική
επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα
διεθνούς συνεργασίας, καινοτομίας και μεταφοράς
τεχνολογίας.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, ως μέλος
του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise
Europe Network, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς
επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωση για
ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία
και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά για την έρευνα και
την τεχνολογική ανάπτυξη.

Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου
2013 – 31 Μαΐου 2014, οι υπηρεσίες του Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ επικεντρώθηκαν
στα ακόλουθα:

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αιτήματα

Το Enterprise Europe Network - Hellas στο πλαίσιο
της ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές,
διαχειρίστηκε συνολικά 1261 αιτήματα.

Τα κυριότερα αιτήματα πληροφόρησης αφορούσαν
σε θέματα όπως:
1.Επιχειρηματικές συνεργασίες / διεθνοποίηση
2.Δυνατότητες χρηματοδότησης
3.Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία
4.Πολιτική της Ε.Ε.
Άλλα θέματα

Τα αιτήματα πληροφόρησης που εξυπηρετήθηκαν,
προήλθαν κυρίως από υφιστάμενες και υπό σύσταση
επιχειρήσεις, ενώ ένα ποσοστό αιτημάτων από
διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
καθώς και μέλη του δικτύου Enterprise Europe Net-
work.



Ηλεκτρονική πληροφόρηση

Η Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα (e-flashnews)
εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe
Network - Hellas, κάθε μήνα, με σκοπό τη βέλτιστη
ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, σε
ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές.

Η θεματολογία της περιλαμβάνει εθνικά και
ευρωπαϊκά θέματα επικαιρότητας όπως: ευκαιρίες
χρηματοδότησης, επιχειρηματικές συνεργασίες,
προκηρύξεις, εθνικούς και διεθνείς δημόσιους
διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών, κλαδικές
εκθέσεις κ.α. Ενημερώνει επίσης και για τη
διοργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  καθώς επίσης και για
εκδηλώσεις του Enterprise Europe Network – Hellas.
Στη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος,
απεστάλησαν συνολικά 12 Μηνιαίες Ηλεκτρονικές
Εφημερίδες.

Μηχανισμός Διαλογική Χάραξη Πολιτικών
(Interactive Policy Making – IPM)

Ο μηχανισμός «IPM», αποτελεί μια ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για την πολιτική της Εσωτερικής
Αγοράς της Ε.Ε. Αποσκοπεί στη συλλογή και
καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς της εσωτερικής
αγοράς και στοχεύει στη βελτίωση του ευρωπαϊκού
νομοθετικού – κοινοτικού πλαισίου. Υποβλήθηκαν 6
εξειδικευμένες υποθέσεις στη βάση δεδομένων του
«IPM» οι οποίες αφορούσαν κυρίως θέματα εθνικής
- ευρωπαϊκής φορολογίας και νομοθεσίας, καθώς
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας
(Partnership Opportunities Database - POD)

Στη Βάση Δεδομένων Επιχειρηματικής Συνεργασίας
«POD» από το Enterprise Europe Network - Hellas
του ΣΒΒΕ έχουν καταχωρηθεί 56 ελληνικά
επιχειρηματικά προφίλ, ενώ έχουν προωθηθεί προς
τις επιχειρήσεις μέλη και πελάτες του, κυρίως μέσω
της μηνιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας, 44 διεθνή
επιχειρηματικά προφίλ. Η βάση «POD» παρέχει στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα αναζήτησης ενός ή
περισσοτέρων πιθανών συνεργατών και της
καταχώρησης του εταιρικού τους προφίλ με σκοπό
την προώθησή τους σε χώρες εντός και εκτός της
Ε.Ε. οι οποίες είναι μέλη του δικτύου Enterprise
Europe Network.

Θεματικές Ομάδες Εργασίας του Δικτύου
«Enterprise Europe Network»

Η κάθε ομάδα, στην οποία συμμετέχουν μόνο
επιλεγμένα στελέχη, έχει ως στόχο την ανάπτυξη
μεθοδολογιών, κατευθυντήριων γραμμών,
εργαλείων και υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις-μέλη,
με σκοπό την υποστήριξη και την επέκταση των
δραστηριοτήτων τους, ειδικά σε διεθνές επίπεδο.
Το Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ,
συμμετείχε στις παρακάτω θεματικές ομάδες
εργασίας:

Agrofood: για τον κλάδο των τροφίμων.

Sustainable Construction: για τον τομέα της
αειφόρου δόμησης. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής, διοργανώθηκε
εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας από το
αντίστοιχο κέντρο Enterprise Europe Network της
Αυστρίας στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2014 στο χώρο
της Έκθεσης «Energy Days Graz 2014» στο Graz,
Αυστρία. Συμμετείχε η εταιρεία μέλος του ΣΒΒΕ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΕ η οποία
πραγματοποίησε 12 συναντήσεις.

ICT Industry & Services: για τον τομέα της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής,
διοργανώθηκε εκδήλωση επιχειρηματικής
συνεργασίας στις 10-14 Μαρτίου 2014 στο χώρο της
έκθεσης «CeBIT 2014» στο Ανόβερο, Γερμανία.
Συμμετείχαν 3 εταιρείες από την Ελλάδα οι οποίες
πραγματοποίησαν συνολικά 30 συναντήσεις.

Διεθνής Δραστηριότητα - Συμμετοχή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
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Επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Fujairah των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η εκδήλωση διοργανώθηκε, στις 19 Φεβρουαρίου
2014, από το ΣΕΒ και το ΣΒΒΕ, μέλη του Enter-
prise Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου του
Εμιράτου “Fujairah”, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Διεθνής Εκδήλωση Επιχειρηματικών
Συναντήσεων «Mission for Growth»

Διοργανώθηκε, στην Αθήνα, από το Enterprise
Europe Network - Hellas στις 11 Μαρτίου 2014,
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio
Tajani. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται σε τομείς που
προσδιορίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες για την
ανάπτυξη στην Ελλάδα, και ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες
τους στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήταν πρωτοβουλία
της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
διημερίδας με τίτλο: Αναπτυξιακή Στρατηγική
«Ευρώπη 2020»: Προώθηση Επιχειρηματικών
Συνεργασιών στην Ελλάδα.

Από το Enterprise Europe Network του ΣΒΒΕ
συμμετείχαν 11 επιχειρήσεις οι οποίες
πραγματοποίησαν 30 επιχειρηματικές
συναντήσεις.

Συνέδρια – Ημερίδες – Εκδηλώσεις

Το Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ διοργάνωσε ή/και συνδιοργάνωσε τις παρακάτω ενημερωτικές
εκδηλώσεις:



1ο Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ

Στις 19 Μαρτίου 2014 διοργανώθηκε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την Αδελφοποίηση
των πόλεων Θεσσαλονίκης και Κολωνίας, από το Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (Deutsch-
Hellenische Wirtschaftsvereinigung - DHW) στην Κολωνία, σε συνεργασία με το Δήμο της Κολωνίας και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κολωνίας. Από ελληνικής πλευράς η διοργάνωση υποστηρίχτηκε
από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (μέλος του Enterprise Europe Network), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος και το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ειδικές, Προπαρασκευαστικές, Εκδηλώσεις - Συναντήσεις

Το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, συμμετείχε σε 28 ειδικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και
εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούσαν στις δράσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Business Mentors (Δίκτυο υποστήριξης της
γυναικείας επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα)

Με τη βράβευση του ελληνικού δικτύου Busi-
ness Mentors ως καλή πρακτική μεταξύ των
17 δικτύων μεντόρων σε όλη την Ευρώπη,
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Business Men-
tors».
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώθηκε στις 4
Ιουλίου 2013, στην Αθήνα, με την παρουσία
εκπροσώπων και επιχειρηματιών του δικτύου
Business Mentors της Σερβίας. Από τη Βόρεια
Ελλάδα, για την  ανάπτυξη της επιχείρησής
τους, βραβεύτηκαν 5 μέντορες και 5
καθοδηγούμενες γυναίκες επιχειρηματίες, από
τους συνολικά 13 μέντορες και 13
καθοδηγούμενες που βραβεύτηκαν από την
Ελλάδα.

Dragon-STAR (Dragon - Sustaining Tech-
nology And Research EU-China Collabo-
ration)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε
συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / HELP-
FORWARD συμμετέχει στην υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Dragon-STAR»,
το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της σινο-
ευρωπαϊκής συνεργασίας, σε 4 επίπεδα:
Την ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής
οργανισμών και επιχειρήσεων από την Κίνα
στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Την ενίσχυση της διμερούς επιχειρηματικής
συνεργασίας στον ευρύτερο τομέα της

καινοτομίας και τεχνολογίας μεταξύ
επιχειρήσεων.
Την υποστήριξη του συνεχιζόμενου διμερούς
διαλόγου για την συνεργασία Ε.Ε.-Κίνας σε
θέματα έρευνας και τεχνολογικής
συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ έχει δημοσιεύσει ήδη
δύο ανοιχτές προκηρύξεις για χρηματοδότηση
των ταξιδιωτικών εξόδων επιχειρήσεων που
ενδιαφέρονται να μεταβούν στην Κίνα.
Η 2η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για
συμμετοχή στην έκθεση «EU-China Business
& Technology Co-operation Fair», στην
Chengdu, Κίνα (21-23/10/2014) είναι ανοιχτή
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και
μέχρι 19/09/2014.
Η 3η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για
πραγματοποίηση επιχειρηματικών ταξιδιών
στην Κίνα στους ακόλουθους προορισμούς:
Chengdu, Zhongshan, Beijing, είναι ανοιχτή
μέχρι 18/07/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του ΣΒΒΕ: http://www.sbbe.gr

ECHOES (Eco-design for Construction of
Habitat Optimising Energy for Sustain-
ability)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
μέλος του Enterprise Europe Network – Hel-
las, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Eco-design for Construction
of Habitat Optimising Energy for Sustainability
(ECHOES)» έχει αναλάβει την ενημέρωση και
υποστήριξη των επιχειρήσεων, σχετικά με τα
οφέλη του Οικολογικού Σχεδιασμού
Προϊόντων (Eco-design).
Ο Οικολογικός Σχεδιασμός αφορά το
σχεδιασμό ενός προϊόντος με ιδιαίτερη
έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κατά την
εκτέλεση μιας αξιολόγησης του κύκλου ζωής,
ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος συνήθως
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χωρίζεται σε: δημόσιες συμβάσεις, κατασκευή,
χρήση, και απόρριψη. Αυτά τα περιβαλλοντικά
θέματα αφορούν την κατανάλωση ενέργειας,
τα απόβλητα, τις πρώτες ύλες, τη ρύπανση και
το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.
Ο ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με εξειδικευμένο
εξωτερικό σύμβουλο, θα πραγματοποιήσει
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
των προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.
Στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκε ημερίδα
με θέμα: «Εφαρμογές της διογκωμένης
πολυστερίνης» στις 3 Μαΐου 2014 από το En-
terprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος.

EEN-PACT (Enterprise Europe Network –
PACT)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «EEN-
PACT» στις 13 Δεκεμβρίου 2013. Το έργο είχε
ως στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και αφορά τη βιομηχανία χαρτιού
και τον κλάδο των δερμάτινων ειδών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα: «Inter-
national policy to fight climate change» στις 9
Οκτωβρίου 2013 στη Σόφια, Βουλγαρία.

F.IND. CONSULTING

To έργο: «Enhancement of the competitiveness
and restructuring of the food subsectors
through benchmarking – F.IND. CONSULTING»
υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα
– Βουλγαρία» 2007 – 2013, το οποίο
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Στόχος του F.IND. CONSULTING είναι να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
τροφίμων και ποτών. Για να το επιτύχει αυτό,
το έργο F.IND. CONSULTING αξιοποιεί τη
μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης,
αναπτύσσοντας ένα νέο καινοτόμο εργαλείο, το
οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τομέα
Τροφίμων και Ποτών, προκειμένου να
αξιολογήσουν την απόδοσή τους σε όλους τους
τομείς λειτουργίας τους, αλλά και να λάβουν τις
κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις για την
βελτίωσή τους.

GuardEn

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την
πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού Πλαισίου
για την υποστήριξη του ορθολογικού
σχεδιασμού και την αποτελεσματική εφαρμογή
στρατηγικών τοπικού χαρακτήρα, για την
πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών
κινδύνων, εστιάζοντας στη μόλυνση του
εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο
Μηχανισμός/Πλαίσιο βασίζεται (και
ενσωματώνει) σύγχρονες επιστημονικές
μεθόδους και πρακτικές, εστιάζοντας: (α) στη
βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των
επιχειρήσεων, (β) στην ανάπτυξη
συνεργασιών, και, (γ) στην ανάπτυξη
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού. Στο έργο
συμμετέχουν 15 φορείς από 8 χώρες της Ν.Α.
Ευρώπης. Το έργο GuardEn: Guardians of En-
vironment Framework: An Integrated Ap-
proach of Strategies for Prevention of Soil Pol-
lution and Rehabilitation of Harmed Territories
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από την
Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό  Ταµείο
Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και  κατά 15%
από Εθνικούς Πόρους στο  πλαίσιο  του
Διακρατικού Προγράμματος "Χώρος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης".
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Inno-Food SEE

Το έργο «Setting up the innovation support
mechanisms and increasing awareness on the
potential of Food Innovation and RTD in the
South East Europe area - NOFOOD SEE»
χρηµατοδοτείται  από  το Διακρατικό
Πρόγραμμα «Χώρος Νοτιοανατολικής
Ευρώπης» (South East Europe Transnational
Cooperation Programme), το οποίο
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Το έργο INNOFOOD SEE έχει στόχο τη
δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών που
θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν την
ανταλλαγή και το συντονισμό πρωτοβουλιών
και πολιτικών προώθησης της καινοτομίας
στον ευρύτερο χώρο των τροφίμων.
Απώτερος στόχος του έργου είναι η
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τομέα και η ανάδειξη της
σημασίας της καινοτομίας στο χώρο των
τροφίμων.

OPTIMES (OPportunities To IMprove Envi-
ronment for SMEs)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο
«OPTIMES» την 1η Δεκεμβρίου 2013. Το έργο
αυτό είχε ως στόχο την υποστήριξη των
επιχειρήσεων να διαχειριστούν καλύτερα

περιβαλλοντικές προκλήσεις οι οποίες μπορούν
να μετατραπούν σε οικονομικές ευκαιρίες
όπως η εξοικονόμηση ενέργειας ή η μείωση
της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Οι δράσεις του
έργου αφορούσαν τον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας και των δομικών
υλικών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκε
στις 15 Οκτωβρίου 2013 ημερίδα με θέμα:
«Μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη με υψηλό
κόστος ενέργειας;» από την Ένωση
Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας
(ΕΒΙΚΕΝ) σε συνεργασία με το Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ.

THESEIS (Training on Health & Safety in
Environment Industry Sector)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα
«THESEIS» στις 31 Οκτωβρίου 2013. Το έργο
στόχευε στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
μοντέλου μέσω διαδικτύου σχετικά με θέματα
που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στο
εργασιακό χώρο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκε
ημερίδα με θέμα: «Effective Waste Manage-
ment» στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 από το En-
terprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ σε
συνεργασία με την εταιρεία SIGMA Consult-
ants. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η
ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τη
διαχείριση βιομηχανικών και αστικών
αποβλήτων με την παρουσίαση καλών
πρακτικών από τη Βουλγαρία, την Πολωνία,
και τη Φινλανδία.
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Το 2013 το γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στη
Θεσσαλονίκη παρείχε υποστήριξη σε 125
περιπτώσεις, από τις οποίες οι 58 αφορούσαν
υποστήριξη σε θέματα ερευνητικών προγραμμάτων
και οι υπόλοιπες θέματα τεχνολογικής και
επιχειρηματικής συνεργασίας. Αναλυτικότερα ο
απολογισμός για το 2013 περιλαμβάνει:

Συμφωνίες τεχνολογικής/επιχειρηματικής
συνεργασίας
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (γραφείο Θεσσαλονίκης) παρείχε
υποστήριξη σε εταιρίες και οργανισμούς για τον
εντοπισμό συνεργατών στο εξωτερικό. Σε 11
περιπτώσεις υπήρξε συμφωνία επιχειρηματικής ή
ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών
εταιριών και οργανισμών με αντίστοιχους φορείς
από την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την
Γερμανία, την Κροατία και την Κύπρο.

Προώθηση αιτημάτων ευρωπαϊκών εταιριών
για τεχνολογική συνεργασία
To 2013 προωθήθηκαν στοχευμένα 43 αιτήματα
ευρωπαϊκών εταιριών για τεχνολογική συνεργασία.
Σε 14 περιπτώσεις υπήρξε ενδιαφέρον από την
ελληνική πλευρά, σε 7 περιπτώσεις οι συζητήσεις
έφτασαν σε προχωρημένο στάδιο και σε 3
περιπτώσεις υπήρξαν ολοκληρωμένες συμφωνίες.
Επίσης, σε 4 περιπτώσεις ελληνικοί οργανισμοί της
Β. Ελλάδας συμμετείχαν με την υποστήριξη του
Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε ευρωπαϊκές προτάσεις
ερευνητικής συνεργασίας.

Προώθηση στην Ευρώπη αιτημάτων
τεχνολογικών συνεργασιών επιχειρήσεων και
ερευνητικών εργαστηρίων της Β. Ελλάδας
Στο ίδιο διάστημα αναδείχτηκαν 24 περιπτώσεις
επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων με
δυνατότητα ή ανάγκη διακρατικής τεχνολογικής
συνεργασίας. Μετά από στενή συνεργασία και
λεπτομερείς συζητήσεις ως προς τους όρους της
προσδοκώμενης συνεργασίας με ξένες επιχειρήσεις,
προωθήθηκαν οι αιτήσεις συνεργασίας των
οργανισμών μέσω του δικτύου Enterprise Europe
Network .

Υποστήριξη οργανισμών για συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά – Εθνικά Προγράμματα
Τα στελέχη του γραφείου Θεσσαλονίκης, ως Εθνικά
Σημεία Επαφής (NCPs) για το 7ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο έως το τέλος του 2013 και πλέον για τον
Ορίζοντα 2020, παρείχαν σε 58 περιπτώσεις
ολοκληρωμένη πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά, αλλά
και Εθνικά Προγράμματα, ενώ συμμετείχαν σε 4
συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Επίσης, διοργάνωσαν ή συμμετείχαν ως
εκπαιδευτές σε 3 σεμινάρια για το 7ο ΠΠ και τον
Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κίνα,
Ινδία, Ιαπωνία). Επιπλέον, τα στελέχη του
γραφείου Θεσσαλονίκης υποστήριξαν εκ μέρους της
ΓΓΕΤ τους υποψήφιους στο πλαίσιο της
Προκήρυξης Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς -
Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες "
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-
2015" στην ανεύρεση συνεργατών στο Ισραήλ.

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των κυριότερων
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2013 με την
υποστήριξη του γραφείου Θεσσαλονίκης:
 16/1/2013, Θεσσαλονίκη, Ελληνο-Βουλγαρικό

Partenariat στον τομέα των τροφίμων.
Διοργάνωση: Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων,
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

 9-11/7/2013, Θεσσαλονίκη, NANOTEXNOLOGY
2013 Matchmaking Event: Εκδήλωση
τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων
στο πλαίσιο του συνεδρίου NANOTEXNOLOGY
2013. Διοργάνωση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΒΕΤΑΜ,
LTFN-Α.Π.Θ.

 4/9/2013, Θεσσαλονίκη, Ημερίδα: “Packaging
the Future: Environmentally Safe Compostable
Packages”. Διοργάνωση: Δίκτυο Βιολογικών
Προϊόντων, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

 6-8/10/2013, Κολωνία, Γερμανία, Anuga Match-
making 2013: Εκδήλωση επιχειρηματικών
συναντήσεων στο πλαίσιο την διεθνούς έκθεσης
τροφίμων και ποτών Anuga. Διοργάνωση:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Βαλένθιας, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

 6-8/11/2013, Βίλνιους, Λιθουανία, Face2Face
Meetings @ ICT 2013: Εκδήλωση τεχνολογικών
και επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο
του συνεδρίου ICT 2013 Create, Connect, Grow.
Διοργάνωση: Ideal-ist, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

 18/12/2013, Horizon 2020 Webinar στο πλαίσιο
του έργου INCONTACT-one world και με την
υποστήριξη των έργων DRAGON-STAR,
ESASTAP-PLUS, and JEUPISTE.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ – Μεταφορά Τεχνολογίας στην Πράξη
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ



To 2013 το ΚΕΠΑ έχει να επιδείξει σημαντικά
αξιόλογο έργο τόσο στη διαχείριση προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και σε γενικότερα
ζητήματα στήριξης και προώθησης της
επιχειρηματικότητας επ΄ ωφελεία των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα το ΚΕΠΑ:
Α) Διαχειριστικό έργο στο πλαίσιο των
προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-
2013
Μέσω της συμμετοχής του στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (το
ΚΕΠΑ έχει την ευθύνη διαχείρισης των
προγραμμάτων του Φορέα), που αποτελεί τον
εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης ΕΠΑΝ ΙΙ)  με γεωγραφική ευθύνη τις
Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
συνέχισε με επιτυχία το διαχειριστικό του έργο στο

πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ
2007-2013 που ανέλαβε να διαχειριστεί.
Ειδικότερα το 2013 προκηρύχθηκαν τα
προγράμματα :
 «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των

Επιχειρήσεων ΙΙ»
 «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ &

Επιχειρηματικά Πάρκα» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ
ΙΙ

 «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης,
Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» στο πλαίσιο
των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επίσης εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις
έγκρισης χρηματοδότησης :

Πρόγραμμα Αριθμός
επιχειρήσεων

Χρηματοδοτούμενος
Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη
(επιχορήγηση) (€)

«Ενίσχυση Χερσαίων
Εμπορευματικών Οδικών
Μεταφορών-Μετακινούμε την
Ελλάδα με ασφάλεια και
σεβασμό στο περιβάλλον»

101 11.356.017,49 7.834.008,86

«Εναλλακτικός Τουρισμός» 54 5.946.987,37 2.973.493,69

«Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων
σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά
Πάρκα»

7 2.147.492,30 1.073.746,30

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους
τομείς Μεταποίησης,
Τουρισμού, Εμπορίου,
Υπηρεσιών στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013»

1616 224.023.755,85 20.097.487,11

Σημείωση : Στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, 1117 επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκαν ως Δυνητικοί Δικαιούχοι και απέκτησαν
το δικαίωμα οριστικής ένταξης στο πρόγραμμα ως κανονικοί Δικαιούχοι, εφόσον πληρούσαν σε
συγκεκριμένο χρόνο έως τις 31/3/2014 συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.
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Τέλος στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» που
έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τον
επιχειρηματικό κόσμο, το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με
το ΣΕΒΕ υλοποίησαν από κοινού σημαντικό
αριθμό εκδηλώσεων και συναντήσεων στις
Περιφέρεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
με στόχο την προώθηση και προβολή του
προγράμματος. Αποτέλεσμα των εν λόγω
ενεργειών ήταν να υποβληθούν  366 φάκελοι
υποψηφιότητας(επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες
επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας συνολικού αιτούμενου
χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού
€44.627.723,33 και συνολικής αιτούμενης
δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) €
20.458.425,25, υπερκαλύπτοντας την αρχική
διαθέσιμη δαπάνη της προκήρυξης και στις δύο
Περιφέρειες. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το
Μάρτιο του 2014.

Παράλληλα στο διάστημα 9/12/2013-20/12/2013
το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και
την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με
ενεργή συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, διοργάνωσε ειδικές εκδηλώσεις για
τους Δυνητικούς Δικαιούχους του προγράμματος
προκειμένου να τους ενημερώσει για τον τρόπο
με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα ως κανονικοί Δικαιούχοι καθώς και τα
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2007-2013
που μπορούν να αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση
αυτή.
Εκτός των προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ, το 2013.
το ΚΕΠΑ,  στο πλαίσιο της συνεργασίας του με
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στα οποία η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιλέχθηκε ως
τελικός δικαιούχος, συνέχισε τον  έλεγχο και την
παραλαβή των έργων των επιχειρήσεων που
υλοποιούνται ενώ παράλληλα διεξήγαγε έλεγχο
τήρησης των υποχρεώσεων και της διατήρησης
της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που είχαν ήδη
ολοκληρώσει το έργου τους στα προηγούμενα
έτη.

Συνολικά από τις αρχές του 2010 μέχρι και τις
31/12/2013 το ΚΕΠΑ ανέλαβε να διαχειριστεί
5.530 έργα συνολικού προϋπολογισμού 642 εκ.
ευρώ και δημόσιας επιχορήγησης 230  εκ. ευρώ.

Όπως τονίσθηκε και προηγουμένως για τη
μέγιστη δυνατή προβολή και δημοσιοποίηση των

προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΚΕΠΑ, σε
συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ, αλλά και
γενικότερα προχώρησε στην υλοποίηση
στοχευμένων ενεργειών προβολής
(καταχωρήσεις, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις,
συνεντεύξεις, εκδόσεις Δελτίων Τύπου, εκδόσεις
εντύπων, έκδοση εντύπων, συμμετοχή στην 78η

ΔΕΘ).

Παράλληλα αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα του
ΚΕΠΑ, www.e-kepa.gr, που αποτέλεσε το 2013
σημαντικό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση
των επιχειρήσεων καταγράφοντας μεγάλη
επισκεψιμότητα από τις ΜμΕ και τους Φορείς της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά το
2013 επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ
56.351 μοναδικοί χρήστες.

Β) Συμμετοχή σε προγράμματα
Εκτός του διαχειριστικού του έργου, το ΚΕΠΑ
συνέχισε δυναμικά τη δραστηριότητά του στην
αξιοποίηση προγραμμάτων είτε απευθείας από
την Ε.Ε είτε και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-
2013  στα οποία συμμετέχει είτε ως επικεφαλής
εταίρος, είτε ως απλός εταίρος συγκριμένων
κοινοπρακτικών σχημάτων, με σημαντικά
αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση
αυτή διαδραματίζει το γραφείο που διατηρεί το
ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα

Β1) Προγράμματα που χρηματοδοτούνται
απευθείας από την Ε.Ε.

Πέρα από τη συμμετοχή του σε συνεργασία με
άλλους 10 εταίρους του εξωτερικού το ΚΕΠΑ στο
έργο «SEE PLATFORM» που υλοποιείται στο
πλαίσιο της πρωτοβουλία της ΕΕ για την
προώθηση της καινοτομίας και του Design εντός
του 2013 εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΚΕΠΑ σε
δύο άλλα προγράμματα :
European Design Innovation Platform – EDIP
ύψους 3,8 εκατομμυρίων € στην κοινοπραξία 14
οργανισμών, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΠΑ, με
σκοπό τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρμας Σχεδιασμού και Καινοτομίας
(European Design Innovation Platform - EDIP).
Το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με το Danish Design
Council είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των
δράσεων σχετικά με την υποστήριξη και
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του design στις
επιχειρήσεις. Επικεφαλής εταίρος το έργου είναι
το UK Design Council.
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Πρωτοβουλία JASMINE της Ε.Ε. Το ΚΕΠΑ στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την ίδρυση και
σύσταση του πρώτου ιδιωτικού φορέα παροχής
μικροπιστώσεων εντάχθηκε στην πρωτοβουλία
JASMINE μέσω παροχής τεχνικής βοήθειας για το
σκοπό αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή, λήφθηκε
αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής και του
επιχειρησιακού σχεδίου που έχει αναπτυχθεί για
αυτόν τον σκοπό, και επιπλέον διοργανώθηκαν
ειδικά σεμινάρια κατάρτισης στελεχών του ΚΕΠΑ
από ξένους ειδικούς, διάρκειας 12 ημερών.

Β2) Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ 2007-2013

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας (INTERREG IV) Ελλάδα-Βουλγαρία
2007-2013.-Έργο «ΤRIGGER»
Το έργο περιλαμβάνει ένα συνολικό δράσεων και
ενεργειών, που θα αξιοποιήσουν το έμψυχο
επιστημονικό δυναμικό των δυο χωρών στην
αγορά εργασίας, με απώτερο στόχο την
ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δυο
οικονομιών, την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη
των δυο περιοχών παρέμβασης και την ενίσχυση
της περιφερειακής συνοχής των περιοχών αυτών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 1.752.500,00€. Το έργο θα
υλοποιηθεί από 6 εταίρους (συμμετοχή και του
ΣΒΒΕ) με επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης (ΥΜΑΘ)
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας (INTERREG IV) Ελλάδα-Βουλγαρία
2007-2013.-Έργο «SME PIPELINE»
Στο πλαίσιο του Α’ πρόσκλησης για την υποβολή
προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ''Ελλάδα-
Βουλγαρία 2007-2013'' το ΚΕΠΑ) σε συνεργασία
με το ΣΕΠΒΕ και τον Τοπικό Φορέα Οικονομικής
Ανάπτυξης (LEDA) της πόλης Razlog Βουλγαρίας

(Περιφέρεια Βlagoevgrad), ολοκλήρωσαν την
υλοποίηση του έργου ''Creating project pipeline
for SME Development, financed by EU Structural
Funds'' συνολικού προϋπολογισμού €467.700,00.
Το ΚΕΠΑ ήταν ο επικεφαλής εταίρος του έργου
και είχε τον κεντρικό συντονισμό και τη
διαχείριση του συνόλου του έργου. Στις αρχές
του 2013 και συγκεκριμένα στις 11 Μαρτίου 2013
πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ''HYATT RE-
GENCY'' η διοργάνωση τελικού συνεδρίου του
έργου όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά
του παρουσία επιχειρήσεων και φορέων της
πόλης.

Προγράμματα ΤΟΠΣΑ
Το ΚΕΠΑ μέσω της συμμετοχής του σε τρείς (3)
Αναπτυξιακές Συμπράξεις που έχουν διαμορφωθεί
για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων
ΤοπΣΑ στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Πέλλας
και συγκεκριμένα :
Δίκτυο Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Διακριτικός Τίτλος
''ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ'')
Ανάταση στην Πέλλα-Νew Opportunities in Pella''
Ένταξη στην Εργασία Ανέργων Μετα-
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Διακρτικός Τίτλος ''ΕΝΤΑΞΗ'')'
Υλοποίησε στο χρονικό διάστημα 29/10.2013-
1/11/2013 & 6/11/2013 εκπαιδευτικά σεμινάρια
στους ανέργους των Αναπτυξιακών Συμπράξεων
«ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ» και «ΕΝΤΑΞΗ» με θέματα :
Εισαγωγή στη διεθνή δραστηριοποίηση
Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας και
σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης
Σχεδιασμός Υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τομέα
Κατάρτιση και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στον
απολογισμό των ενεργειών του ΚΕΠΑ για το έτος
2013 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα του Φορέα, www.e-kepa.gr.
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Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ κατά το έτος 2013 είχε τις
εξής δραστηριότητες:

Υποβολή 5 Προτάσεων (17 προγράμματα)
Αναλυτικά:
 7 προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με το

ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25»
 1 πρόγραμμα κατάρτισης σε συνεργασία με την

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25»

 4 προγράμματα στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στο
πλαίσιο του Έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ»

 Υποβολή αίτησης στην ανοιχτή πρόσκληση του
ΕΟΠΠΕΠ (30/01/2013) για την επιλογή
«Εξεταστικών Κέντρων» διενέργειας των εξετάσεων
πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών
ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης

 4 προγράμματα στο πλαίσιο του Έργου: «ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Υλοποίηση 56 προγραμμάτων – Ειδικότερα:
 7 προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με το

ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25»
 1 πρόγραμμα κατάρτισης σε συνεργασία με την

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25»

 4  προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π:
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»,  «ΣΧΕΔΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (ΔΡΑΣΗ 2)

 3 προγράμματα για το Έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ:
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με
την ΔΕΘ (ΤΟΠΣΑ)

 5 προγράμματα για το Έργο: «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» με τον ΣΒΒΕ (ΤΟΠΣΑ)

 3 προγράμματα για το Έργο: «Ίσες ευκαιρίες
εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της
Θεσσαλονίκης» με το ΚΠΠ (ΤΟΠΕΚΟ)

 4 προγράμματα ανέργων (580 ωρών έκαστο), στο
πλαίσιο του Έργου: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΑΣ
ΈΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

 1 πρόγραμμα κατάρτισης για δασκάλους στο πλαίσιο
του Έργου: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», στο Υπουργείο Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης.

 1 πρόγραμμα κατάρτισης (300 ωρών)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

 4 προγράμματα με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Ι.Ε.Π.Υ.Α)»

 3 προγράμματα στο πλαίσιο του Έργου:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΣ 1 &
ΤΥΠΟΣ 2»

 2 προγράμματα στο πλαίσιο του Έργου: ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ

 2 προγράμματα στο πλαίσιο του Έργου:
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 –
49 άτομα προσωπικό

 4 προγράμματα με τίτλο: Κατάρτιση Ενεργειακών
Επιθεωρητών στα κτίρια

 2 προγράμματα με τίτλο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ

 2 προγράμματα σε συνεργασία με την ΔΕΘ – HEL-
EXPO για τους εργαζόμενους των φορέων τους

 2 προγράμματα με τίτλο: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 3 προγράμματα με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 2 προγράμματα με τίτλο: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ – HACCP
 1 πρόγραμμα με τίτλο: PMP PROFESSIONAL

(PROJECT MANAGENT)

ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ
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