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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 
Γηαξθήο θαη κφληκε αβεβαηφηεηα ζηελ νηθνλνκία, κφ-
ληκε απνπζία ξεπζηφηεηαο απφ ηελ αγνξά, επηδεηλνχ-
κελεο ζρέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο κε 
ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εγρψξηα δήηεζε ζε 
ειεχζεξε πηψζε, εμαγσγέο δηαξθψο κεηνχκελεο, α-
ληηθαηηθέο δειψζεηο θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ 
πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο…   
΄ απηφ ην πνιπδηάζηαηα ερζξηθφ θαη αληηθαηηθφ εμσ-
ηεξηθφ πεξηβάιινλ θιήζεθε ν χλδεζκνο λα δξαζηε-
ξηνπνηεζεί θαη λα ππεξαζπηζζεί, ηα θαιψο ελλννχκε-
λα, ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο. 
΄ έλα ζχληνκν θείκελν απνινγηζκνχ, πξνθαλψο 
θαλείο δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη φια φζα πξν-
ζπαζήζακε λα θέξνπκε ζε πέξαο ην ηειεπηαίν δσδε-
θάκελν.  
Γη’ απηφ αο αλαθεξζνχκε ζε βαζηθνχο άμνλεο παξα-
γσγήο έξγνπ θαη ζέζεσλ θαηά ηελ πεξαζκέλε ρξν-
ληά. πγθεθξηκέλα: 
 πλαληεζήθακε επαλεηιεκκέλα κε ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηεο ρψξαο, πξνζπαζψληαο λα πείζνπκε 
ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 
ζέζεσλ θαη ησλ πξνηάζεψλ καο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεη-
ξήζεσλ.  

 Αλαπηχμακε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ηηο 
αλαδείμακε κε θάζε πξφζθνξν κέζνλ, ρσξίο λα 
αηζζαλφκαζηε ακήραλα, αιιά πάληνηε πξνζεισ-
κέλνη ζην θαζήθνλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζε-
σλ κειψλ καο. 

 Δληζρχζακε ηε δηεζλή δηθηχσζε ηνπ πλδέζκνπ 
καο, νχησο ψζηε λα έρνπκε ηελ επθαηξία αλάπηπ-
μεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο ζηηο γεηην-
ληθέο καο Βαιθαληθέο ρψξεο. 

 πλεξγαζζήθακε ζηελά κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπ 
πλδέζκνπο Βηνκεραληψλ ηεο ρψξαο, έρνληαο 
πάληνηε ελεξγφ ξφιν, εηζθέξνληαο ζεηηθά κε ηεθ-
κεξησκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ άζθεζε 
ξεαιηζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο βηνκεραληθήο 
πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο θαη γηα ηελ έκπξαθηε π-
πνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

 ρεδηάζακε θαη πξνηείλακε πξνο ηηο πεξηθεξεηα-
θέο αξρέο εθαξκνζκέλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηη-
θφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Βνξεηνειιαδηθνχ 
Σφμνπ. 

κα πάλσ απ’ φια,  
 Δπηκείλακε ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ πεξηβάιιν-

ληνο γηα ηελ πινπνίεζε πάζεο θχζεσο επελδχζε-
σλ, πνπ είλαη ηειηθά ε κνλαδηθή πεγή αλάπηπμεο 
θαη δεκηνπξγίαο λέσλ θαη βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγα-
ζίαο. 
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Αζαλάζηνο αββάθεο 
Πξφεδξνο ΒΒΔ 

 



 

 

Φπζηθά ν θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία α-
ζρνιεζήθακε είλαη καθξχο, φπσο πνιχ θαιά γλσξί-
δεηε, θαη φπσο ζα δηαπηζηψζεηε απφ ηελ αλάγλσζε 
ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνινγηζκνχ. Όκσο, 
πάλσ απ’ φια, ζέισ λα ππνγξακκίζσ, φηη νη άνθλεο 
– θπξηνιεθηηθά – πξνζπάζεηέο καο, είραλ αξρή θαη 
ηέινο ΔΑ, ηα κέιε καο. Γη’ απηφ θαιέζακε ηελ θπ-
βέξλεζε λα πξάμεη ην απηνλφεην, πνπ γηα καο δελ 
είλαη άιιν απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο ει-
ιεληθψλ πξντφλησλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 
εληζρχζνπκε ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 
κειψλ καο, θαη λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο ζέζεηο εξ-
γαζίαο γηα ηελ θνηλσλία. 
 
Ζ παξνρή ξεπζηφηεηαο, ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο 
θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο ελέξγεηαο γηα ηε βην-
κεραλία, δεηήζακε λ΄ αληηκεησπηζζνχλ θαηά πξνηε-
ξαηφηεηα, γηα λα δηαζσζεί ν παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο 
ρψξαο.  
 
Δπηπιένλ, ζέζακε ςειά ζηελ αηδέληα ησλ πξνηε-
ξαηνηήησλ καο ζεκαληηθά ζεζκηθά δεηήκαηα γηα ηε 
βηνκεραλία, φπσο:  
1. ηε ζπκθσλία θξάηνπο, εξγνδνηψλ θαη εξγαδν-

κέλσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αηδέληα κέηξσλ 
θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο πεξη-
θεξεηαθήο βηνκεραλίαο.  

2. ηελ άζθεζε – επηηέινπο ζ’ απηή ηε ρψξα – 
θιαδηθψλ πνιηηηθψλ. 

3. ηε ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ ζηε 
«Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βηνκεραλία», 
θαζψο θαη ηε Γεκηνπξγία Δζληθνχ πκβνπιίνπ 
Βηνκεραλίαο. 

4. ηελ πξαγκαηηθή θαη ζηελ πξάμε θαζηέξσζε 
ηεο αξρήο ηεο «εηαηξηθφηεηαο» ζην λέν ΔΠΑ, 
ρσξίο απνθιεηζκνχο θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο. 

5. ηε δεκνζηνπνίεζε πξφηαζεο γηα ηε ζηήξημε 
ηεο ξεπζηφηεηαο κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν πηνζε-
ηψληαο ην επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ηεο αλα-
θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

6. ηελ απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε ζπγρεκαηνδν-
ηνχκελσλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηε βηνκεραλία, 
θαη, 

7. ηε δεκηνπξγία λένπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηε-
ζεο ηεο θαηλνηνκίαο, κε ηε κνξθή αλαθπθινχ-
κελεο πίζησζεο θαη ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ θφ-
ζηνο. 

 
 
 
 
 
 

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Αγαπεηνί Φίινη ηνπ ΒΒΔ,  
 
Δηδηθά εθέηνο δελ πξέπεη λα μεράζνπκε φηη δνχκε ζε 
κηα ρξνληά – νξφζεκν γηα ηνλ ΒΒΔ. Σν 2015 γηνξ-
ηάδνπκε ηα 100 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πλδέ-
ζκνπ καο. Αηζζάλνκαη επηπρήο θαη ηαπηφρξνλα κε-
γάιν ην βάξνο ηεο επζχλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ε-
πέηεην. Καη ηνχην δηφηη 100 ρξφληα πξηλ, ελλέα ζεκα-
ληηθνί βηνκήραλνη ηεο Θεζζαινλίθεο, «…θαηόπηλ 
αληαιιαγήο ζθέςεσλ πεξί ηεο από θνηλνύ ελεξγείαο 
πξνο ππνζηήξημηλ ηεο εγρσξίνπ βηνκεραλίαο…» α-
πνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ηνπ «πλδέζκνπ Βηνκερά-
λσλ Μαθεδνλίαο» πνπ ε κεηεμέιημή ηνπ ζηνλ ρξφλν 
είλαη ν ζεκεξηλφο «χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ 
Διιάδνο». (ΒΒΔ). 
 
Πξάηηνληαο ην απηνλφεην γηα κηα ηφζν ζεκαληηθή 
επέηεην, απνθαζίζακε  ηελ έθδνζε κε ηίηιν: «ΒΒΔ: 
Υξνληθφ 1915 – 2015, ηα πξψηα 100 ρξφληα», ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαθεθξηκέλν ηζηνξηθφ θαη κειε-
ηεηή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 
ηεο Βφξεηαο Διιάδαο Γξα Δπάγγειν Υεθίκνγινπ. 
 
Μειεηψληαο αθξηβψο κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ επε-
ηεηαθνχ ηφκνπ ηε δηαδξνκή ηεο παξεκβαηηθήο δξά-
ζεο ηνπ ΒΒΔ ζηνλ ρξφλν, αηζζαλφκαζηε ππεξήθα-
λνη ηφζν γηα ην έξγν απηφ θαζαπηφ πνπ έρεη πξν-
ζθέξεη ζηελ παηξίδα καο φι’ απηά ηα ρξφληα, φζν 
θαη γηα ηνπο πξνθαηφρνπο καο επηρεηξεκαηίεο, νη 
νπνίνη έρνπλ γξάςεη πξαγκαηηθά ιακπξή ηζηνξία 
ζηα επηρεηξεκαηηθά δξψκελα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 
θαη ηεο ρψξαο καο. 
 
Ζ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ πλδέζκνπ καο δηδάζθεη ηα 
κέγηζηα κέζα απφ ην παξάδεηγκα θαη ηελ πξσηνπν-
ξηαθή ζθέςε απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ έδξαζαλ 
ζε δχζθνιεο επνρέο, κε φξακα, κε ειπίδα θαη κε 
πξνζήισζε ζην θαζήθνλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε 
απνηειεί θφξν ηηκήο θαη εηιηθξηλνχο επγλσκνζχλεο 
ζ’ απηνχο ηνπο ηνικεξνχο αλζξψπνπο γηα ηα φζα 
καο θιεξνλφκεζαλ: ζπλαιιαθηηθφ ήζνο, ζπλεξγαηη-
θφ πλεχκα, επελδπηηθή ηφικε, εηιηθξίλεηα, θνηλσληθή 
επζχλε, γλήζην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα… 
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Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
 
ήκεξα, αξρέο ηνπ 2015, θαη παξά ηηο εμαηξεηηθά 
αληίμνεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ν Β-
ΒΔ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιιεη κε ακείσηε έληαζε 
ζηε ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο, πνπ απνηειεί ηε ζε-
καληηθφηεξε δηέμνδν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο.  
 
Γπζηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νηθνλνκηθή θξίζε 
έρεη πιήμεη ηηο επηρεηξήζεηο καο, ρσξίο θακία απνιχ-
ησο εμαίξεζε. Καη έρεη θαηαθέξεη λα ηηο θέξεη ζην 
φξην ηεο επηβίσζεο. Ζ ππφζρεζή καο είλαη απηνλφε-
ηε: ζα πξάμνπκε κέζσ ηνπ ΒΒΔ φ,ηη είλαη δπλαηφλ 
γηα λα βνεζήζνπκε έκπξαθηα ζηε δηάζσζε θαη ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο. Γηα ην ιφγν απ-
ηφ ζα ζπλερίζνπκε ηηο δίθαηεο δηεθδηθήζεηο ησλ επη-
ρεηξήζεσλ – κειψλ καο, γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ πε-
ξηβάιινλ πξαγκαηηθά επλντθφ γηα ηηο ίδηεο θαη ηελ 
θνηλσλία.  
 
Μάιηζηα, ην κνληέιν ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθε-
ηηθνχ καο πκβνπιίνπ εθηφο Θεζζαινλίθεο ζα ζπλε-
ρηζηεί, φπσο επίζεο θαη νη επηζθέςεηο καο ζε ζεκα-
ληηθέο βηνκεραλίεο ηεο Πεξηθέξεηαο κε εθπξνζψ-
πνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο π.ρ. ν εθάζην-
ηε Γεληθφο Γξακκαηέαο Βηνκεραλίαο.  
 
Δπηπιένλ ζα εμαθνινπζήζνπκε λα είκαζηε ζηαζεξά 
πξνζεισκέλνη ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο παξέκβα-
ζεο ζηα νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δξψκελα ηεο 
ρψξαο:  
 ζηε δηεθδίθεζε απφ ηελ πνιηηεία κηαο νινθιε-

ξσκέλεο βηνκεραληθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηη-
θήο, 

 ζηελ αλάδεημε ησλ ρξφλησλ ζηξεβιψζεσλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκφζηαο δηνί-
θεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ηεθκεξησκέ-
λσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ άξζε ηνπο, 

 ζηελ παξαγσγή ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε 
βηνκεραλία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ 
ζα έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνλ εμνξζν-
ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξ-
γίαο ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ,  

 ζηελ αιιαγή ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη 
ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, κε αλαπηπμηαθά 
θαη κφλνλ θξηηήξηα, 

 
 
 
 
 
 
 

 ζην ζρεδηαζκφ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ επλννχλ 
ηελ αλάπηπμε λέσλ – θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ ζα κπν-
ξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κε αμηψζεηο ηελ εμσ-
ζηξέθεηα ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηή-
καηνο, ζε αγνξέο πςεινχ εηζνδήκαηνο, 

 ζηελ επαλεμέηαζε, θαη κάιηζηα ζε βάζνο, ηνπ 
κνληέινπ δηαζχλδεζεο ηνπ πξσηνγελνχο ην-
κέα ηεο παξαγσγήο κε ηελ εγρψξηα κεηαπνίε-
ζε, θαη, ηέινο, 

 ζηελ νινθιήξσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνδν-
κψλ (πιηθψλ θαη άπισλ) πνπ ζρεηίδνληαη επζέ-
σο, θαη δηεπθνιχλνπλ ζαθψο, ηε ιεηηνπξγία 
ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ζ’ νιφθιεξν ην Βν-
ξεηνειιαδηθφ Σφμν. 

 
 
Αγαπεηνί πλάδειθνη, 
 
Οινθιεξψλνληαο ηελ δηεηή κνπ ζεηεία ζηελ Πξνε-
δξία ηνπ ΒΒΔ, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ φινπο 
εθείλνπο ηνπ ζπλαδέιθνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ πλδέζκνπ, πνπ θάησ απφ πξαγ-
καηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγάζζεθαλ γηα ηελ εθ-
πιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  
 
Δηδηθά ηα κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, εηζέθε-
ξαλ πξαγκαηηθά ζεηηθά ζην θαζεκεξηλφ έξγν θαη 
ζηελ αλάπηπμε ησλ ζέζεσλ ηνπ πλδέζκνπ, κε θαί-
ξηεο επηζεκάλζεηο θαη ζεκαληηθέο πξνηάζεηο, θαη γη΄ 
απηφ θξαηήζακε, γηα αθφκε κηα δηεηία, ςειά ην θχ-
ξνο ηνπ θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο θνηλσληθνχ εηαί-
ξνπ.  
 
ηε ζπλέρεηα, επραξηζηψ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
καο πκβνπιίνπ, ηα νπνία, κε ηελ αληηπξνζσπεπηη-
θφηεηα πνπ ηα δηαθξίλεη, καο κεηέθεξαλ ζε θάζε ζπ-
λεδξίαζή ηνπ ην θιαδηθφ θιίκα θαη πξνζέθεξαλ ζε-
καληηθέο ππεξεζίεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ 
θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΒΒΔ.  
 
Σέινο, ην πξνζσπηθφ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηνπο ζπ-
λεξγάηεο ηνπ, ησλ νπνίσλ ε καθξφρξνλε θαη πνιχ-
ηηκε εκπεηξία καο βνήζεζε λα νινθιεξψζνπκε, ζε-
σξψ κε επηηπρία, ηε δηεηή καο ζεηεία 2013 -2015. 
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1914 κηα νκάδα βηνκεράλσλ ηεο Θεζζαιν-
λίθεο, απνηεινχκελε απφ ηνπο Πεξηθιή Υαηδειάδαξν, Αζαλά-
ζην Μαθξή, Γξεγφξην Λφγγν, Βαζίιεην Σνπξπάιε, Θεφδσξν 
Γάλνπ,  Μηραήι Ννχζηα, Ζξαθιή Υαηδεδεκνχια θαη Μσπζή 
Μνξπνχξγν, ζπλεδξηάδνπλ ζηα γξαθεία ηεο Τθαληνπξγηθήο 
Δηαηξείαο Νανχζεο «Έξηα» θαη απνθαζίδνπλ ηελ ίδξπζε ζσ-
καηείνπ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκ-
θεξφλησλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. 
 
ην πξαθηηθφ, πνπ ππέγξαςαλ νη ηδξπηέο ηνπ «πλδέζκνπ Βην-
κεράλσλ Μαθεδνλίαο», αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
 
«….Οἱ ὑπνθαηλφκελνη ἐξγνζηαζηάξραη ζπλειζφληεο ζήκεξνλ 
ηῇ 15ῃ Ἰαλνπαξίνπ 1914 ἐλ Θεζζαινλίθῃ ηνῖο Γξαθείνηο ηῆο 
Ὑθαληνπξγηθῆο Ἑηαηξείαο Νανχζζεο «Ἔξηα», θαηφπηλ 
ἀληαιιαγῆο ζθέςεσλ πεξί ηῆο ἀπφ θνηλνῦ ἐλεξγείαο πξόο 
ὑπνζηήξημηλ ηῆο ἐγρσξίνπ βηνκεραλίαο, ἀπεθαζίζακελ θαί 
πξνέβεκελ εἰο ηήλ ἵδξπζηλ σκαηείνπ κέ ἔδξαλ ηήλ Θεζζαιν-
λίθελ, ὑπφ ηήλ ἐπσλπκίαλ «χλδεζκνο Βηνκεράλσλ Μαθεδνλί-
αο» ηνῦ ὁπνίνπ γεληθφο ζθνπφο ἔζηαη ἡ ἐλίζρπζηο θαη 
ὑπνζηήξημηο ηῶλ βηνκεραληθῶλ ζπκθεξφλησλ ηῆο ἐγρσξίνπ 
βηνκεραλίαο…» 
 
Έηζη μεθίλεζε ε πνξεία ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ 
Διιάδνο, ε λνκηθή ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ, αλαγλσξίζζεθε ζηηο 
28 Φεβξνπαξίνπ 1915, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 473/28.02.1915 α-
πφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 
 
Σελ πξψηε επσλπκία «χλδεζκνο Βηνκεράλσλ Μαθεδνλίαο» 
ηε δηαηήξεζε κέρξη ην 1938, νπφηε κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηα-
ζηαηηθνχ ηνπ γίλεηαη «χλδεζκνο Βηνκεράλσλ Μαθεδνλίαο – 
Θξάθεο» θαη ε εκβέιεηα ηνπ πλδέζκνπ επεθηείλεηαη. Σν 1969, 
κε λέα ηξνπνπνίεζε, γίλεηαη «χλδεζκνο Βηνκεράλσλ Βνξείνπ 
Διιάδνο», επσλπκία ηελ νπνία δηαηεξεί έσο ην 1984, έηνο θα-
ηά ην νπνίν ιακβάλεη ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία «χλδεζκνο 
Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο».  
 
ήκεξα ν ΒΒΔ, εμαθνινπζεί, κε ζχγρξνλε νξγάλσζε θαη ιεη-
ηνπξγία, κε γλψζε ζε βάζνο ησλ πξνβιεκάησλ, κε θαηαλφεζε 
ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ, αιιά, πάληνηε, κε 
γλψκνλα ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ πξφνδν ηεο Διιάδαο, λα 
δηεθδηθεί θαζεκεξηλά κηα θαιχηεξε ζέζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο θαη ηεο Ζπείξνπ ζην λέν επηρεη-
ξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
 
Ζ χπαξμή ηνπ, κεηά απφ πνξεία εθαηφ ρξφλσλ απνηειεί 
έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηνπ παξεκβαηηθνχ ηνπ έξγνπ, εηδηθά ζε 
κηα πεξίνδν, φπσο ε ζεκεξηλή, θαηά ηελ νπνία ν αληαγσλη-
ζκφο είλαη πνιπεπίπεδνο, παγθφζκηνο θαη εμαηξεηηθά έληνλνο. 
 

Απφ ην 1914  
ζηε  ζχγρξνλε  
επνρή 
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

Γηαηειέζαληεο Πξφεδξνη ζηνλ ΒΒΔ 
 
 
Πεξηθιήο Υαηδειάδαξνο 1915 – 1916 
 
Κιέσλ Υαηδειάδαξνο 1916 – 1917 
 
Ενδέθ Μηζξαρή 1918 – 1920 
 
Ζξαθιήο Υαηδεδεκνχιαο 1920 – 1924 
 
Κσλζηαληίλνο Λακλίδεο 1924 – 1928 
 
Κχξνο Κχξηζεο 1928 – 1934 
 
Γεκήηξηνο Υαηδφπνπινο 1934 – 1936 
 
Γεψξγηνο Λνχιεο 1936 – 1940 
 
Γεκήηξηνο Υαηδφπνπινο 1940 – 1942 
 
Κσλζηαληίλνο αξάηζεο 1943 – 1946 
 
Κχξνο Κχξηζεο 1946 – 1948 
 
Γεκήηξηνο Υαηδφπνπινο 1948 – 1958 
 
Κσλζηαληίλνο Υαηδεδεκνχιαο 1958 – 1966 
 
Αλαζηάζηνο Μηραειίδεο 25.6.1966 έσο 2.8.1966 
 
Κσλζηαληίλνο Λαδάο 1966 – 1973 
 
Βχξσλ Αλησληάδεο 1973 – 1977 
 
Φηιψηαο Καδάδεο 1977 – 1981 
 
Παληειήο Κσλζηαληηλίδεο 1981 – 1985 
 
Αιέμαλδξνο Μπαθαηζέινο 1985 – 1989 
 
Βαζίιεηνο Παλνχηζνο 1989 – 1993 
 
Νίθνο Δπζπκηάδεο 1993 – 1997 
 
Βαζίιεηνο Σαθάο 1997 – 2001 
 
Γεκήηξεο πκεσλίδεο 2001 – 2005 
 
Γεψξγηνο Μπισλάο 2005 – 2009 
 
Νίθνο Πέληδνο 2009 – 2013 
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

Δνξηάδνληαο ηα 100 ρξφληα ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο 
(ΒΒΔ) απεπζχλσ ζεξκφ ζπγραξεηήξην ραηξεηηζκφ επρφκελνο ε παξνπζία ηνπ 
λα είλαη θαη ζην κέιινλ ηφζν ζεκαληηθή φζν ππήξμε θαη ζηελ καθξφρξνλε 
χπαξμή ηνπ κέρξη ζήκεξα. Με δσή ελφο αηψλα ν ΒΒΔ κπαίλεη ζηελ ηζηνξία κε 
ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο καο. 
Με ην θαηαμησκέλν έξγν ηνπ ν ΒΒΔ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δνκή θαη ζηελ 
αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  πλεξγάζηεθε αξκνληθά κε φινπο ηνπο θν-
ξείο ηεο νηθνλνκηθήο, πλεπκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ 
θαη αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηηο εμειίμεηο ησλ θαηξψλ. Με θαηαλφεζε πξνζέγγηζε 
ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζπλέβαιιε ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή 
εηξήλε.  πλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ είζνδν ηεο Διιάδνο 
ζηελ ΔΟΚ θαη αξγφηεξα ζηελ ΔΔ. 
πλέβαιιε ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο ηδξχνληαο ηελ Αλσηάηε ρνιή 
Βηνκεραληθψλ πνπδψλ ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ αξηηφηεξε ζηειέρσζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ελ ζπλερεία πξσηνζηάηεζε γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ρνιήο ζην 
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒ Αζελψλ δεκηνχξγεζαλ 
ην Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ην Η.Ο.Β.Δ., κε ηελ ια-
κπξή ηνπ ζήκεξα εμέιημε. 
Πέξαλ ησλ πνιιψλ άιισλ επηηεπγκάησλ ν ΒΒΔ ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά κε ηηο 
παξεκβάζεηο ηνπ ζηα δεηνχκελα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο π-
γείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ. 
Πηζηεχνληαο ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία σο κέζνλ πξνφδνπ, ζπλέβαιιε απνηε-
ιεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηδηαίηεξα 
ζηελ Βφξεηα Διιάδα, ζπκβάιινληαο ζηελ νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε ηεο επαγ-
γεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη εζηθήο δσήο. 
Γηα φια απηά θαη πνιιά πεξηζζφηεξα ζα πξέπεη λα είκαζηε επγλψκνλεο γηα ηελ 
χπαξμε θαη ην έξγν ηνπ ΒΒΔ θαη λα επραξηζηήζσ φινπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζην 
έξγν θαη ηελ επηηπρή δηαδξνκή ηνπ. 
Με ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 100 ρξφλσλ ηεο χπαξμεο ηνπ ΒΒΔ εθθξά-
δσ ηα ζπγραξεηήξηα κνπ θαη ηηο επρέο κνπ γηα ρξφληα πνιιά. 

 
 
Σα πξψηα 100 ρξφληα δείρλνπλ ην κέιινλ!  
Ζ δεκηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, αθξηβψο έλαλ 
αηψλα πξηλ, ππήξμε κία απφ ηηο πξψηεο ζπιινγηθέο εθθξάζεηο ζηελ ειεχζεξε, 
ζηελ ειιεληθή Θεζζαινλίθε. Οη επηρεηξεκαηίεο ηεο επνρήο έδξαζαλ πξσηνπνξη-
αθά, αθνχ αληηιήθζεθαλ φηη ζην λέν πεξηβάιινλ ηα αηηήκαηα πξνσζνχληαη θαη 
ηα πξνβιήκαηα ιχλνληαη κε δηάινγν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε βαξχηεηα θάζε 
πιεπξάο είλαη αλάινγε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνσζεί.  
Απηή ε ζηάζε παξακέλεη εμαηξεηηθά επίθαηξε θαη ζήκεξα. Σα ρξφληα είλαη δχζθν-
ια, ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο κεγάια θαη ηεο βηνκεραλίαο αθφκε κεγαιχηεξα. 
Λχζεηο ππάξρνπλ, αξθεί λα είλαη ηεθκεξησκέλεο ηερλνθξαηηθά θαη λα ππεξεηνχλ 
αθελφο ην αίηεκα γηα αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ ην φξακα γηα κηα βηνκεραλία κε 
ηαπηφηεηα θαη –φπνπ είλαη δπλαηφ- ειιεληθή ζθξαγίδα.  
Με απηά ηα δεδνκέλα ν ΒΒΔ έρεη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν, ψζηε νη επηρεηξε-
καηίεο ηεο πεξηνρήο λα παξακείλνπλ ζηελ πξσηνπνξία. Σα δχζθνια πξψηα 100 
ρξφληα πέξαζαλ. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ε πξνζθνξά ηνπ πλδέζκνπ, πξσηί-
ζησο πξνο ηα κέιε ηνπ, νθείιεη λα είλαη πεξηζζφηεξε θαη –θπξίσο- πην νπζηαζηη-
θή. Πάληα ππάξρεη ην θαιχηεξν θαη ην απνδνηηθφηεξν. Οη βηνκεραλίεο ηνπ Βνξ-
ξά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο, πνπ νθείινληαη θαη ζε γεσγξαθηθνχο 
θαη ρσξνηαμηθνχο ιφγνπο. Βξίζθνληαη, φκσο, θαη κπξνζηά ζε πξνθιήζεηο, ηηο 
νπνίεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ –ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, ηελ γεηηλίαζε κε ρψξεο ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ηελ εγγχηεηα κε 
ζεκαληηθέο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, θπξίσο ζηελ Αζία.  

Βχξσλ Αλησληάδεο 
Σέσο Πξφεδξνο ΒΒΔ 

(1973 – 1977) 

Αιέμαλδξνο Μπαθαηζέινο 
Πξφεδξνο επί Σηκή ΒΒΔ 

 (1985-1989) 
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Σα 100 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο 
γηνξηάδνληαη θέηνο. ηα 100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ν ΒΒΔ πξνζπάζεζε κε 
φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο αθελφο λα ελεκεξψλεη θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηελ πνιη-
ηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, θαη 
αθεηέξνπ λα ζπκπαξίζηαηαη ζηε βηνκεραλία θαη ηελ θνηλσλία ηεο Βνξείνπ Διιά-
δνο, ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. 

Ο ΒΒΔ ζπλεξγαδφκελνο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαηάθεξε κε ηε ζνβα-
ξφηεηα θαη ζπλέπεηά ηνπ λα απνηειεί ζήκεξα έλα ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα πνπ α-
λαγλσξίδεηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφο εθθξαζηήο ηνπ βηνκεραληθνχ θφζκνπ ηεο 
Βνξείνπ Διιάδνο θαη φρη κφλν. 
Ζ Βφξεηνο Διιάο ζήκεξα ειπίδεη θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμή ηεο, εθκεηαιιεπφκε-
λε ηε γεηηλίαζε ηεο κε ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο αθελφο θαη αθεηέξνπ ηελ αλαηαξα-
ρή ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηηο Βνξεηναθξηθαληθέο ρψξεο, ε βηνκεραλία θαιείηαη 
κε πνηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ έληνλν δηεζλή αληαγσ-
ληζκφ. 
 
 
 
 
 
 
 
Αγαπεηνί θίιεο θαη θίινη, 
Γελ ήηαλ ηπραίν φηη κηα απφ ηηο πξψηεο πξσηνβνπιίεο ησλ «ειεχζεξσλ» Θεζ-
ζαινληθέσλ ακέζσο κεηά ην 1912, ήηαλ ε αλάδεημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 
ηαπηφηεηαο.  Ζ ίδξπζε ηνπ ΒΒΔ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηαρξνληθή παξάδν-
ζε ηεο πφιεο ζηελ κεηαπνίεζε θαη ην εκπφξην ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
Ζ πνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ην πλεπκαηηθφ ηεο επίπεδν θαη ε 
εκπεηξία ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηρεηξεκαηηψλ ηεο ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο, είραλ αλάγθε λέσλ ζεζκψλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα  
ζπλδένπλ άκεζα ηελ, αλακελφκελε ηφηε, Βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 
ηνπ 20

νπ
 αηψλα, κε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο. 

Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, απνηέιεζε ηαπηφρξνλα κηα εζληθή ηξαγσδία, αιιά 
θαη κηα ζεηηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ κε ηνλ εκπινπηη-
ζκφ ηνπ απφ ηνλ πξνζθπγηθφ Διιεληζκφ ηεο επνρήο εθείλεο. 
Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ε Βηνκεραληθή παξαγσγή έδσζαλ ιακπξά 
παξαδείγκαηα κνλάδσλ κεηαπνίεζεο κε ζεκαληηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 
πνιιέο απφ ηηο νπνίεο φκσο βξέζεθαλ επάισηεο ζηα δχζθνια ρξφληα ηνπ Με-
ζνπνιέκνπ. 
Σελ ρακέλε θαη θαηαζηξνθηθή δεθαεηία ηνπ ’40, αθνινχζεζαλ 30 πεξίπνπ ρξφλη-
α Βηνκεραληθήο αλαζπγθξφηεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε 
κηαο αληαγσληζηηθήο ζχγρξνλεο Διιάδαο. 
Ο ΒΒΔ αλέιαβε πνιιέο θαη ζνβαξφηαηεο πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ επθαηξηψλ πνπ πξνέθπ-
ςαλ απφ ηηο κεγάιεο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ γεηηνληθψλ καο Υσξψλ. 
Γπζηπρψο θαη νη δχν παξαπάλσ πεξίνδνη ησλ κεγάισλ επθαηξηψλ γηα εθζπγ-
ρξνληζκφ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, απνδείρζεθαλ «ρακέλεο» θπξίσο, απφ ηηο 
πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ιεγφκελεο «Μεηαπνιηηεπηηθήο» πεξηφδνπ, έσο ζρεδφλ 
θαη ζήκεξα. 
Δπηπρψο, θαη παξά ηηο ηδηαίηεξα κεγάιεο δπζθνιίεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, ππάξρνπλ αθφκε αξθεηέο παιηέο θαη θπξίσο λεφηεξεο παξαγσγηθέο κν-
λάδεο πνπ φρη κφλνλ «επέδεζαλ» ηεο θξίζεο, αιιά απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή ει-
πίδα γηα έλα λέν μεθίλεκα ην νπνίν είκαη βέβαηνο φηη ν ΒΒΔ ζα ζπλερίζεη λα 
ππεξεηεί κε ηελ ίδηα πάληα πξνζήισζε θαη ππεπζπλφηεηα. 

Βαζίιεηνο Παλνχηζνο 
Πξφεδξνο επί Σηκή ΒΒΔ 

(1989 – 1993) 

Νίθνο Δπζπκηάδεο 
Πξφεδξνο επί Σηκή ΒΒΔ 

(1993-1997) 
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Ο χλδεζκνο Βηνκεραλίσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), ζηα 100 ρξφληα ηζηνξίαο 
ηνπ, ιεηηνχξγεζε φρη κφλν σο έλαο ππεχζπλνο ζπλδηθαιηζηηθφο εθπξφζσπνο 
ηεο βηνκεραλίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, αιιά θαη σο 
έλαο αμηφπηζηνο θνξέαο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 
Οη πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο ηνπ ήηαλ έγθαηξεο θαη νπζηαζηηθέο. Δίλαη πηθξή 
δηθαίσζε, λα πνχκε ζήκεξα φηη αλ ε πνιηηεία ηηο αθνινπζνχζε δελ ζα βηψλακε 
ηελ θαηαζηξνθηθή χθεζε ηεο νηθνλνκίαο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
Ο ΒΒΔ, δηαρξνληθά, πξφηεηλε σο κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ην πξφηππν 
θαη ηα ζπζηαηηθά πξνφδνπ ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ: φξακα, θαιά εθπαη-
δεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, γλψζε, θαηλνηνκία, ηφικε, απνηειεζκαηηθφηεηα. 
Πάληα δεηνχζακε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο θαη νηθνλν-
κίεο, θαηλνηνκία, παξαγσγηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, εμσζηξέθεηα θαη κείσζε 
ηνπ θξάηνπο γηα λα κεησζεί ε δηαπινθή θαη λα αλαπηπρζεί ηζφξξνπα ε πεξηθέ-
ξεηα. 
Αλη’ απηνχ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο θαη ην πειαηεηαθφ θξάηνο πνπ είραλ δεκη-
νπξγήζεη, επηρεηξνχζαλ αλάπηπμε κε δαλεηθά, δαηκνλνπνηνχζαλ ζηελ θνηλσλία 
ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζπζηεξνχζαλ ηηο απαξαίηεηεο 
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, αληηζηέθνληαλ κε ηηο θνκκαηηθέο ζπ-
ληερλίεο ζε θάζε αιιαγή θαη πξνεηνίκαδαλ ζηα ζρνιεία ηα λέα παηδηά γηα λα γί-
λνπλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη φρη επηρεηξεκαηίεο. 
Ο ΒΒΔ, ζήκεξα, 100 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ, εκπλεφκελνο πάληα απφ ηηο 
ίδηεο αξρέο θαη αμίεο πνπ ππεξαζπίζζεθε ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ, θάλεη  έθθιεζε 
ζε φιεο ηηο πγηψο ζθεπηφκελεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο λα ζπζηξαηεπηνχλ ζε κηα 
εηξεληθή επαλάζηαζε εθζπγρξνληζκνχ ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο καο πνπ ζα 
καο εληάμεη πιήξσο ζην Δπξσπατθφ γίγλεζζαη. 
 
 
 
 
Μειεηψληαο ηελ ηζηνξία ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο γηα έλαλ 
νιφθιεξν αηψλα, δίθαηα θαλείο ηνπ απνδίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ ζεκαληηθνχ «ζεζκνχ» 
γηα ηελ αλάπηπμε ζηε Βφξεηα Διιάδα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα. 
Δλφο «ζεζκνχ» πνπ έρεη εηζθέξεη αζφξπβα πάξα πνιιά γηα ηελ πξναγσγή ηεο 
βηνκεραλίαο, γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επη-
ρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο θαη, ελ ηέιεη, ηελ πεξηθεξεηαθή αλά-
πηπμε.  
Τπεξεηψληαο ηνλ χλδεζκν απφ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα 4 ρξφληα, (2001 – 
2005) είρα ηελ επθαηξία λ΄ αληηιεθζψ θαιχηεξα ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο βηνκε-
ραλίαο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ, αιιά θαη 
ζπλνιηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα. 
Παιεχνληαο, θπξηνιεθηηθά, θαζεκεξηλά κε ην απξφζσπν θξάηνο, πνπ ε ιεηηνπξ-
γία ηνπ απνηειεί δηαρξνληθά ην θχξην πξφζθνκκα ζηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξην-
πνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαπίζησζα φηη ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα αληηζηεθφ-
ηαλ ζζελαξά ζε θάζε έλλνηα εθζπγρξνληζκνχ θαη πξνφδνπ. Γη΄ απηφ ζεσξψ φηη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο καο, πξάμακε ηειηθά ιηγφηεξα απ’ φζα αξρηθά είρα-
κε νξακαηηζζεί. 
ήκεξα, ζηε δχζθνιε επνρή ηεο θξίζεο, πνπ θαη πάιη νη βειηηψζεηο ζηε ιεηηνπξ-
γία ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο δελ έρνπλ επέιζεη, ν ΒΒΔ 
θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ην ζεκαληηθφ ηνπ ξφιν, αληάμην ηεο ηζηνξίαο ηνπ ησλ 
πξψησλ 100 εηψλ. Καη είκαη βέβαηνο φηη ζα ην πξάμεη. Καη ζα ην πξάμεη παξακε-
ξίδνληαο ηα δήζελ «ζπληερληαθά ζπκθέξνληα», γηα ην θνηλφ θαιφ. Σν θαιφ νιφ-
θιεξεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο!!! 

Βαζίιεηνο Σαθάο 
Πξφεδξνο επί Σηκή ΒΒΔ 

(1997 – 2001) 

Γεκήηξηνο πκεσλίδεο 
Σέσο Πξφεδξνο ΒΒΔ 

(2001 – 2005) 
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ε κηα επνρή παξαθκήο,  ε θξεζθάδα ελφο ζεζκνχ, πνπ θιείλεη 100 ρξφληα ζπ-
λερνχο παξνπζίαο ζηα δξψκελα ηεο Διιάδαο, είλαη ειπίδα θαη ππφζρεζε γηα 
θαιχηεξεο κέξεο. 
 
100 ρξφληα ΒΔΔ. 100 ρξφληα ζαξξαιέαο θξηηηθήο, επηθνδνκεηηθψλ πξνηάζεσλ, 
δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ, ππεξάζπηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνζηήξημεο 
ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, αλάδεημεο ηεο βηνκεραλίαο σο θαηε-
μνρήλ αλαπηπμηαθνχ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, αλάδεημε ηνπ Βν-
ξεηνειιαδηθνχ ηφμνπ σο ρψξνπ πγεηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 100 ρξφληα πξφ-
ζπαζεηαο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππεξν-
ρήο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ εθεηηλή επέηεηνο ζπκπιήξσζεο ησλ 100 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΒΒΔ, 
είλαη ε απφδεημε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θχξνπο πνπ δηαζέηεη ν χλδεζκφο καο, 
φρη κφλν κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 
Ζ ζνβαξφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ ηεο βηνκεραλίαο, ε ππεπζπλφηεηα 
πνπ δείρλεη απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ε αλάιεςε ζε-
καληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο 
θαη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ραξαθηήξηζαλ επί 100 ρξφληα ηνλ χλδεζκν, γη΄ απηφ 
θαη ηνλ έρνπλ θαηαζηήζεη σο ηνλ θνξπθαίν θνξέα επηρεηξεκαηηθήο εθπξνζψπε-
ζεο ζην Βνξεηνειιαδηθφ Σφμν.  
Βεβαίσο, ζηελ πνξεία ησλ 100 εηψλ νη αληημνφηεηεο θαη νη αιιαγέο πνπ αληηκε-
ηψπηζε ν ΒΒΔ θαη ηα κέιε ηνπ ήηαλ πνιιέο. Σν παξάδεηγκα ηεο ζεηείαο κνπ 
(2009 – 2013) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα, είλαη άθξσο 
ραξαθηεξηζηηθφ: 5 πξσζππνπξγνί – κνλαδηθφ θαηλφκελν γηα ηε κεηαπνιηηεπηηθή 
ηζηνξία ηεο ρψξαο, 3 κλεκφληα, PSI, αληαιιαγή νκνιφγσλ, θαζνιηθή αιιαγή ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, θίλδπλνο εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ Δπ-
ξψ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ Κχπξν, θαη ηφζα 
άιια.   
΄ απηά ηα δχζθνια ρξφληα ηεο θξίζεο, ζεσξψ φηη αθήζακε δχν ζεκαληηθέο πα-
ξαθαηαζήθεο, πνπ εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ην θχξνο ηνπ πλδέζκνπ θαη πξνβάι-
ινπλ ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ζηελ θνηλσλία: α) ηα βξαβεία «Διιεληθή Αμία», 
θαη, β) ην «Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αξσγήο». Δίκαη βέβαηνο φηη ηα 
επφκελα ρξφληα νη δχν απηνί ζεζκνί ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νπζηα-
ζηηθή ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο θαη ζηελ πεξαηηέξσ δηάδν-
ζε ηεο έλλνηαο ηεο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο». 
Δχρνκαη απφ θαξδηάο ηα «δεχηεξα» 100 ρξφληα λα είλαη πνιιαπιά θαξπνθφξα 
απφ ηα «πξψηα» 100. 
 

 

Γεψξγηνο Μπισλάο 
Σέσο Πξφεδξνο ΒΒΔ 

 (2005 – 2009) 

Νηθφιανο Πέληδνο 
Σέσο Πξφεδξνο ΒΒΔ 

(2009 – 2013) 
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Δπεηεηαθφ Λεχθσκα κε ηίηιν:  
«ΒΒΔ: 1915-2015 ηα πξψηα εθαηφ ρξφληα»  
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100 ρξφληα πξηλ, ελλέα ζεκαληηθνί βηνκήραλνη ηεο Θεζζαινλίθεο, «…θαηφπηλ αληαιιαγήο ζθέςεσλ πεξί ηεο 
απφ θνηλνχ ελεξγείαο πξνο ππνζηήξημελ ηεο εγρσξίνπ βηνκεραλίαο…» απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ηνπ 
«πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ Μαθεδνλίαο» πνπ ε κεηεμέιημή ηνπ ζηνλ ρξφλν είλαη ν ζεκεξηλφο «χλδεζκνο Βηνκε-
ραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο» (ΒΒΔ). 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΒΒΔ πξάηηνληαο ην απηνλφεην γηα κηα ηφζν ζεκαληηθή επέηεην, απνθάζηζε ηελ έθδνζε: 
«ΒΒΔ: 1915 – 2015, ηα πξψηα 100 ρξφληα», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηαθεθξηκέλν ηζηνξηθφ θαη κειεηεηή ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο Γξα Δπάγγειν Υεθίκνγινπ, ε ζπκβνιή ηνπ 
νπνίνπ ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηελ αθξηβή απνηχπσζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ηρλειαηνχλ ηελ πνξεία ηνπ ΒΒΔ απφ 
ην 1915 κέρξη ζήκεξα.  
Ζ έθδνζε απνηειεί θφξν ηηκήο θαη εηιηθξηλνχο επγλσκνζχλεο ζ’ απηνχο ηνπο ηνικεξνχο αλζξψπνπο γηα ηα 
φζα καο θιεξνλφκεζαλ: ζπλαιιαθηηθφ ήζνο, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, επελδπηηθή ηφικε, εηιηθξίλεηα, θνηλσληθή 
επζχλε, γλήζην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα… Ζ αλάγλσζε ηεο εθαηφρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ ΒΒΔ απνδεηθλχεη, κε 
πιήζνο ηεθκεξίσλ, φηη ν χλδεζκνο ππνζηήξημε, θαη εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη, ην «ζσζηφ» γηα ην ζχλνιν, 
παξακεξίδνληαο ηε ζπληερληαθή ινγηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο θαη γελφκελνο έηζη κε 
ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ελεξγφο θνηλσληθφο εηαίξνο, πνπ πάληνηε απεδείθλπε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εζληθέο 
θαη δηεζλείο εμειίμεηο. Δπηπιένλ, ε θαηαγξαθή γεγνλφησλ θαη απνθάζεσλ, αλαδεηθλχεη ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν 
ηνπ ΒΒΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο αξρηθά, ηεο Βνξεί-
νπ Διιάδνο ζηε ζπλέρεηα, θαη, ηειηθά, νιφθιεξεο ηεο ρψξαο.  
ηελ έθδνζε ε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ πλδέζκνπ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ 52 θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε η-
ζάξηζκα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη έρνπλ σο ηίηιν ην φλνκα ηνπ εθάζηνηε Πξνέδξνπ. Υσξίδεηαη ζε πέληε κέξε 
ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ηζάξηζκεο ρξνληθέο πεξηφδνπο:    
Ζ ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ θξάηνο, 1914-1924  
Κξαηηζκφο θαη δηεζλήο νηθνλνκηθή χθεζε, 1924-1940  
Ζ δεθαεηία ησλ ζπζζηηίσλ, 1940-1950  
Ζ επνρή ηεο εθβηνκεράληζεο, 1950-1974  
Ζ ζχγρξνλε επνρή  
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Ζ επεηεηαθή απηή έθδνζε δελ ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ επγεληθή ρνξεγία ησλ αθφινπζσλ επηρεηξή-
ζεσλ: 

ΥΡΤΟΙ ΥΟΡΗΓΟΙ: 

ΟΜΗΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 

TRANS ANDRIATIC PIPELINE 

ΑΗΜΔΝΟΙ ΥΟΡΗΓΟΙ: 

BIOSOLIDS ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΑ ΔΓΑΦΟΤ 

EURIMAC Α.Δ. 

NATIONAL CAN HELLAS A.E. 

REDESTOS EFTHYMIADIS AGROTECHNOLOGY GROUP 

THERMI GROUP 

ΑΛΟΤΜΤΛ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Α.Δ. 

ΠΤΡΑΜΗ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 

ΣΗΣΑΝ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ 

ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ Α. Α.Δ. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο επραξηζηεί ζεξκά φιεο ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο, 
πνπ ζηελ πην δχζθνιε ζηηγκή γηα ηε βηνκεραλία ζηε ρψξα δελ δίζηαζαλ λα ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ επε-
ηεηαθή έθδνζε. 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΔ: 

LOGISMOS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. 

SP-CARTONPACK HELLAS A.E. 

ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 

Δ. Η. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

ΕΑΝΑΔ Α.Δ. 

Σ. ΝΔΝΓΟ Α.Δ. 
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Παξνπζίαζε ηνπ Δπεηεηαθνχ Λεπθψκαηνο, ζηε Θεζζαινλίθε 
Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ δηαηειεζάλησλ Πξνέδξσλ ηνπ ΒΒΔ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, επηρεηξεκαηηψλ – κε-
ιψλ ηνπ, θαη επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ Παξαζθεπή 3 Απξηιίνπ 2015, εθδήισζε – 
παξνπζίαζε ηνπ Δπεηεηαθνχ Λεπθψκαηνο, κε ηίηιν: «ΒΒΔ: 1915-2015 ηα πξψηα εθαηφ ρξφληα», ζην μελνδν-
ρείν Μαθεδνλία Παιιάο. 
ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο απεχζπλαλ ραηξεηηζκφ ν Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ θ. Α. αββάθεο θαη ε Τθππνπξγφο 
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Μαθεδνλίαο Θξάθεο), θα Μ. Κφιιηα – Σζαξνπρά, ε νπνία εθ-
πξνζψπεζε ηελ Κπβέξλεζε.  
Ζ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δπεηεηαθνχ Λεπθψκαηνο έγηλε απφ ηνλ Γξα Δ. Υεθίκνγινπ, ηζηνξηθφ θαη 
ζπγγξαθέα, δηαθεθξηκέλν κειεηεηή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο ππήξμε εθ ησλ βαζη-
θψλ ζπληειεζηψλ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ Δπεηεηαθνχ Λεπθψκαηνο.  
Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφο απφ ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο, θ. Γ. Μπνπηάξε, θαη ηνλ Δθπξφζσπν 
Σχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. Μ. ρνηλά.  

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΔ: 

LOGISMOS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. 

SP-CARTONPACK HELLAS A.E. 

ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 

Δ. Η. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. 

ΕΑΝΑΔ Α.Δ. 

Σ. ΝΔΝΓΟ Α.Δ. 
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Παξνπζίαζε ηνπ Δπεηεηαθνχ Λεπθψκαηνο, ζηελ Αζήλα 
Σε Μεγάιε Γεπηέξα 6 Απξηιίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδηα εθδήισζε – παξνπζίαζε ζηελ Αζήλα ζηελ 
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Οκίινπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, κε πξνζθεθιεκέλνπο ζεκαληηθά πξφζσπα απφ 
ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. 
ηελ εθδήισζε ησλ Αζελψλ ραηξεηηζκφ απεχζπλαλ ν Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ θ. Α. αββάθεο θαη ν Πξφεδξνο 
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θ. . Λαδαξίδεο. 
Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ Δπεηεηαθνχ Λεπθψκαηνο απφ ηνλ  Γξα Δ. Υεθίκνγινπ, αθνινπζήζε ζπδήηεζε θαη 
ζρνιηαζκφο απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θα Λ. Καηζέιε, θαη, ηνλ Γήκαξρν Θεζζαιν-
λίθεο, θ. Γ. Μπνπηάξε.  
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Βαζηθφ ζέκα ηεο πξνεγνχκελεο Γεληθήο πλέιεπ-
ζεο ηνπ ΒΒΔ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, απνηέιεζε ε 
ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θα-
ηαζηαηηθνχ ηνπ.  
Με ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζε δεθαελλέα  
απφ  ηα  ηξηάληα  πέληε άξζξα επηηπγράλεηαη: 
 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. 
 Ζ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηελ πξν-

ζαξκνγή ηνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεη-
ηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ. 

 Ζ θαηαρψξεζε πεξηνξηζκέλσλ δηεπθξηλίζεσλ θαη 
ε δηφξζσζε αζηνρηψλ, πνπ είραλ παξεηζθξήζεη 
ζηηο πξνεγνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Ζ αλαγξαθή λέσλ ηίηισλ ζε δεθαπέληε απφ ηα 
ηξηάληα πέληε άξζξα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο α-
λεχξεζεο ηεο αλαδεηνχκελεο δηάηαμεο. 

 
πγθεθξηκέλα, πξνηάζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ νη παξα-
θάησ ηξνπνπνηήζεηο: 
 ην άξζξν 1 ζπκπιεξψλεηαη θαη πξνζηίζεηαη 

λένο ζθνπφο, πνπ ζπλάδεη πξνο ηε δξαζηεξηφ-
ηεηα ηνπ πλδέζκνπ, σο ηδξπηνχ θαη κέινπο ηνπ 
Γηθηχνπ Κνηλσληθήο Αξσγήο θαη Αιιειεγγχεο.  

 ε ζρέζε κε ηα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ (άξζξν 2) ηξνπν-
πνηείηαη ε πεξίπησζε γ΄, πξνζηίζεληαη ηέζζεξα 
λέα κέζα, ππφ ζ), η), ηα) θαη ηβ), πνπ αληαπνθξί-
λνληαη πξνο ηε δψζα πξαγκαηηθφηεηα, ηα παιαηά 
εδάθηα ζ) θαη η) απνθηνχλ λέα ζέζε ππφ ηγ) θαη 
ηδ) θαη πξνζηίζεηαη εδάθην ηε), ψζηε λα θαηαζηεί 
επρεξέζηεξε ε παξνπζία ηνπ πλδέζκνπ ζηα 
Γηθαζηήξηα ππέξ ησλ κειψλ ηνπ. 

 Μέιε ηνπ ΒΒΔ ζα είλαη πιένλ κφλν λνκηθά 
πξφζσπα ή Δλψζεηο απηψλ, ππφ κνξθή αζηη-
θψλ, κε θεξδνζθνπηθψλ, εηαηξηψλ ή ζσκαηείσλ.  

 ην άξζξν 6 παξ. 3 νξίδεηαη φηη ε δηαγξαθή κε-
ιψλ απφ ην χλδεζκν ζα γίλεηαη κε θαλεξή ςε-
θνθνξία. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ θ.ι.π. κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε πξφηαζε ηεο Γη-
νηθεηηθήο Δπηηξνπήο θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηη-
θνχ πκβνπιίνπ.  

 ην άξζξν 17, πξνζηίζεηαη δηάηαμε, ε νπνία αί-
ξεη ηελ ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζε-
ηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παξάγξα-
θνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κέιε ηνπ Γηνηθε-
ηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ε 
ζρεηηθή εθινγή λα γίλεη, είηε κε κπζηηθή ςεθνθν-
ξία, είηε κε νλνκαζηηθή θιήζε, είηε κε αλάηαζε 
ησλ ρεξηψλ.  

 Ζ εθινγή ησλ δέθα (10) αξηζηίλδελ κειψλ γίλεηαη 
κε εληαίν ςεθνδέιηην, κπζηηθή ςεθνθνξία θαη 
ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.  

 ην άξζξν 18 παξ. 2 πξνζηίζεηαη λέα αξκνδηφηε-
ηα ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ππφ α) ε νπνία εί-
λαη λα θαηαξηίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεη-
ηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ, ελψ νη πεξ. β), γ) θαη δ) 
αλαξηζκνχληαη ζε γ), δ) θαη ε).  

 ην άξζξν 20 παξ. 1 εηζάγεηαη, γηα πξψηε θνξά, 
πξφβιεςε εμνπζηνδφηεζεο κέινπο Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

 πκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 21, 
ψζηε λα θαιπθζεί θαη ε πεξίπησζε, πνπ, ζην 
λφκν ή ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ή ηε δηνηθεηηθή 
πξάμε δηνξηζκνχ, αληί ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΒΒΔ, 
νξίδεηαη ανξίζησο ν χλδεζκνο, νπφηε ε Γηνηθε-
ηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ. 

 Δπαλαδηαηππψλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γελη-
θνχ Γξακκαηέα (άξζξν 22). 

 Δπαλαπξνζδηνξίδνληαη, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Οη-
θνλνκηθνχ Δπφπηε (άξζξν 23). 

 Απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Έθνξνπ δηαγξάθεηαη ε 
νξγάλσζε Μνπζείσλ (άξζξν 24). 

 Πξνζηίζεηαη εδ. 2 ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 26, κε 
ην νπνίν ξπζκίδεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
απνκέλνπλ ιηγφηεξα απφ ηξία κέιε ηεο Δμειε-
γθηηθήο Δπηηξνπήο θαη δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσ-
καηηθά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην είλαη αξκφδην λα αλαπιεξψζεη ηα α-

πνρσξνχληα κέιε. 
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

Αθνινπζνχλ, ζε ζπληνκία, ηα βαζηθά ζεκεία απφ ηα θπ-
ξηφηεξα θείκελα ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηα νπνία αλα-
πηχρζεθαλ απφ ηνλ ΒΒΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχ-
κελεο ρξνληάο.  
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Οη πξνυπνζέζεηο  
Γηα ηνλ ΒΒΔ ην θχξην κέζν πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηε-
ζε ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 
ηεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο αθφινπζνπο έμη ππιψλεο: 
 ηελ νινθιεξσκέλε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή.  
 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  
 ηελ αιιαγή θνξνινγηθήο πνιηηηθήο.  
 ηελ αλάπηπμε λέσλ – θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
 ηελ επαλεμέηαζε ηνπ κνληέινπ δηαζχλδεζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο κε ηελ εγρψξηα κεηαπνίεζε, θαη, 
 ηελ νινθιήξσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνδνκψλ (πιηθψλ θαη άυισλ). 
 
Σα κέηξα πνιηηηθήο  
Ο ΒΒΔ πξνηείλεη δέζκε κέηξσλ, ηα νπνία πινπνηνχκελα νδεγνχλ κε βέβαη-
ν ηξφπν ζηελ έκπξαθηε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο 
βηνκεραλίαο.  
πγθεθξηκέλα: 
 Γηεπξπκέλε θαη απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο «Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηε Βηνκεραληθή Πνιηηηθή», κε ηε ζπκκεηνρή απαξαίηεηα εθπξνζψπσλ 
ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) θαη άιισλ πεξηθε-
ξεηαθψλ ζπλδέζκσλ βηνκεραληψλ.   

 πκθσλία θξάηνπο – επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε αηδέληα γηα ηε αλα-
δηάξζξσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηελ παξαγσγηθή ηεο αλα-
ζπγθξφηεζε. ρεδηαζκφο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, κε 
έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο. 

 Άζθεζε έκκεζεο θιαδηθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο. Αλάδεημε ηνκέσλ, θιά-
δσλ θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, κε ζαθείο εμσζηξεθείο πξνν-
πηηθέο πξνο αγνξέο – ζηφρνπο πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο.  

 Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ βαζηζκέλε ζηελ 
πνηφηεηα, κε ηε ζέζπηζε Δζληθήο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο. Άκεζε εθαξκνγή 
θαη έιεγρνο απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη πιηθψλ ζηα δεκφζη-
α θηίξηα – ζρνιεία, πνπ ζήκεξα θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά ρακεινχ θφ-
ζηνπο ρσξίο πξνδηαγξαθέο εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο. 

 Τινπνίεζε επελδχζεσλ ζηε κεηαπνίεζε: άξζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζηελ 
αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, επειημία ζηελ πξνθήξπμε, αμηνιφγεζε θαη έιεγρν 
πξνγξακκάησλ ηνπ λένπ ΔΠΑ, παξνρή θαηά πξνηεξαηφηεηα θεθαιαηνπρη-
θψλ εληζρχζεσλ θαη φρη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, εηδηθφ πξφγξακκα ζηήξη-
μεο ηεο κεζνξηαθήο βηνκεραλίαο, ζηήξημε θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηξα-
ηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 Καζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο «εηαηξηθφηεηαο» ζηε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ 
ηνπ λένπ ΔΠΑ, ρσξίο απνθιεηζκνχο πεξηθεξεηαθψλ θαη θιαδηθψλ θνξέ-
σλ.  

 Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε κέηξσλ πνιηηηθήο, πνπ ελζαξξχ-
λνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεηαπνίεζεο κε έδξα ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα 
ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ.  

 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε 
Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο ν ΒΒΔ πξνηείλεη 
λα ιεθζνχλ ηα αθφινπζα κέηξα: 
 Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο, κε: 

1. Ρχζκηζε ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ, κε απφιπην ζεβαζκφ ζηνλ πγηή α-
ληαγσληζκφ θαη ζηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο.  

Πνιηηηθέο παξαγσγηθήο 
αλαζπγθξφηεζεο  
θαη πξνηάζεηο  
βηνκεραληθήο πνιηηηθήο 
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2. Πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο. 

3. Θεζκνζέηεζε ηνπ ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ θξά-
ηνπο – επηρεηξήζεσλ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, θαη γεληθφηεξεο 
ιεηηνπξγίαο, ησλ βηνκεραληψλ πνπ έρνπλ έδξα 
ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, κε:  
1. Καζηέξσζε ιεηηνπξγηθψλ εληζρχζεσλ, κε βάζε 

ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο. 
2. Καηάξγεζε πιήζνπο κε αληαπνδνηηθψλ ηειψλ 

θαη επηβαξχλζεσλ. 
3. Μείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο. 

  
Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ θαηλνηνκίαο 
Ζ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
εγρψξηαο βηνκεραλίαο δηέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε 
θαηλνηφκσλ, πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, βηνκερα-
ληθψλ πξντφλησλ. ην πιαίζην απηφ, νη ζέζεηο θαη νη 
πξνηάζεηο ηνπ ΒΒΔ είλαη νη εμήο: 
 Υξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο. Ο Β-

ΒΔ ζην πιαίζην ηνπ λένπ ΔΠΑ πξνηείλεη λα ηζρχ-
ζεη λέν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 
απνηεινχκελν απφ δπν ζθέιε:  
1. Σν πξψην ζθέινο αθνξά ζηε δηαδηθαζία επηιν-

γήο ησλ θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Χο 
θαηλνηφκν πξντφλ ή ππεξεζία πνπ αλαπηχζζε-
ηαη ή παξάγεηαη κέζσ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδί-
νπ, λα νξίδεηαη θάζε πξντφλ ή ππεξεζία πνπ ελ 
δπλάκεη κπνξεί λα έρεη δηεζλή αληαγσληζηηθφ 
ραξαθηήξα, αλεμαξηήησο κεγέζνπο επηρείξε-
ζεο πνπ πινπνηεί ηελ επέλδπζε θαη ηνπ θιά-
δνπ ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη.  

2. Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο πξφηαζεο πξνβιέπεη 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο επέλδπζεο κε θνλδχιηα ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη 
ζέηεη εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθεθξηκέλεο 
απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. Με ηελ πξφηαζε 
ηνπ ΒΒΔ ζεζκνζεηείηαη νπζηαζηηθά κνξθή α-
λαθπθινχκελνπ πνζνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο, ελψ ηαπηφρξνλα πη-
ζαλή απψιεηα θεθαιαίσλ αθνξά ζηα θνλδχιηα 
ηνπ ΔΠΑ, δειαδή δελ δεκηνπξγείηαη δεκνζην-
λνκηθφ θελφ. 

 Ο ΒΒΔ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο Κπβέξλε-
ζεο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεο «πληνληζηή Σερλν-
ινγίαο» ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσλη-
ζηηθφηεηαο, ν νπνίνο πξνηείλνπκε λα πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 Δπηπιένλ, πξνηείλνπκε λα ζπζηαζεί πεληακειέο 
«πληνληζηηθφ πκβνχιην Καηλνηνκίαο», επηθεθα-
ιήο ηνπ νπνίνπ λα είλαη ν «πληνληζηήο» θαη ηα 
ππφινηπα ηέζζεξα κέιε λα είλαη κνηξαζκέλα απφ 
ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα.  

 Θεζκνζέηεζε κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ζπιινγηθψλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο επηρεηξήζε-
σλ θαη παλεπηζηεκίσλ / εξεπλεηηθψλ θέληξσλ / 
εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θιπ., γηα ηελ απφ θνηλνχ 
δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο 
θαη δεκηνπξγίαο παξαγσγηθψλ δηαζπλδέζεσλ κε-
ηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.  

 Δπηρνξήγεζε κέξνπο ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζί-
αο γηα ηελ «Οξγάλσζε Σκεκάησλ Έξεπλαο θαη 
Αλάπηπμεο» ζε κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 πλεξγαζία ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε ηνλ 
παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, γηα ηε δεκηνπξγία 
«Πφισλ Βηνκεραληθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο», θαηά 
ην πξφηππν ηεο Γαιιίαο.  

27 



 

 

Γηαθήξπμε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο βην-
κεραλίαο γηα κηα λέα βηνκεραληθή πνιηηηθή  
 

Σελ Σξίηε 3 Μαξηίνπ 2015, κεηά ηε ζπλάληεζε ησλ 
Πξνέδξσλ ησλ πλδέζκσλ Βηνκεραληψλ ζην Βφιν, 
θνηλνπνηήζεθαλ νη βαζηθνί ζηφρνη βηνκεραληθήο πν-
ιηηηθήο κε ηε κνξθή δηαθήξπμεο απφ ηνπο εθπξνζψ-
πνπο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο:  

 

Α. Γηαθπβέξλεζε Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο  
 Θέζπηζε «Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πα-

ξαγσγηθή Αλαζπγθξφηεζε θαη ηε Βηνκεραληθή 
Πνιηηηθή».  

 Δζηίαζε ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αληα-
γσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη εμαγσγηθέο επηδφζεηο. 

 Δθπφλεζε ρεδίσλ Αλάπηπμεο ζε ηνκείο πξνηε-
ξαηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ κηθηέο  
Δπηηειηθέο νκάδεο ρεδηαζκνχ.   

 Θεζκνζέηεζε «Δπηρεηξεκαηηθψλ πκβνπιίσλ» 
γηα ηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο νηθν-
λνκίαο.  

 

Β. Απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ρξεκαηνδνηηθήο ππν-
ζηήξημεο  

 Αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο επελδπηη-
θψλ θηλήηξσλ (Αλαπηπμηαθφο Νφκνο) κεηά απφ 
νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφ-
ηεηάο ηνπ.  

 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ελ-
ζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζην πιήξεο θάζκα 
ηεο παξαγσγηθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 
(εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο, ΜκΔ, λενθπείο επηρεη-
ξήζεηο) κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή δηεζλψο α-
ληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. ην πιαίζην απηφ 
πξνηείλεηαη λα ηζρχζεη λέν ζχζηεκα απνθεληξσ-
κέλεο θαη επέιηθηεο  ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηλν-
ηνκίαο ζην πιαίζην ηνπ λένπ ΔΠΑ.  

 Άκεζε ζπγθξφηεζε «Γηθηχνπ Αλάπηπμεο Καηλν-
ηνκίαο», κε ηε ζπκκεηνρή  ησλ θνξέσλ ηεο βην-
κεραλίαο. 

 ρεδηαζκφο λέσλ εξγαιείσλ αλαθπθινχκελεο 
ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε 
ησλ ακθηβφινπ απνηειεζκαηηθφηεηαο άκεζσλ 
εληζρχζεσλ γηα ηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. Γηα-
ηήξεζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ εηδηθά γηα ηε 
κεζνξηαθή βηνκεραλία θαη ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγ-
κέλεο πεξηθέξεηεο.  

 Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο, κε 
ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ζπκςε-
θηζκνχ νθεηιψλ θξάηνπο – επηρεηξήζεσλ.  

 

Γ. Δμνξζνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηε 
βηνκεραλία  

 Μείσζε ησλ ηηκψλ ζηα ηηκνιφγηα ηεο ελέξγεηαο. 
 Απνθαζηζηηθή κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφ-

ζηνπο πνπ θαηαβάιιεη ε βηνκεραλία.  

               

Γ. ηαζεξφ θαη απιφ ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο  

 Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ αθνξά ηελ επη-
ρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηεο πνιπλνκίαο-αληηθαηηθψλ 
δηαηάμεσλ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ελφο απινχ, ζηαζεξνχ θαη απνηειε-
ζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ βαζηζκέλε ζηελ πνηφηεηα, κε ηε 
ζέζπηζε Δζληθήο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο.  

 Δμνξζνινγηζκφο ησλ ζρέζεσλ βηνκεραλίαο θαη 
αιπζίδσλ ιηαλεκπνξίνπ σο πξνο ηηο πξαθηηθέο 
ηηκνιφγεζεο, εθπηψζεσλ θαη πιεξσκψλ.   

 Άκεζε ελεξγνπνίεζε  ηνπ Ν.4262/14 (λφκνο-
πιαίζην γηα ηελ αδεηνδφηεζε) ηδηαίηεξα σο πξνο 
ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο βηνκεραληθέο δξαζηε-
ξηφηεηεο.  

 

Δ. Πνιηηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Βηνκεραλίαο  
 Γηακφξθσζε δεζκεπηηθνχ Οδηθνχ Υάξηε γηα ηα 

κεγάια έξγα - πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο βηνκεραλίαο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

 πκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλάπηπμεο 
ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ (Ν. 3982/2011). 

 Γηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο εμσζηξέθεηαο 
πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ην ηξίπηπρν: (α) θξίζηκεο α-
γνξέο (β) πξντφληα κε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηε-
κα αλά αγνξά (γ) κεραληζκνί δηείζδπζεο αλά α-
γνξά θαη πξντφλ, κε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ην-
κέα ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη δηαθπβέξλε-
ζε.  

 Αλακφξθσζε ησλ κεραληζκψλ ζηήξημεο θαη 
πξνψζεζεο ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ κε εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία Busi-
ness Hubs.  

 Αλακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζπλνξηαθνχ 
εκπνξίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ θζελφηε-
ξσλ, ηαρχηεξσλ θαη απινχζηεξσλ ηεισλεηαθψλ 
θαη πξνηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ.  

 Γεκηνπξγία εληαίνπ tax portfolio ζε θάζε εμαγσγη-
θή επηρείξεζε γηα ηνλ άκεζν ζπκςεθηζκφ θάζε 
είδνπο πηζησηηθψλ / ρξεσζηηθψλ θφξσλ, ηειψλ, 
δαζκψλ, θηι (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
ΦΠΑ). 

 

Σ. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηε Βηνκερα-
λία  

 Ρηδηθή κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ επαγγει-
καηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Τπνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέ-
λσλ γηα ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ζηηο απαηηή-
ζεηο δηεζλνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο  θαηλνηφκσλ 
πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ.  

 Ακθίδξνκε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθήο θαη επηρεη-
ξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  
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Μεηεμέιημε ηεο Διιάδαο απφ ρψξα θαηαλάισζεο ζε ρψξα παξαγσγήο 
 κε ηε δηνρέηεπζε ηνπ 80% ησλ θνλδπιίσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα ηελ ελίζρπ-

ζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο, θαη, 
 κε ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ αλάπηπμεο ηεο εγ-

ρψξηαο βηνκεραλίαο, φπσο ε παξαγσγή θαη ε κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ, ε αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο 
θαη θαηλνηνκίαο, θαη, ε αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ζπλεξ-
γαζηψλ κεηαμχ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ηνπξηζκνχ. 

 
Αιιαγή θνξνινγηθήο πνιηηηθήο  
Κπξίαξρν πξφβιεκα – δηαρξνληθά – ζηελ άζθεζε θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 
ζηε ρψξα καο, απνηειεί ε θνξνδηαθπγή.  
Ζ αζθεζείζα θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, αληί λα αληηκεησπί-
ζεη ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο, ην έρεη ππέξκεηξα δηνγθψ-
ζεη, κε απνηέιεζκα ηε δηαξθή ιήςε κέηξσλ ππεξθνξνιφγεζεο πνιηηψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ. πλεπψο απαηηείηαη ε αιιαγή ηεο αζθνχκελεο θνξνινγηθήο 
πνιηηηθήο, κε βαζηθφ άμνλα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο, γηα ηνλ πεξη-
νξηζκφ ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο.  
ην πιαίζην απηφ, ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ν ΒΒΔ πξφηεηλε ηα αθφινπζα κέ-
ηξα: 
 Μείσζε ησλ ζπληειεζηψλ εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο.  
 Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο πηζησηηθνχ ΦΠΑ.  
 Έθδνζε εγθπθιίνπ γηα εμαίξεζε απφ ηνλ απηφκαην ζπκςεθηζκφ ησλ α-

παηηήζεσλ γηα κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεκφ-
ζην. 

 Φνξνινγηθή αλαγλψξηζε αληαπαηηήζεσλ κεηαμχ ζπλαιιαζζνκέλσλ 
 Βειηίσζε δηαηάμεσλ γηα ηελ έθπησζε δαπαλψλ εθδειψζεσλ, ζπλαληή-

ζεσλ, ππνδνρήο θαη θηινμελίαο. 
 Έθδνζε εξκελεπηηθψλ – δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ, γηα:  
 Σηο εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο, άξζξα 22 θαη 23 ηνπ Ν. 

4172/2013.  
 Σηο επηζθαιείο απαηηήζεηο, άξζξν 26 ηνπ Ν. 4172/2013.  
 Δπίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, κε ηε ζχζηαζε ζηε Θεζζαινλίθε, 

«Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο». 
 Δπαλαθνξά ηεο θαηαβνιήο πνζνζηνχ 10% γηα ηελ πξνζθπγή ζηα Γηνη-

θεηηθά Γηθαζηήξηα. 
 Καηάξγεζε ηνπ ηεθκεξίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθα-

ιαίνπ επηρείξεζεο 
 Δπαλαθνξά δηάηαμεο γηα έθπησζε δαπαλψλ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά εμα-

γσγηθψλ επηρεηξήζεσλ 
 Δπαλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

ζην 0,5% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 
 Αλαζηνιή ηνπ «πφζελ έζρεο» Δ απμήζεηο θεθαιαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα 

επελδχζεηο.   
 Δπαλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

ζην 0,5% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.   
 Έθδνζε απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα κε ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί 
 Απνπνηληθνπνίεζε ηεο πξφζθαηξεο αδπλακίαο θαηαβνιήο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο 
 Καηάξγεζε ηνπ πιαθφλ ηνπ 1.000.000 € γηα ηελ έθπησζε ηφθσλ απφ 

δάλεηα – «Τπνθεθαιαηνδφηεζε» 
 Δπαλαθνξά ζπληειεζηή θνξνινγίαο έσο 1,20% ζηε κεηαβίβαζε κεην-

ρψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ ζε ζπγγελείο Α’ βαζκνχ 

Πξνηάζεηο κέηξσλ  
γηα ηελ ελίζρπζε  
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
ηεο βηνκεραλίαο 
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Αγνξά εξγαζίαο 
Γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 
ε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζπλερη-
ζζεί, γηα λα δεκηνπξγεζεί επηηέινπο επλντθφ εμσηε-
ξηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο καο. Καηά ηνλ 
χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο ε κεηαξ-
ξπζκηζηηθή απηή πξνζπάζεηα πξέπεη λα πεξηιακβά-
λεη ηα αθφινπζα: 
 Σε δεκηνπξγία Λεπθνχ Μεηξψνπ γηα ηηο ζπλεπείο 

επηρεηξήζεηο. Οη εμαγγειίεο γηα ηε δεκηνπξγία 
ιίζηαο ζπλεπψλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηε κεί-
σζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηηο επηρεηξή-
ζεηο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ην ζπληνκφηεξν 
πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα ηηο π-
πφινηπεο επηρεηξήζεηο. Ζ πξφηαζή ηνπ ΒΒΔ 
είλαη ζπγθεθξηκέλε: ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ λα γίλεη ζε πνζνζηφ 5% απφ 
01/01/2015, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ 
κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπιάρη-
ζηνλ ζηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο. 

 Δπαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο 100% επηδφηε-
ζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κε δηαηήξεζε 
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

 Άκεζε εθηακίεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ επηδνηή-
ζεσλ (12%) ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κέζσ ηνπ Ο-
ΑΔΓ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Θξάθεο. Οθείινληαη 
ηα πνζά απφ ην Β’ εμάκελν ηνπ 2010 

 Σε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο εξγαζίαο έθηεο εκέ-

ξαο ζε επηρεηξήζεηο πελζήκεξεο απαζρφιεζεο. 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα αθνξά ηελ εξγαζία θαηά 
ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο ζηηο επηρεηξήζεηο 
πνπ δεζκεχνληαη απφ πελζήκεξε εβδνκάδα εξ-
γαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3846/2010 ε εξ-
γαζία πνπ παξέρεηαη ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδν-
κάδνο, θαηά παξάβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πελζή-
κεξεο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνβιεπφ-
κελεο θπξψζεηο, ακείβεηαη κε ην θαηαβαιιφκελν 
εκεξνκίζζην πξνζαπμεκέλν θαηά 30%. Γελ ππά-
γνληαη ζηε δηάηαμε απηή νη απαζρνινχκελνη ζε 
μελνδνρεηαθέο θαη επηζηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 
πξφηαζή ηνπ ΒΒΔ είλαη λα αξζνχλ νη πνηληθέο 
θπξψζεηο θαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ γηα εξγαζία 
ηελ έθηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Να εληαρζεί ζηηο 
ίδηεο ξπζκίζεηο κε ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία.  

 Εεηήκαηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο: 
1. Αχμεζε ηεο εηήζηαο βάζεο ππεξσξηαθήο απα-

ζρφιεζεο ζηε βηνκεραλία ζε 120 ψξεο, δεια-
δή λα ηζρχζεη θαη γηα ηηο βηνκεραλίεο φηη πξν-
βιέπεηαη θαη ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο, δε-
ιαδή 120 ψξεο εηεζίσο. Δπίζεο πξνηείλεηε λα 
θαηαξγεζεί ε αλά εμάκελν θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε.  

2. Βειηηψζεηο ζην  ζχζηεκα ηξνπνπνίεζεο σξα-
ξίνπ θαη ππεξσξηψλ: ζχκθσλα κε ην άξζξν 
80, Ν 4144/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 7, Ν 4225/2014 ην ζχζηεκα δηεπζέηε-
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ζεο σξαξίνπ θαη ππεξσξηψλ είλαη πνιχ γξα-
θεηνθξαηηθφ θαη κε δπζθνιία δηαρείξηζεο ζηηο 
κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Πξνηείλεηε λα ππάξρεη 
πξνζεζκία θαηαγξαθήο κέρξη ηελ επφκελε ε-
κέξα. 

 Φνξνιφγεζε παξνρψλ ζε είδνο: ε βηνκεραλία 
αλακέλεη δέζκεπζε φηη ε θνξνιφγεζε ησλ παξν-
ρψλ δελ ζα επηθέξεη αζθαιηζηηθέο επηβαξχλζεηο.  

 Θέκαηα επηρεηξήζεσλ επνρηθήο απαζρφιεζεο: 
1. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγγειίαο πξφζιε-

ςεο εξγαδνκέλσλ επνρηθήο απαζρφιεζεο ε-
ληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιε-
ςεο.  

2. Να κελ ζηεξνχληαη ησλ «δηθαησκάησλ» αλεξγί-
αο νη επνρηθνί απαζρνινχκελνη κε πξφζιεςε 
κηθξφηεξε ησλ 2 κελψλ.  

 Ζιεθηξνληθά έληππα ηνπ ΔΠΔ, γηα ηα νπνία πξν-
ηείλνπκε λα ππάξρεη εληαία θσδηθνπνίεζε γηα 
φινπο ηνπο νξγαληζκνχο (ΔΠΔ, ΗΚΑ, ΟΑΔΓ) θαη 
θνηλέο πεξηγξαθέο εηδηθνηήησλ, καδί κε ηνλ εθζπγ-
ρξνληζκφ ησλ πεξηγξαθψλ γηα ηελ απνηχπσζε 
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

Δπαλεμέηαζε ηνπ κνληέινπ δηαζχλδεζεο ηνπ 
πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο παξαγσγήο κε ηε κεηα-
πνίεζε 
ην επξχηεξν πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο πεξη-
θεξεηαθήο βηνκεραλίαο, θαη γηα ηε κειινληηθή απν-
θπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ φπσο ην εκπάξγθν 
απφ ηε Ρσζία, ν ΒΒΔ πξνηείλεη λα απνηειέζεη ππ-
ιψλα αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα ην πιέγκα ησλ δηα-
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα κε ηε 
κεηαπνίεζε. Ζ παξαγσγή πξντφλησλ νλνκαζίαο 
πξνέιεπζεο, πςειήο πνηφηεηαο, πνπ είλαη ειθπζηη-
θά ζπζθεπαζκέλα θαη ηππνπνηεκέλα, είλαη κεξηθέο 
κφλνλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο κεηα-
πνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα 
εληζρπζνχλ αλαιφγσο απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία.  
Ζ πινπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο πξφηαζεο ηνπ ΒΒΔ 
εθθηλεί απφ ηε κεηεμέιημε ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, απφ θνξέα πινπνίεζεο ησλ δηαδηθα-

ζηψλ δηαρείξηζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Πφξσλ, ζε εζηηαθφ 
ζεκείν ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζηξαηεγηθήο γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο θαη ησλ δηα-
ζπλδέζεψλ ηεο κε ηελ εγρψξηα κεηαπνηεηηθή βάζε. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζηξαηεγηθήο ζα νδεγήζεη 
ζηε ζσξάθηζε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, ζα αλνίμεη 
λέεο αγνξέο πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη ζα δεκηνπξγή-
ζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν ζηνλ πξσηνγελή, φζν 
θαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα.  
Ζ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλψλ 
δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγε-
λνχο ηνκέα, πξνηείλεηε λα ζπκπιεξσζεί κε εηδηθά 
πξνγξάκκαηα:  
 Αγξνηηθνχ marketing. 

 Αγξνηηθήο αλαδηάξζξσζεο. 
 Γεκηνπξγίαο εηδηθψλ δσλψλ «νηθνινγηθήο» - 

«παξαδνζηαθήο» ζπλδπαζκέλεο γεσξγίαο θαη 
θηελνηξνθίαο, θαη,  

 Αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ θιάδνπ ησλ βην-
ινγηθψλ πξντφλησλ,  

νχησο ψζηε ηφζν ηα ίδηα ηα αγξνηηθά πξντφληα, φζν, 
θπξίσο, ηα κεηαπνηεκέλα, λα κπνξνχλ λα πσιε-
ζνχλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επθνιία ζηηο δηεζλείο 
αγνξέο.  
 

Δλίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηελ αλάηαμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
 Με ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηελ 
αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Γπν ζέκαηα πνπ πξέπεη 
λ’ αληηκεησπηζζνχλ ζ’ απηφ ην πιαίζην είλαη: α) ε 
κείσζε ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ, θαη, β) ε αχ-
μεζε ησλ νξίσλ δαλεηνδφηεζεο. Δίλαη δπν δεηή-
καηα πνπ θπξηνιεθηηθά ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 
επηβίσζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη, 

 Με ηε ξχζκηζε ησλ ιεγφκελσλ «θφθθηλσλ επηρεη-
ξεκαηηθψλ δαλείσλ». Σν δήηεκα απηφ αθνξά επ-
ζέσο ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 
δαλείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 
αιιά κε επλντθφηεξνπο φξνπο απφ ηνπο ηζρχν-
ληεο θαη, θπξίσο, κε ηελ ηζρχ παξφκνηαο ηάμεο 
κεγέζνπο επηηνθίσλ, κε απηά πνπ ηζρχνπλ ζηηο 
ρψξεο ηεο ΔΔ.  

 

Ηδησηηθνπνηήζεηο 
Ο ΒΒΔ είλαη πεπεηζκέλνο φηη νη ηδησηηθνπνηήζεηο 
κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα έρνπλ ζεηηθή επίπησζε ζηε 
κείσζε ηνπ ππέξνγθνπ ρξένπο ηεο ρψξαο καο, ζηελ 
ηφλσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ζηελ πινπνίεζε 
επελδχζεσλ. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, κεξηθέο απφ ηηο 
νπνίεο είλαη: 
 Ζ δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ε ζπλεπαθφινπζε αλά-

πηπμε θνηλσληθψλ σθειεηψλ, πνπ ρσξίο ηηο ηδησηη-
θνπνηήζεηο δελ ζα ππήξραλ.  

 Ζ κεηαθνξά ζεκαληηθνχ χςνπο θεθαιαίσλ, ηερλν-
ινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, πνπ δεκηνπξγνχλ πνι-
ιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε ζπλδεδεκέλνπο θιά-
δνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζή ηνπο θαη ηε 
ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο.  

 Ζ δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ αληαγσλη-
ζκνχ.  

 ε κία ηδησηηθνπνηεκέλε επηρείξεζε, ζε αληίζεζε 
κε κία δεκφζηα πνπ ελ δπλάκεη κπνξεί λα γίλεη 
ζχιαθαο δηαθζνξάο, παχνπλ λα ππάξρνπλ απηά 
ηα θαηλφκελα, θαη ην απνηέιεζκα είλαη θαη πάιη 
σθέιηκν πξνο ηελ θνηλσλία. 

 Σέινο, κηα ηδησηηθνπνίεζε ζπλεπάγεηαη έζνδα θαη 
φρη έμνδα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο.  
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Κφζηνο ελέξγεηαο γηα ηε βηνκεραλία 
 
Δλεξγεηαθή πνιηηηθή 
 Δμνξζνινγηζκφο ηηκνινγίσλ – Μείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο. Ο ε-

μνξζνινγηζκφο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, θπξί-
σο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εηδηθψλ θφξσλ, είλαη βέβαηνλ φηη ζα νδε-
γήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο, γεγνλφο πνπ ζα έρεη ζεηηθή 
επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ επη-
ρεηξήζεσλ. 

 Μείσζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ ζηελ ελέξγεηα, νχησο ψζηε ε 
ρψξα λα ζπληνληζζεί κε ηα δηεζλψο θξαηνχληα. 

 

Πξνηάζεηο γηα ηα ηηκνιόγηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
 σζηή ηηκνιφγεζε γηα ηε βηνκεραλία. Θεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ππνγξαθήο εμαηνκηθεπκέλσλ ζπκβάζεσλ, κεηαμχ ηεο ΓΔΖ θαη ελεξ-
γνβφξσλ βηνκεραληψλ.  

 Γηα ηελ πςειή ηάζε, επέθηαζε ηεο δψλεο λπρηεξηλνχ θνξηίνπ θαηά 2 
ψξεο κε ξήηξα δηαθνπήο γηα νξηζκέλεο ψξεο αηρκήο ην ρξφλν.  

 Θεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο γηα εηζαγσγή ειε-
θηξηθνχ ξεχκαηνο απφ γεηηνληθέο ρψξεο.  

 

Πξνηάζεηο γηα ηα ηηκνιόγηα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ  
Γηα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξνηείλεηαη:  
 ε επηζηξνθή ηνπ ΔΦΚ ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ην κέξνο ηεο παξαγσγήο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ εμαγσγέο,  
 ε κεξηθή απνδέζκεπζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ άκεζε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ,  
 ε εμαίξεζε απφ ηηο απνζβέζεηο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ ηκή-

καηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε επηρνξεγήζεηο, θαη, ηέινο, 
 ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξ-

γία ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη, 
 κεηαθχιηζε ηεο κεησκέλεο ηηκήο αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 

ΓΔΠΑ, ζηε βηνκεραλία. 
 

Πξνηάζεηο γηα ηα ηηκνιόγηα ηνπ ληήδει  
 λα επηηξαπεί ηφζν ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ησλ βηνκεραληψλ κε πε-

ηξειαηνεηδή απεπζείαο απφ ηα δηπιηζηήξηα, φζν θαη ε δπλαηφηεηα α-
πεπζείαο εηζαγσγήο, θαη,  

 λα ππάξμεη ελαξκφληζε ησλ ΔΦΚ ζε καδνχη θαη ληήδει, κε ηνπο ρακε-
ιφηεξνπο ΔΦΚ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε.  

 
ρέζεηο κεηαπνίεζεο – ιηαλεκπνξίνπ 
Οπζηαζηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ζηα πξντφληα, κε ηε δεκηνπξγία λένπ 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαη αιπζίδσλ super market. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ν ΒΒΔ πξνηεί-
λεη:  
 λα ηζρχζνπλ θαζαξέο ηηκέο πψιεζεο πξντφλησλ,  
 ε θαζαξή ηηκή λα εθαξκφδεηαη εληαία γηα φιν ην ρξφλν, 
 νη ινηπέο παξνρέο λα πξνζδηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί 

ηνπ θαζαξνχ ηδίξνπ ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα εκθαλίδνληαη ζην ηηκνιφ-
γην, θαη, 

 ν ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ λα κελ ππεξβαίλεη 
ηηο 60 εκέξεο, φπσο δειαδή ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 

 
 

Θέζεηο γηα ηε κείσζε 
ηνπ  
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο  
ησλ κεηαπνηεηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

32 

 

 

Καηάξγεζή ηνπ ΔΝΦΗΑ ζηε βηνκεραλία 
Ζ ζεζκνζέηεζε θαη θαηαβνιή ηνπ ΔΝΦΗΑ απφ ηηο 
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, νδεγεί κε βεβαηφηεηα 
ζην θιείζηκν ρηιηάδεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο ηεο 
πεξηθέξεηαο θαη ζε ζαθή αδηέμνδα ξεπζηφηεηαο 
πιήζνο άιισλ. 
Ο ΒΒΔ δήηεζε ηελ άκεζε θαηάξγεζε ελφο αθφκε 
άδηθνπ θφξνπ γηα ηα αθίλεηα ηεο βηνκεραλίαο ε ν-
πνία κνλίκσο θαιείηαη λα «πιεξψζεη ην κάξκαξν» 
θαη λα θαιχςεη δεκνζηνλνκηθά θελά πνπ δεκηνπξ-
γνχληαη εξήκελ ηεο. 
 
Έθπησζε δαπαλψλ ζε είδνο κηζζσηψλ ππεξε-
ζηψλ  
Με ην Ν. 4172/2013, άξζξν 13, νη παξνρέο ζε είδνο 
ζεσξνχληαη εηζφδεκα θαη ππάγνληαη ζε παξαθξάηε-
ζε Φ.Μ.Τ. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ππαγσ-
γή ζην θφξν δελ επεξεάδεη ηνπο νλνκαζηηθνχο κη-
ζζνχο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηβα-
ξχλζεηο ή ινηπέο πξνζαπμήζεηο ζηηο βαζηθέο απν-
δνρέο 
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Ληκέλαο Θεζζαινλίθεο 
Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο απνηειεί κείδνλ δήηεκα, ηφζν γηα 
ηε ζπλέρεηα ηεο ΟΛΘ ΑΔ, φζν, θπξίσο, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. Οη θπβεξλήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, δπζηπρψο δελ 
αθνινχζεζαλ ζηαζεξή πνιηηηθή, αλαθνξηθά κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Ληκέλα 
νχηε θαη πξνρψξεζαλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Ο ΒΒΔ αξρηθά ππνζηήξημε ηελ 
ηκεκαηηθή θαη θαηά αληηθείκελν, καθξνρξφληα παξαρψξεζε ησλ δξαζηεξηνηή-
ησλ ηνπ ΟΛΘ ζε εμεηδηθεπκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ απφ ηε δηεζλή αγνξά.  
ήκεξα, ν ΒΒΔ, ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε πνπ έρεη εθθξαζηεί θαη απφ 
άιινπο θνξείο ηεο πφιεο (π.ρ. ΔΒΔΘ) θαη ε νπνία πξνβιέπεη είηε ηελ πψιεζε 
ησλ κεηνρψλ ηεο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζηελ θαηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζί-
νπ, είηε ηελ νιηθή παξαρψξεζε ηνπ ιηκέλα ζε δηεζλψο αμηφπηζην πάξνρν αληί-
ζηνηρσλ ππεξεζηψλ.  
Ζ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκα-
ηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί νπσζδήπνηε παξάιιεια κε ηελ δηαδηθαζία 
ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ΟΛΘ. 
ε πεξίπησζε νιηθήο παξαρψξεζεο, ν ΒΒΔ ζεσξεί σο πξνυπφζεζε ηελ δε-
κηνπξγία πξνεγνπκέλσο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κέζσ 
ηεο είζπξαμεο ησλ δηαθφξσλ ηειψλ πνπ πξνζπνξίδεηαη ν ιηκέλαο θαη ν νπνίνο 
ζα έρεη σο απνζηνιή ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο αθηνπινΐαο θαη θξνπαδηέξαο.   
Σέινο, κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ πάξν-
ρν λα αλαπηχμεη εληφο ηνπ ιηκέλα «Κέληξν πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ θαη Γηα-
κεηαθνκηζηηθνχ Δκπνξίνπ» γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε δη-
επθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Βφξεηα Διιάδα. ε θάζε πεξίπησζε, νη 
φπνηεο ελέξγεηεο ζα γίλνπλ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ιηκέλα ζα πξέπεη λα επη-
ηαρπλζνχλ.   
 

Δθζεζηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο 
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) δηαρξνληθά ππνζηήξηδε 
ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο Γηεζλνχο Δθζέζεσο Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ), ζην πιαίζην 
ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
εθζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο. Πξνο ηνχην θαηά ηελ πεξαζκέλε 
δεθαεηία ππήξμαλ πνιιέο θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο, νη νπνίεο, σο γλσζηφλ δελ 
πινπνηήζεθαλ.  
Γπζηπρψο ε εμαηξεηηθά αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ παηξίδα καο, δελ 
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λένπ Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ. Γη΄ απηφ ν ΒΒΔ ππνζηεξί-
δεη φηη ην εθζεζηαθφ θέληξν ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζην θέληξν ηεο Θεζζαιν-
λίθεο, θαη, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, λα αλαθαηαζθεπα-
ζζεί θαη λα αλαπιαζζεί, κε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσ-
λα κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα,  νχησο ψζηε λα ζπλερίζεη ν εζληθφο 
εθζεζηαθφο θνξέαο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ε Θεζζαινλίθε λα πα-
ξακέλεη ελεξγφο «παίθηεο» ζηελ αγνξά εθζέζεσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψ-
πεο.  ε θάζε πεξίπησζε απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ ΒΒΔ φηη ε κεηεμέιημε ηεο 
ΓΔΘ ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εθζεζηαθήο αγνξάο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο, ζα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε αληί-
ζηνηρνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

Μεηξφ Θεζζαινλίθεο 
ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
Παξαζθεπή 3 Απξηιίνπ 2015, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΒΒΔ, βνπιεπηψλ ηνπ λν-
κνχ θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηεο πφιεο ζπκθσλήζεθαλ ηα παξα-
θάησ ζεκεία γηα ην πξφβιεκα πινπνίεζεο ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο: 
 Να δεηεζεί παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο.  
 Να δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε.  
 Να κελ δηεπζχλεηαη απφ ηελ Αζήλα ην έξγν.  

Δπηρεηξεκαηηθέο  
ππνδνκέο  
Βνξείνπ Διιάδνο 
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 Να εθαξκνζηνχλ κέηξα αλαθνχθηζεο γηα ηνπο 
«κεηξφπιεθηνπο» επηρεηξεκαηίεο.  

 Να εμσξατζηνχλ ηα εξγνηάμηα.  
 Να δηαζθαιηζηνχλ νη εξγαδφκελνη.  
 Να ζπζηαζεί Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηνπ κεηξφ ζηε 
Βνπιή. 

  

Εψλε Καηλνηνκίαο 
Ο ΒΒΔ δηαρξνληθά ππνζηήξηδε φηη δπν είλαη νη 
πξνυπνζέζεηο εθθίλεζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο δεκηνπξ-
γίαο ηεο Εψλεο Καηλνηνκίαο:  
 ε παξαρψξεζε ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο γηα ηε δε-

κηνπξγία ηνπ πξψηνπ Θχιαθα Τπνδνρήο Καηλνηφ-
κσλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαη,  

 ε ζεζκνζέηεζε πιέγκαηνο θηλήηξσλ γηα ηηο θαηλν-
ηφκεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 
εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ζχιαθα. 

Ζ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο είλαη έλα ζαθψο ελ-
ζαξξπληηθφ κήλπκα γηα ηε ζπλέρεηα ηεο Εψλεο, 
πιελ φκσο, δελ είλαη νχηε επαξθήο, νχηε ε ελδε-
δεηγκέλε, γηα ηέηνηαο εκβέιεηαο αλαπηπμηαθή πξσην-
βνπιία.  
 

Οινθιήξσζε Ηφληαο Οδνχ θαη απηνθηλεηνδξφ-
κνπ Δ65  
Γχν ζεκαληηθά έξγα γηα ηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, γηα ηελ αχμεζε ηεο πξν-
ζπειαζηκφηεηαο, γηα ηελ ηαρχηεξε δηαθίλεζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφ-
ηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ 
ηαρχηαηα θαη κε ρξνληθφ νξίδνληα ην αξγφηεξν ην 
ηέινο ηνπ 2016.  
 

Οινθιήξσζε ηνπ ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο 
Σν ιηκάλη ηεο Ζγνπκελίηζαο έρεη ραξαθηεξηζηεί δηα-
ρξνληθά σο «Γπηηθή Δίζνδνο» ηεο ρψξαο γεγνλφο 

πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο Ζπείξνπ. Άξα, ε νινθιήξσζε ηεο 
Β΄ θάζεο ηνπ ιηκέλα θαη ε εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο Γ΄ θάζεο, απνηεινχλ θνκβηθά ζε-
κεία γηα ηε κεηεμέιημε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ζγνπκελί-
ηζαο ζ΄ έλα ζχγρξνλν εζηηαθφ ζεκείν δηακεηαθνκη-
ζηηθνχ εκπνξίνπ, φρη κφλν γηα ηελ Ήπεηξν, αιιά γηα 
νιφθιεξε ηε Γπηηθή Διιάδα.  
 

ηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο Ζπείξνπ κε ηελ 
Μαθεδνλία  
Ο ΒΒΔ απ΄ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ήηαλ 
απ΄ ηνπο πξψηνπο πνπ κίιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 
«ηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο». ρεδφλ είθνζη ρξφληα 
κεηά αλαδεηείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνδξν-
κηθήο ζχλδεζεο ηεο Ζπείξνπ κε ηε Μαθεδνλία. 
 

Παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ήπεηξν 
Ζ πεξηθέξεηα κε ην  κηθξφηεξν θαηά θεθαιήλ εηζφ-
δεκα, ζεσξνχκε φηη δηθαηνχηαη λα έρεη ζχλδεζε κε 
ην πθηζηάκελν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα. 
Σαπηφρξνλα, θαη εθφζνλ πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
ζχλδεζε, επζέσο σθειεκέλεο ζα είλαη θαη νη επηρεη-
ξήζεηο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ην ιεη-
ηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο απφ ηε ζπλεπαγφκελε ιφγσ 
ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ κείσζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπο 
γηα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 
 

Τπνδνκέο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  
Πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ π-
πνδνκήο, ζπγθεθξηκέλα: ε δεκηνπξγία δηακεηαθνκη-
ζηηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή, ε εθβάζπλζε ηνπ ιη-
κέλα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ε λέα ράξαμε ηνπ ζηδε-
ξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνλη-
ζκφο ησλ ππνδνκψλ ζηα ιηκάληα ηεο Αιεμαλδξνχ-
πνιεο θαη ηεο Καβάιαο, θαη, ε βειηίσζε ησλ ππνδν-
κψλ ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο. 
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πλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΒΒΔ κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκν-
θξαηίαο, θ. Πξ. Παπιφπνπιν 
Ο Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, θ. Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, δέρζεθε ηελ 
Σξίηε 12 Μαΐνπ 2015, ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο 
(ΒΒΔ) ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν. 
Καηά ηελ ζπλάληεζε, ν θ. αββάθεο επέδσζε ζηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο 
ην επεηεηαθφ ιεχθσκα, κε ηίηιν: «ΒΒΔ: 1915-2015 ηα πξψηα εθαηφ ρξφληα».  
ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ κεηέθεξε ζηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλεη ν χλδε-
ζκνο θαζεκεξηλά απφ ηηο βηνκεραλίεο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, θαη ηα νπνία αθνξνχλ 
θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαζεκεξηλά εληεηλφκελε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηεο ρψ-
ξαο, ηελ απνπζία ξεπζηφηεηαο, ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ θαηαβαξάζξσζε 
ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο.  
 
πλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ, θ. Α. ακαξά  
Ζ θαζηεξσκέλε ζπλάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΒΒΔ, κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Α. 
ακαξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ηελ Σξίηε 2 επηεκβξίνπ 2014.  
ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπλάληεζεο θαηαηέζεθε Τπφκλεκα πξνο ηνλ Πξσζπ-
πνπξγφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλνληαη έμη δέζκεο πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο θαη πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηε-
ξα πξνζθφκκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. Δπηπιένλ, ζπδεηήζεθαλ ζεζκηθά δεηήκαηα γηα ηε βηνκεραλί-
α, φπσο: 
 Ζ ζπγθεθξηκέλε – ζπκθσλεκέλε αηδέληα αλαδηάξζξσζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

βηνκεραλίαο. 
 Ζ άζθεζε θιαδηθψλ πνιηηηθψλ. 
 Ζ άκεζε εθαξκνγή θαη ν έιεγρνο απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη 

πιηθψλ ζηα δεκφζηα θηίξηα – ζρνιεία. 
 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ΒΒΔ ζηε «Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βηνκεραληθή Πνιηηη-

θή». 
 Ζ θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηεο «εηαηξηθφηεηαο» ζην λέν ΔΠΑ, ρσξίο απνθιεη-

ζκνχο θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο. 
 Ζ απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηε βηνκεραλί-

α, θαη,  
 Ζ δεκηνπξγία λένπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, κε ηε κνξθή 

αλαθπθινχκελεο πίζησζεο θαη ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο. 
 
πλάληεζε πλδέζκσλ Βηνκεραλίαο κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο θπβέξλεζεο, θ. 
Η. Γξαγαζάθε, θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπ-
ξηζκνχ, θ. Γ. ηαζάθε 
ηε ζπλάληεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 19 Φεβξνπαξίνπ 2015, 
ζπκκεηείραλ νη θ.θ.: Θ. Φέζζαο, Πξφεδξνο ΔΒ, Α. αββάθεο, Πξνέδξνο ΒΒΔ, 
Γ. Μαζηφο, Πξφεδξνο ΒΑΠ, Δπξ. Γνληάο, Πξνέδξνο ΒΘΚΔ θαη Παξαζθεπάο – 
Κπξηάθνο Πέηηαο, Δθηειεζηηθφο  Αληηπξφεδξνο ΔΒΠΓΔ.  
Οη επηθεθαιήο ησλ Βηνκεραληθψλ πλδέζκσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πξνέ-
βεζαλ ζε θνηλή δήισζε ππνγξακκίδνληαο κεηαμχ άιισλ φηη γηα λα επηηεπρζεί ε 
νξηζηηθή θαη βηψζηκε έμνδνο απφ ηελ θξίζε, ε ρψξα ρξεηάδεηαη κηα Νέα Βηνκεραλη-
θή Πνιηηηθή πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο.  
 
 
 
 
 
 

πλαληήζεηο  
κε ηελ  
πνιηηηθή εγεζία 
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πλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. 
Βαξνπθάθε 
Σελ Πέκπηε 5 Μαξηίνπ 2015, ε Γηνίθεζε ηνπ πλδέ-
ζκνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. 
Γ. Βαξνπθάθε, θαη θαηέζεζε Τπφκλεκα ζην νπνίν 
ηεθκεξηψλνληαη νη ζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ πα-
ξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκε-
ραλίαο ε νπνία δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ βειηίσζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΒΒΔ 
πξφηεηλε λα ππάξμνπλ ηα αθφινπζα σο πξνυπνζέ-
ζεηο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο: 
 Οινθιεξσκέλε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη πνιη-

ηηθή.  
 Κπβεξλεηηθέο απνθάζεηο πνπ αίξνπλ ζηξεβιψ-

ζεηο δεθαεηηψλ θαη νδεγνχλ ζε κείσζε θφζηνπο 
παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, θαη ζε αχμεζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 Αιιαγή θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, κε αλαπηπμηαθά 
θαη κφλνλ θξηηήξηα.  

 Αλάπηπμε λέσλ – θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη π-
πεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ 
κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κε αμηψζεηο ηελ εμσ-
ζηξέθεηα ηνπ εγρψξηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκα-
ηνο, ζε αγνξέο πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

 Δπαλεμέηαζε, θαη κάιηζηα ζε βάζνο, ηνπ κνληέ-
ινπ δηαζχλδεζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο 
παξαγσγήο κε ηελ εγρψξηα κεηαπνίεζε, γηα ηελ 
ηαρχηεξε αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε απνθπγή 
δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ ηχπνπ «εκπάξγθν 
απφ ηε Ρσζία», θαη, 

 Οινθιήξσζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνδνκψλ 
(πιηθψλ θαη άυισλ) πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο, θαη 
δηεπθνιχλνπλ ζαθψο, ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσ-
γηθήο βάζεο ζην Βνξεηνειιαδηθφ Σφμν. 
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πλάληεζε κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οη-
θνλνκηθψλ, θ. Γ. Μάξδα 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ε νπνία πξαγ-
καηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 9 Μαξηίνπ 2015, ε Γηνί-
θεζε ηνπ ΒΒΔ θαηέζεζε ππφκλεκα κε ηηο ζέζεηο 
θαη πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ πνπ άπηνληαη ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ θ. Τπνπξγνχ. Δπηγξακκαηηθά ε 
ζεκαηνινγία ησλ αηηεκάησλ ηνπ ππνκλήκαηνο 
έρεη σο εμήο:  
 Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο πη-

ζησηηθνχ ΦΠΑ. 
 Δμαίξεζε απφ ηνλ απηφκαην ζπκςεθηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ γηα κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ 
επηρεηξήζεσλ πξνο ην Γεκφζην. 

 Καηάξγεζε ηνπ ηεθκεξίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επηρείξεζεο. 

 Βειηίσζε δηαηάμεσλ γηα ηελ έθπησζε δαπα-
λψλ εθδειψζεσλ, ζπλαληήζεσλ, ππνδνρήο θαη 
θηινμελίαο. 

 Δπαλαθνξά δηάηαμεο γηα έθπησζε δαπαλψλ 
ρσξίο δηθαηνινγεηηθά εμαγσγηθψλ επηρεηξήζε-
σλ. 

 Δπαλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξνβιέςεσλ 
γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζην 0,5% επί ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ 

 Φνξνιφγεζε παξνρψλ ζε είδνο. 
 χζηαζε Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηα-

ζεο ζηε Θεζζαινλίθε, θαη, 
 Μείσζε ησλ ζπληειεζηψλ εηαηξηθήο θνξνιφγε-

ζεο. 
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πλαληήζεηο κε ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, θ. Ν. 
Γέλδηα 
ηελ επηηαθηηθή αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχ-
πνπ ηεο ρψξαο, επηθεληξψζεθαλ νη ζπλαληήζεηο ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ ΒΒΔ κε ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θ. 
Ν. Γέλδηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014. Ο ΒΒΔ ππνζηή-
ξημε φηη ε αιιαγή απηή πεξλά κέζα απφ ην ζηξαηεγη-
θφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο πεξηθεξεη-
αθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 
ζηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο ππιψλεο: 
 ηελ νινθιεξσκέλε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη 

πνιηηηθή.  
 ηελ αλάπηπμε λέσλ – θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
 ηελ επαλεμέηαζε, θαη κάιηζηα ζε βάζνο, ηνπ 

κνληέινπ δηαζχλδεζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 
ηεο παξαγσγήο κε ηελ εγρψξηα κεηαπνίεζε, θαη,  

 ε Κπβεξλεηηθέο απνθάζεηο πνπ αίξνπλ ζηξε-
βιψζεηο δεθαεηηψλ θαη νδεγνχλ ζε κείσζε θφ-
ζηνπο παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο, θαη ζε αχμεζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 
πλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσλη-
θήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, θ. Γ. Βξνχηζε  
ηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ Παξα-
ζθεπή 14 Ννεκβξίνπ 2014, ν ΒΒΔ θαηέζεζε ππφ-
κλεκα ζην νπνίν πεξηέρνληαλ αλαιπηηθά νη ζέζεηο 
ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα εξγαζηαθά δεηήκαηα, ηα νπνί-

α ζε ηίηινπο είλαη ηα αθφινπζα: 
 Γεκηνπξγία Λεπθνχ Μεηξψνπ γηα ηηο ζπλεπείο 

επηρεηξήζεηο 
 Δπαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο 100% επηδφηε-

ζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κε δηαηήξεζε 
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

 Άκεζε εθηακίεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ επηδνηήζε-
σλ (12%) ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ 
ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Θξάθεο. Οθείινληαη ηα πν-
ζά απφ ην Β’ εμάκελν ηνπ 2010 

 Δξγαζία έθηεο εκέξαο ζε επηρεηξήζεηο πελζήκε-
ξεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζε ηεο εηήζηαο βάζεο 
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζηε βηνκεραλία ζε 
120 ψξεο   

 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ λφκνπ  
 Δμνξζνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ πιεξσκήο 20€ π-

πέξ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ζηηο επνρηθέο επη-
ρεηξήζεηο  

 Γπλαηφηεηα αλαγγειίαο πξφζιεςεο εξγαδνκέ-
λσλ επνρηθήο απαζρφιεζεο εληφο 3 εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 

 Γηαηήξεζε ηνπ «δηθαηψκαηνο» αλεξγίαο γηα επν-
ρηθνχο απαζρνινχκελνπο κε πξφζιεςε κηθξφηε-
ξε ησλ δχν κελψλ 

 Θέκαηα Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιε-
ζεο 

 Ζιεθηξνληθά έληππα ηνπ ΔΠΔ  
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πλαληήζεηο κε ηνλ Τπνπξγφ Μαθεδνλίαο Θξά-
θεο, θ. Γ. Οξθαλφ  
Ζ πξφηαζε ηνπ ΒΒΔ λα θαηαζηεί ε Δπηρεηξεκαηηθή 
Μνλάδα Αλάπηπμεο (ΔΜΑ) πξαγκαηηθφο θνξέαο 
δηαρείξηζεο αλαπηπμηαθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε Βφξεηα 
Διιάδα, απνηέιεζε ην βαζηθφ ζέκα ησλ ζρεηηθψλ 
ζπλαληήζεσλ.  
Δπηπιένλ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο:  
 ην δήηεκα ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία, 
 ην δήηεκα ηεο επηβνιήο ηνπ ΔΝΦΗΑ ζε βηνκερα-

λνζηάζηα θαη απνζήθεο,  
 ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζηηηζηηθήο 

βνήζεηαο, 
 νη εμαγγειίεο πεξί άκεζεο επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ 

ζηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κε ηαρχηαηεο δηαδη-
θαζίεο, θαη, 

 νη δηαδηθαζίεο απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκέλα ηεο 
Θεζζαινλίθεο. 

 
πλάληεζε κε ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. 
Γ. Μαπξαγάλλε θαη ηε Γεληθή Γξακκαηέα Γεκν-
ζίσλ Δζφδσλ, θα Αηθ. αβατδνπ 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ηε Γεπηέξα 3 Νν-
εκβξίνπ 2014, θαηαηέζεθε ππφκλεκα κε ηηο παξαθά-
ησ ζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο θνξν-
ινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε επελ-
δχζεσλ: 
 Μείσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο πηζησηηθνχ 

ΦΠΑ. ησλ ζπληειεζηψλ εηαηξηθήο θνξνιφγεζεο.  
 Δπηηάρπλζε  
 Έθδνζε εγθπθιίνπ γηα εμαίξεζε απφ ηνλ απηφκα-

ην ζπκςεθηζκφ ησλ απαηηήζεσλ γηα κε ιεμηπξφ-
ζεζκεο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεκφζην. 

 Απμήζεηο θεθαιαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα επελδχ-
ζεηο.  Αλαζηνιή ηνπ «πφζελ έζρεο» γηα 5 έηε. 

 Βειηίσζε δηαηάμεσλ γηα ηελ έθπησζε δαπαλψλ 
εθδειψζεσλ, ζπλαληήζεσλ, ππνδνρήο θαη θηιν-
μελίαο.  

 Δπαλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα 
επηζθαιείο απαηηήζεηο ζην 0,5% επί ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ.   

 χζηαζε «Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηα-
ζεο», ζηε Θεζζαινλίθε.  

 Δπαλαθνξά ηεο θαηαβνιήο πνζνζηνχ 10% γηα 
ηελ πξνζθπγή ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. 

 Γπλαηφηεηα έθδνζεο ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο 
ελεκεξφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ βεβαη-
σκέλεο αιιά κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο.  

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΝΦΗΑ ζηα 
βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά αθίλεηα θαη εηδηθφηεξα 
θαηάξγεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ. 

 Ννκνζρέδην γηα ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 
θαη,  

 Φνξνιφγεζε παξνρψλ. 
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πλάληεζε κε ηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο & Α-
ληαγσληζηηθφηεηαο, αξκφδην γηα ζέκαηα βηνκε-
ραλίαο, θ. Ο. Κσλζηαληηλφπνπιν  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ε νπνία πξαγκα-
ηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ 
ΒΒΔ, ηε Γεπηέξα 14 Ηνπιίνπ 2014, ζπδεηήζεθαλ ηα 
παξαθάησ ζέκαηα: 
 ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξή-

ζεσλ.  
 ε νπζηαζηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ζηα πξντφληα, κε 

ηε δεκηνπξγία λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγα-
ζίαο κεηαμχ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη α-
ιπζίδσλ super market, θαη, 

 ε κεηεμέιημε ηεο Διιάδαο απφ ρψξα θαηαλάισ-
ζεο ζε ρψξα παξαγσγήο.  

 
πλάληεζε κε ηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνη-
λσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο,  θ. Η. Πιαθησ-
ηάθε 
ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο ε νπνία πξαγκαην-
πνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 21 Γεθεκβξίνπ 2014, αλαθνη-
λψζεθε απφ ηνλ θ. Τθππνπξγφ ε αλάιεςε απφ ηνλ 
ΒΒΔ, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Οινθιεξσκέλν πξφ-
γξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηη-
θήο ππνζηήξημεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ, α-
λέξγσλ λέσλ ειηθίαο 18-24 εηψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαη ηεο εθνδηαζηη-
θήο αιπζίδαο, ζηηο ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο ηνπ Βνξεη-
νειιαδηθνχ Σφμνπ» (Ήπεηξνο, Γπηηθή, Κεληξηθή, Α-
λαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε). 
 
πλαληήζεηο κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο, θ. Α. Σδηηδηθψζηα 
πγθεθξηκέλεο δξάζεηο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη 
ελίζρπζεο ηεο κεηαπνίεζεο, αιιά θαη παξαηεξήζεηο 
γηα ην πεξηθεξεηαθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηα-
ζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο Κεληξηθήο Μαθε-
δνλίαο απνηέιεζαλ ηα θχξηα ζέκαηα ησλ ζπλαληήζε-
σλ. 
Δπηπιένλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο 
γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ ελί-
ζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κε-
ληξηθήο Μαθεδνλίαο» πξφηεηλε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ζην λέν ΠΔΠ ΚΜ ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα: 
 Δλίζρπζε θαηλνηνκηθφηεηαο κεηαπνηεηηθψλ επη-

ρεηξήζεσλ 
 Βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο κεηαπνηεηηθψλ επη-

ρεηξήζεσλ 
 Αλνηγκα λέσλ αγνξψλ. Δλδπλάκσζε εμσζηξέ-

θεηαο 
 Μέηξεζε θαη κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηπ-

πψκαηνο. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
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Γεκηνπξγία «Γηθηχνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ Φνξέσλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», κε πξσηνβνπιία ηνπ ΒΒΔ 

 
ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο δηεζλνχο 
αζηάζεηαο, ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) αλέιαβε ηελ πξσ-
ηνβνπιία ηεο έκπξαθηεο ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνπνίεζεο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ 
παξαγσγηθψλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Βνξεηνειιαδηθνχ 
Σφμνπ, ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  
ην πιαίζην απηφ, δεκηνχξγεζε, ην «Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Φνξέσλ Διιεληθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», κε ηε ζπκκεηνρή: ηεο 
Έλσζεο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Αιβαλία,  ηνπ Διιεληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ 
πκβνπιίνπ ζηε Βνπιγαξία, ηνπ Διιελν-Ρνπκαληθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ ζηε Ρνπκαλία, θαη ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηε 
εξβία, θαη ηεο Έλσζεο Ξέλσλ Δπελδπηψλ ζηελ ΠΓΓΜ. 
 
Οη ζηφρνη ηνπ «Γηθηχνπ» φπσο ηέζεθαλ εμαξρήο, είλαη: 
 Ζ ππνζηήξημε, βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο,  
 Ζ ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Φνξέσλ Διιεληθψλ Δπηρεηξή-

ζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, 
 Ζ πξνβνιή ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  

ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, θαη,  
 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο, 

θαζνδήγεζεο θαη πξνβνιήο. 
 
Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ ΒΒΔ γηα ηε δεκηνπξγία «Γηθηχνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ Φν-
ξέσλ Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο» ζηελ πα-
ξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία, απνδεηθλχεη ζηελ πξάμε φηη ε νπζηαζηηθή – κέζσ ηνπ 
«Γηθηχνπ» - ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε εμσζηξεθψλ δξαζηε-
ξηνηήησλ θαη ε δηεζλήο δηθηχσζε ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ε ηθαλή θαη 
αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηβίσζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.  
Ο ΒΒΔ θαη νη πέληε πξναλαθεξζέληεο θνξείο, γλσξίδνληαο ηελ θξηζηκφηεηα ησλ 
ζηηγκψλ πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, παξαθά-
κπηνπλ ηελ αλαβιεηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ δελ έρεη πξνζθέξεη θακί-
α νπζηαζηηθή θαη έκπξαθηε ππνζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζηα ρξφληα 
ηεο θξίζεο, θαη αλαδεηθλχνπλ κε θάζε πξφζθνξν κέξνο ηε κνλαδηθή ζηξαηεγηθή 
γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επεκεξίαο ζηελ Διιάδα: ηε δηεζλνπνίεζε 
ηεο βηνκεραλίαο θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ δηθηπψζεσλ.  
 
Γη΄ απηφ απνθαζίζηεθαλ θαηά ηελ ηδξπηηθή ζπλάληεζε ηνπ «Γηθηχνπ» ηελ Παξα-
ζθεπή 6 Φεβξνπαξίνπ 2015 νη αθφινπζεο πξσηνβνπιίεο ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο:   
 Ζ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο.   
 Ζ πινπνίεζε εηήζηαο Μειέηεο ηεο Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο παξνπζίαο ζηηο 

ρψξεο ηεο Ν. Α. Δπξψπεο. 
 Ζ δηελέξγεηα έξεπλαο απνηχπσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα πα-

ξάζρεη ην Γίθηπν ζηα κέιε ηνπο. 
 Οη ηαθηηθέο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ Πξνεδξείσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ.  
 Ζ δηνξγάλσζε εηήζηνπ ζπλεδξίνπ κε ζέκα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ επη-

ρεηξήζεσλ θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 
  Ζ δεκηνπξγία θνηλνχ website. 
 Ζ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ e-news letters, ζηα νπνία ζα παξνπζηάδνληαη νη θπξηφ-

ηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο θάζε ρψξαο, νη εθδειψζεηο ησλ θν-
ξέσλ θαη ε πξνβνιή ησλ Διιεληθψλ επελδχζεσλ, ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιη-
θήο Δπξψπεο. 

Γηεζλήο  
δηθηχσζε 
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Σν «Γίθηπν» θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά 
ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ γηα ηελ παξαγσγή δηε-
ζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ, αθνχ ε ζπγθε-
θξηκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί θαηά ηνλ ΒΒΔ λ΄ α-
πνηειέζεη ηε ζεκαληηθφηεξε δηέμνδν γηα ηελ αλά-
πηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηφρνο φισλ 
ησλ θνξέσλ είλαη ην ζεκεξηλφ 19% ηνπ ΑΔΠ πνπ 
είλαη ηα δηεζλψο εκπνξεχζηκα αγαζά, γηα ηελ Δι-
ιάδα λα αλέιζεη ζην 35% ηα επφκελα ρξφληα.  
 
Τπνγξαθή Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιά-
δνο θαη ηνπ Διιεληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκ-
βνπιίνπ ζηελ Βνπιγαξία 
 
Με ζηφρν λα εδξαησζεί ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκη-
θήο ζπλεξγαζίαο,  κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΒΒΔ 
θαη ηνπ ΔΔΒ θαη ε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ δηαχ-
ινπ επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 
ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσ-
ζίαο ν Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ, θ. Α. αββάθεο θαη ν 
Πξφεδξνο ηνπ ΔΔΒ, θ. η. Θενδσξφπνπινο, π-
πέγξαςαλ Μλεκφλην πλεξγαζίαο, ηελ Πέκπηε 29 
Ηαλνπαξίνπ 2015, ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο. 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΔΒ, θ. η. Θενδσξφπνπινο, 
αλέθεξε φηη ε ζπλεξγαζία απηή ζα δψζεη ηε δπλα-
ηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζεκείνπ επαθήο κε ηηο 
επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ ΒΒΔ πνπ ζέινπλ λα δξα-
ζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Βνπιγαξία. 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ, θ. Α. αββάθεο, αλέθεξε 
φηη γηα ηηο  επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, νη 
ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο απνηεινχλ θχξηεο αγν-
ξέο ζηφρνπο γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξην-
ηήησλ ηνπο.  
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Σν Γξαθείν Σχπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΒΔ έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπ-
ζία ηνπ πλδέζκνπ κέζα απφ:  
 37 Γειηία Σχπνπ  
 1 πλέληεπμε Σχπνπ 
 28 πλεληεχμεηο  
 56 Άξζξα  
 11 Γειψζεηο  
 13 Οκηιίεο  
 15 Υαηξεηηζκνχο  
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο πξνβνιήο ηνπ ΒΒΔ, γηα ην ρξνληθφ δηά-
ζηεκα Ηνχληνο 2014 – Μάηνο 2015,  απφ ηνλ Έληππν θαη Ζιεθηξνληθφ Σχπν, 
θαηέδεημε φηη δεκνζηεχνληαη πεξίπνπ 180 δεκνζηεχκαηα αλά κήλα κε αλαθνξά 
ζην έξγν ηνπ πλδέζκνπ.   
Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα Γειηία Σχπνπ πνπ εμέδσζε ν ΒΒΔ ε ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε θαηαδεηθλχεη φηη ζπλνιηθά έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλε-
κέξσζεο 53 δεκνζηεχκαηα, αλά Γειηίν Σχπνπ, ελψ κε  βάζε ηε ζεκαηηθή θαηε-
γνξία: 
Θέζεηο – Πξνηάζεηο:        616 Γεκνζηεχκαηα 
πλαληήζεηο κε ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία:   592 Γεκνζηεχκαηα 
Γξαζηεξηφηεηα:              738 Γεκνζηεχκαηα 
Δπίζεο, ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ ηχπνπ αληαλαθιάηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
ζεκάησλ πνπ θάιπςαλ νη πξψηεο ζειίδεο ησλ ΜΜΔ, γηα ηηο απφςεηο ηνπ πλ-
δέζκνπ, θαη ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηηο 53 πξσηνζέιηδεο θαηαρσξήζεηο. 

Γξαθείν Σχπνπ 
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Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο (14 Ννεκβξίνπ 2014) 
 
Με κεγάιε επηηπρία θαη κε ηελ παξνπζία πεξηζζφηεξσλ απφ 400 αηφκσλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην μελνδνρείν “The Met Hotel”, ε ηειεηή απνλνκήο 
«Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο». 
Πξφθεηηαη γηα πξσηνβνπιία - ζεζκφ ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Δι-
ιάδνο (ΒΒΔ) ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε εθέηνο κε ηελ νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «Ζ 
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», κε ζηφρν ηελ αλάδεημε, ηελ πξνβνιή θαη ηειηθά ηε βξάβεπζε 
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ μερψξηζαλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ηελ πξνε-

γνχκελε  ρξνληά. 
ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο ραηξεηηζκφ απεχζπλαλ ν Πξφεδξνο ηνπ 

ΒΒΔ, θ. Α. αββάθεο, ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθά-
ιηζεο θαη Πξφλνηαο θ. Γ. Βξνχηζεο, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ θ. Υξ. ηατθνχξαο, θαη ε θα Μ. Γεξηηιή, Μέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εθεκεξίδαο «Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ». 
ηελ ηειεηή απέλεηκαλ βξαβεία θαη επαίλνπο ν Τπνπξγφο Δξ-
γαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θ. Γ. Βξνχηζεο, ν 
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. Υξ. ηατθνχξαο, ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. . ηκφπνπινο, ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Π. Κνθθφξεο, 
ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πξνβνιήο θαη Δπηθνηλσλίαο θ. Γ. Καξα-
γηάλλεο, ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο 
Πεηξαηψο θ. Υξ. Αλησληάδεο, ν Πξχηαλεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θ. Π. Μήηθαο, θαη ε θα Μ. Γεξηηιή 
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εθεκεξίδαο «Ζ ΚΑΘΖΜΔ-

ΡΗΝΖ». 
Ζ παξνπζίαζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο ηειεηήο ησλ βξαβείσλ, πξαγκαηνπνηήζε-
θε απφ ηε δεκνζηνγξάθν, θα Άλλα Μπνπζδνχθνπ. 
 
Κχξηνο ρνξεγφο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ, θαη ρνξεγφο ε 
εηαηξεία ΑΛΟΤΜΤΛ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΑΔ. 
Σα βξαβεία θαη ηνπο επαίλνπο ηνπ ζεζκνχ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ» Βνξείνπ Διιά-
δνο έιαβαλ θαηά θαηεγνξία νη αθφινπζεο επηρεηξήζεηο:  

Ζκεξίδεο  
πλέδξηα 
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Βξαβείν Αξηζηείαο Μεγάιεο Δπηρείξεζεο,  
KLEEMANN HELLAS ABEE 
 
 

Έπαηλνο Αξηζηείαο Μεγάιεο Δπηρείξεζεο 
SP-CARTONPACK HELLAS ΑΔ 
Α. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΑΔ 
 
 

Βξαβείν Αξηζηείαο Μεζαίαο Δπηρείξεζεο 
PALAPLAST ΑΔ 
ΥΖΣΟ ΑΒΔΔ 
 

 
 
 
 

Έπαηλνο Αξηζηείαο Μεζαίαο Δπηρείξεζεο 
EPSILON NET AE 
ΦΑΗΓΧΝ ΑΔ 
 
 

Βξαβείν Αξηζηείαο Μηθξήο Δπηρείξεζεο 
ΣΗΡΗΑΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΒΔΣΔ 
 
 

Βξαβείν Γπλαίθα Δπηρεηξεκαηίαο 
ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΜΦΗΑΛΧΔΧΝ ΑΔ 
(ΒΗΚΟ ΑΔ) 
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Βξαβείν Καηλνηνκίαο 
MLS ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ 
 
 

Έπαηλνο Καηλνηνκίαο 
PELOPAC ΑΒΔΔ 
ΑNATOMIC HELP AE 
 
 

Βξαβείν Δμσζηξέθεηαο 
OLYMPIA ELECTRONICS ΑΔ 
 
 

Έπαηλνο Δμσζηξέθεηαο 
ΔΚΜΔ AE 
ΔΛΒΗΑΛ AE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βξαβείν Πεξηβάιινλ 
ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΛΔΤΚΟΛΗΘΟΗ AMBNEE 
 
 

Έπαηλνο Πεξηβάιινλ 
ΤΣΖΜΑΣΑ SUNLIGHT ABEE 
 
 

Βξαβείν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
ΣΗΣΑΝ ΑΔ ΣΗΜΔΝΣΧΝ 
 
 

Έπαηλνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ ΑΔ 
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Καιέο πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξη-
ζεο θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνλ 
θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ (16 Ηνπλίνπ 
2014) 
Σελ εθδήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 
Βέξνηα, ζπλδηνξγάλσζαλ ν χλδεζκνο Βηνκερα-
ληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), ε Ακεξηθαληθή 
Γεσξγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο (ΑΓΘ) θαη ε 
Έλσζε Κνλζεξβνπνηψλ Διιάδνο (ΔΚΔ).  
Υαηξεηηζκφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο α-
πεχζπλε ν θ. αββάθεο, Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ 
θαη ζηε ζπλέρεηα πήξαλ ην ιφγν νη θ.θ. Κ. Απν-
ζηφινπ, Πξφεδξνο ηεο ΔΚΔ, Γξ. Δ. Βέξγνο, Αλα-
πιεξσηήο Γηεπζπληήο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπ-
ζεο θαη πκβνπιεπηηθήο ηεο ΑΓΘ θαη Κ. ηπιηα-
ξάο, Αλαιπηήο ηεο Γηεχζπλζεο Σεθκεξίσζεο θαη 
Μειεηψλ ηνπ ΒΒΔ. ηε ζπλέρεηα ηεο εθδήισ-
ζεο παξνπζηάζηεθαλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ηε 
πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ 
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. 
 

*Σν έξγν GuardΔn εληάζζεηαη ζην Γηαθξαηηθό 
Πξόγξακκα «Υώξνο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώ-
πεο» (South East Europe Transnational Coop-
eration Programme) ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηεί-
ηαη θαηά 85% από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθε-
ξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% από 
Δζληθνύο Πόξνπο. 
 
πλάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΒΒΔ, κε ηα 
κέιε ηεο Έλσζεο Κνλζεξβνπνηψλ Διιάδνο 
(Δ.Κ.Δ.) παξνπζία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Βηνκεραλίαο, θ. Γ. ηεξγίνπ (21 Ηνπιίνπ 2014) 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΒΒΔ θ. Αζαλάζηνο αββάθεο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζήγεζήο ηνπ, ππνγξάκκη-
ζε ηε δπλακηθή ησλ βηνκεραληψλ κειψλ ηεο Δ-
ΚΔ, νη νπνίεο απνηεινχλ δηαρξνληθά ηελ αηρκή 
ηνπ δφξαηνο ησλ εμαγσγψλ γηα ρψξα καο. ην 
πιαίζην απηφ, ηφληζε πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 
Βηνκεραλίαο, θ. Γηψξγνπ ηεξγίνπ, ηελ αλάγθε 
έκπξαθηεο ππνζηήξημεο ηνπ θιάδνπ, θαη θπξίσο 
ππνζηήξημε γηα ην κείδνλ δήηεκα ηνπ δηαξθνχο 
ηερλνινγηθνχ εθζπρξνληζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέ-
λσλ βηνκεραληψλ. Ο θ. αββάθεο αλέθεξε φηη ηα 
κέιε ηεο ΔΚΔ παξάγνπλ θνκπφζηεο θξνχησλ, 
είλαη θαηά 98% εμαγσγηθέο, απνηεινχλ παγθφ-
ζκηνπο εγέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κε απν-
ηέιεζκα ηελ εηζαγσγή πνιχηηκνπ ζπλαιιάγκα-
ηνο ζηε ρψξα ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα 400 εθαη. 
επξψ εηεζίσο. 
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Δπίζθεςε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΒΒΔ ζε επηρεη-
ξήζεηο – κέιε ζε Πηεξία, Πέιια θαη Ζκαζία 
(21 - 22 Ηνπιίνπ 2014) 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΒΒΔ πξαγκαηνπνίεζε, επηζθέ-
ςεηο θαη μελαγήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πα-
ξαθάησ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ πλδέζκνπ 
ζηελ Πηεξία, Πέιια θαη Ζκαζία, κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο, θ. Γ. ηεξ-
γίνπ: 
 VENUS GROWERS ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗ-

ΡΗΜΟ ΒΔΡΟΗΑ 
 ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΝΖΜΑ-

ΣΟΤΡΓΔΗΑ 
 ΓΑΗΟ ΠΛΑΣΗΚΑ ΑΒΔΔ 
 ΔΛΒΗΕ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΧΟΣΡΟ-

ΦΧΝ Α.Δ. 
 ΕΔΤ ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ Α.Δ. 
 ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.  
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Φηιαλζξσπηθφ Γείπλν κε επίζεκν νκηιεηή ηνλ 
Γξα Θάλν Αζθεηή (6 Οθησβξίνπ 2014) 
Σν δείπλν κε επίζεκν νκηιεηή ηνλ Γξα Θ. Αζθεηή, 
Νεπξνιφγν Φπρίαηξν, Γηδάθηνξα Φπρηαηξηθήο ζην 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Πξφεδξν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Φπρηθήο & εμνπαιηθήο Τγείαο, δηνξγαλψζεθε, κε 
ηελ επθαηξία ζπκπιήξσζεο ησλ 10 εηψλ ιεηηνπξγί-
αο ηνπ ην Grand Hotel Palace ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ην Πα-
λειιήλην Αζιεηηθφ σκαηείν Γπλαηθψλ 
«Καιιηπάηεηξα» θαη ην Διιελν-Ακεξηθαληθφ Δκπνξη-
θφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο. 
Σα έζνδα ηεο θηιαλζξσπηθήο απηήο εθδήισζεο, 
δηαηέζεθαλ ζηνλ Παλειιήλην Αζιεηηθφ σκαηείν 
Γπλαηθψλ «Καιιηπάηεηξα», γηα λα πξνζθέξεη είδε 
πξψηεο αλάγθεο ζε βξέθε θαη ειηθησκέλνπο απφ-
ξνπο νηθνγελεηψλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο,  
 
Δθδειψζεηο γλσξηκίαο κεηαμχ ππνςήθησλ βα-
ζηθψλ εξγνιάβσλ ηνπ έξγνπ ΣΑΡ θαη ελδηαθε-
ξφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ (21 & 
22 Ηαλνπαξίνπ 2015) 
Με απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ κία πιαη-
θφξκα επηθνηλσλίαο θαη δηεξεχλεζεο επθαηξηψλ α-
κνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ 
αλαδφρσλ εξγνιάβσλ ηνπ έξγνπ ΣΑΡ θαη ελδηαθε-
ξφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ, δηνξγα-
λψζεθαλ απφ ην Γηαδξηαηηθφ Αγσγφ Φπζηθνχ Αεξί-
νπ (ΣΑΡ) ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Βηνκερα-
ληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ). 
Οη εθδειψζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 
Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζηε Θεζζαινλίθε, είραλ σο 
ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο 
κεηαμχ ππνςήθησλ βαζηθψλ εξγνιάβσλ γηα ηελ θα-
ηαζθεπή ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ θαη 
ησλ ζηαζκψλ ζπκπίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αληηζηνίρσο 
ελδηαθεξφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ 
ζε κηα ζεηξά απφ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο. 
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Δπίζθεςε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΒΒΔ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (20 - 21 Ννεκβξίνπ 2014) 

Δπηζθέςεηο θαη μελαγήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ παξαθάησ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ πλδέζκνπ, πξαγκα-
ηνπνίεζε ε Γηνίθεζε ηνπ ΒΒΔ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Γ. Βηνκεραλίαο, θ. Γ. ηεξγίνπ: 
 ERTON GROUP 
 EXPOPEL HELLAS Α.Δ                              
 EXPOTAN INTERNATIONAL Α.Δ. 
 GEOHELLAS Α.Δ. 
 ΑΦΟΗ Ν. ΓΚΛΗΑΓΗΑ Α.Δ.                           
 ΜΑ.ΒΗ.Ε. Α.Δ.         
 ΜΠΑΓΚΑΣΕΟΤΝΖ ΜΑΡΚΟ & ΤΗΟΗ ΑΔΒΔ                                   
 ΜΠΟΜΑΝ ΜΗΝΚ ΦΑΡΜ Α.Δ.           
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΟΡΔΑ ΣΗΣΛΟ 

26 Ηνπλίνπ 2014 Όκηινο Υξεκαηηζηεξίνπ 
Αζελψλ 

Δλαιιαθηηθή ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

01 Ηνπιίνπ 2014 Palladian Conferences Food for success 

  

07 επηεκβξίνπ 2014 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γξάζεηο εμσζηξέθεηαο: θαιέο πξαθηηθέο θαη 
λέεο πξννπηηθέο 

10 επηεκβξίνπ 2014 ΔΒ - Δπηρεηξεκαηηθφ 
πκβνχιην Διιάδνο-
Λαηηληθήο Ακεξηθήο -ΔΒΔΘ 
– ΒΒΔ - ΔΒΔ 

Doing Business with Latin America 

23 Οθησβξίνπ 2014 A-Energy – Αληηπξνζσ-
πεία ηεο Δ.Δ. ζηελ Διιά-
δα – Δζληθή Σξάπεδα – 
Eurobank – ΒΒΔ 

Ζ λέα βηνκεραληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 

3 Ννεκβξίνπ 2014 Διιελν-Ακεξηθαληθφ Δ-
κπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Πξνηάζεηο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο 

26 Ννεκβξίνπ 2014 ΒΒΔ – Ακεξηθαληθή Γε-
σξγηθή ρνιή – Πεξηθέ-
ξεηα Πεινπνλλήζνπ 

Green your mind!  Aqua & terra 
  

28 Ννεκβξίνπ 2014 Διιεληθή Δηαηξεία Γηνηθή-
ζεσο Δπηρεηξήζεσλ 

Σν Μάλαηδκελη ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επη-
ηπρίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο λέαο επνρήο 

12 Γεθεκβξίνπ 2014 Διιελν-Ακεξηθαληθφ Δκπνξη-
θφ Δπηκειεηήξην 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσ-
ληζηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο βηνκεραλίαο 

12 Γεθεκβξίνπ 2014 Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δπη-
ρεηξεκαηηθφηεηαο & Αεηθφ-
ξνπ Αλάπηπμεο 

Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα θαη Αλαπηπμηαθέο 
Πξννπηηθέο 

21 & 22Ηαλνπαξίνπ 2015 ΒΒΔ - Γηαδξηαηηθφο Αγσ-
γφο Φπζηθνχ Αεξίνπ (TAP) 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ Φπζη-
θνχ Αεξίνπ (ΣΑΡ) ζηελ πεξηθεξεηαθή αλά-
πηπμε 

24 Φεβξνπαξίνπ 2015 Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο 
Διιάδνο 

Αιιαγή δνκήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο: 
Θέζεηο θαη Πξνηάζεηο 

2 Απξηιίνπ 2015 ΚΔΠΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε 
ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

7 Μαΐνπ Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ Νέα ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα γηα ηελ ελί-
ζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

Οκηιίεο – Γεκφζηεο παξεκβάζεηο 
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ΓΔΛΣΗΟ ΒΒΔ 

Σν «Γειηίν ΒΒΔ» εθδίδεηαη απφ ην 1966 θαη απν-
ζηέιιεηαη δσξεάλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο Βφξεηαο Δι-
ιάδαο, ζε Σξάπεδεο, Οξγαληζκνχο, Πλεπκαηηθά Η-
δξχκαηα, Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θ.α. 

ηηο ζειίδεο ηνπ, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη απφ 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΒΔ, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηη-
θά νη ζέζεηο, νη απφςεηο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΒΒΔ 
ζε επίθαηξα ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηε-
ηαο, θαζψο επίζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλα-
πηχζζεη ν ΒΒΔ. Παξάιιεια, ζηε ζηήιε «Νέα Με-
ιψλ» θηινμελνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη δξαζηεξηφ-
ηεηεο ησλ κειψλ ηνπ. 

www.sbbe.gr 

Σν site ηνπ ΒΒΔ, παξνπζηάδεη κία νινθιεξσκέλε 
εηθφλα ηνπ έξγνπ ηνπ πλδέζκνπ, ηεο ηζηνξίαο θαη 
ηεο Γηνίθεζήο ηνπ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηξέρνπζεο 
αλαθνηλψζεηο, Γειηία Σχπνπ, εθδειψζεηο, θαζψο 
θαη έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρεη πινπνηήζεη ν χλ-
δεζκνο.  

www.enterprise-hellas.gr 

Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Enterprise Europe Network – 
Hellas, ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο δηεζλνχο επηρεη-
ξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ελεκέξσζεο γηα επξσπατ-
θέο πνιηηηθέο, ππεξεζίεο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 
κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαζψο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ 
ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επη-
ρεηξήζεσλ ζηα εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 
εηδηθά γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. 
 

www.cbc-hellas.gr 
Αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξν-
γξάκκαηνο «Cross Border Claims - Hellas (CBC-
Hellas)» θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξάζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο  
 

www.cost-cutting.eu 
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ έξγνπ: “Cross border imple-
mentation of Innovative Cost Cutting Technologies” 
 

www.dragon-star.eu 
Αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξν-

γξάκκαηνο «Dragon-STAR» (Dragon - Sustaining 
Technology And Research EU-China Collaboration) 
θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πξν-
γξάκκαηνο. 
 
www.find-consulting.eu 
Portal ηνπ έξγνπ: «Enhancement of the competitive-
ness and restructuring of the food subsectors 
through benchmarking – F.IND. CONSULTING»: 
πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν,  
 

www.guarden.eu 
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ έξγνπ “GuardEN:  Guardi-
ans of Environment Framework: An Integrated Ap-
proach of Strategies for Prevention of Soil Pollution 
and Rehabilitation of Harmed Territories”. 
 

www.ready4job.gr 
Portal ηεο Πξάμεο: «Δλζαξξχλνληαο ηελ επηρεηξε-
καηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο κε-
ηαπνίεζεο, ζηελ ΠΔ Θεζζαινλίθεο» (ΣνπΑ). Πε-
ξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα απαζρφιεζεο, αλά-
πηπμεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο επηρεη-
ξεκαηηθφηεηαο. 
 

www.theseis-training.eu/main/ 
Αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξν-
γξάκκαηνο «THESEIS (Training on Health & Safety 
in Environment Industry Sector)» θαη παξέρεη πιε-
ξνθνξίεο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην ν-
πνίν είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο. 

Αλάπηπμε & Δπηθαηξνπνίεζε Ηζηνζειίδσλ 

Παξνπζία ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΒΔ ζα βξείηε ζπλδέζεηο γηα λα καο αθνινπζήζεηε ζηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο: 

Facebook: /χλδεζκνο-Βηνκεραληψλ-Βνξείνπ-Διιάδνο-ΒΒΔ  

Twitter: @sbbegr 
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Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

 

Γξάζεηο ηνπ Γηθηχνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη Αξσγήο 

Οη ζεκαληηθφηεξνη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηεο Θεζ-
ζαινλίθεο, κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ ΒΒΔ, ζπλέ-
λσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ 
πξάμε ηελ επαηζζεζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηε-
ηαο ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε βαζηά νηθν-
λνκηθή θξίζε. Απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο 
απνηειεί ε ίδξπζε ηνπ «ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΑΡΧΓΖ».  
ηφρν θαη φξακα ηνπ «Γηθηχνπ» απνηειεί ε θηλεην-
πνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ θαηεχ-
ζπλζε αλάιεςεο δξάζεσλ θνηλσληθήο επζχλεο, κε 
νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη θέληξν ηελ ππνβνήζε-
ζε ησλ ζπλαλζξψπσλ καο θαη εηδηθά ησλ παηδηψλ.  
 
Δλδεηθηηθά ην θχξην έξγν ηνπ «Γηθηχνπ Κνηλσλη-
θήο Αιιειεγγχεο θαη Αξσγήο» ηε ρξνληά πνπ 
καο πέξαζε, αθνξά: 
 Γηαλεκήζεθαλ ηξφθηκα, φπσο λσπά θαη θαηεςπγ-

κέλα ηξφθηκα, θξνχηα, θνλζέξβεο, δπκαξηθά, γα-
ιαθηνθνκηθά, φζπξηα, αλαςπθηηθά, δάραξε, ξχδη, 
θξνπαζάλ, δεκεηξηαθά θαη κπηζθφηα, ςσκί, ειηέο, 
ιάδη, αιιαληηθά, θιπ, ζε ηδξχκαηα θαη θπξίσο ζε 
ζπζζίηηα ελνξηψλ θαη θνξέσλ δηαλνκήο ηξνθίκσλ 
γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζπλαλζξψπσλ καο, 
πνπ ζπληζηνχλ πξνζθνξά άλσ ησλ 70.000 κεξί-
δσλ έηνηκνπ θαγεηνχ. 

 Γφζεθε ζην Γίθηπν, θαη ζα θαηεπζπλζεί ζε δηάθν-
ξα ηδξχκαηα, ην πνζφ ησλ 8.000€, έζνδα απφ 
ηελ εθδήισζε Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο ηεο 
ΔΔΓΔ, ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

 Παξαδφζεθαλ ζηηο 8 Μαΐνπ, 40 δσξνεπηηαγέο 
ζπλνιηθήο αμίαο 50.000 € γηα αγνξά ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ ζε πιεκκπξνπαζείο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
λνκνχ Έβξνπ, πξνζθνξά ησλ εηαηξεηψλ ΣΑΡ θαη 
SOCAR. 

 Παξαδφζεθε επαγγεικαηηθφ πιπληήξην πηάησλ 
ζην Άζπιν ηνπ Παηδηνχ, ρνξεγία ηνπ Παλειιήλη-
νπ πλδέζκνπ Μεηαπνίεζεο Καπλνχ, αμίαο 
16.000 €. 

 Παξαδφζεθαλ 2 θξεβάηηα λνζειείαο ζηελ ΔΛΔ-
ΠΑΠ. 

 Παξαδφζεθαλ πάγθνο θαη ληνπιάπηα θνπδίλαο 
ζηε Φηιφπησρν Αδειθφηεηα Κπξηψλ Θεζζαινλί-
θεο. 

 Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζ-
ζαινλίθεο πξνζέθεξε ζηε κλήκε ησλ Υαξάια-
κπνπ Γθνπληνπιάθε θαη Νηθνιάνπ Μάλνπ 3.600€ 
ζε δηάθνξα Ηδξχκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδεη ην 
Γίθηπν. 

 πγθεληξψζεθε πνζφ άλσ ησλ 40.000 € απφ κέ-
ιε ησλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν γηα 
λέεο δξάζεηο. 

Δπηπιένλ, ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 2014 ε θηλεηνπνίε-
ζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ «Γηθηχνπ» ήηαλ εληππσζη-
αθή: κφλν απφ ηξφθηκα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηηί-
ζηεθαλ πάλσ απφ 5.500 ζπλάλζξσπνί καο. Βεβαί-
σο, δελ είλαη κφλνλ ηα ηξφθηκα ηα νπνία πξνζθέξ-
ζεθαλ, είλαη θαη πνιιά άιια είδε, θαη ππεξεζίεο, 
φπσο ελδεηθηηθά: 
 Γπλαηθεία, αλδξηθά, παηδηθά θαη βξεθηθά ελδχκα-

ηα, παηδηθά παηρλίδηα, νηθηαθέο ζπζθεπέο, θαζψο 
επίζεο, 

 Τινπνηήζεθαλ επηζθεπαζηηθέο θαη βειηησηηθέο 
ελέξγεηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνξέσλ θαη ηδξπκά-
ησλ. 
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

Δθπξνζσπήζεηο 

Ο ΒΒΔ σο ε θπξηφηεξε αλεμάξηεηε εξγνδνηηθή ζπλδηθαιηζηη-
θή νξγάλσζε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο ζπκκεηέρεη ζε δηνηθεηηθά 
ζπκβνχιηα νξγαληζκψλ, επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, εξεπλεηη-
θψλ ηδξπκάησλ, θ.α. αιιά θαη ζε επηηξνπέο θξαηηθψλ θνξέσλ 
γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνάζπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ. Ζ ζπκκεην-
ρή ηνπ πλδέζκνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζε-
ζκνζεηεκέλε, ελψ ζηηο ππφινηπεο θαιείηαη σο εθπξφζσπνο 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Βνξεηνειιαδηθνχ Σφμνπ 
αθνχ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν εθθξαζηή ησλ πξνβιεκάησλ θαη 
ησλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο.   
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Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ & ΠΟΛΗΣΗΣΗ-
ΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΝΩΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (Κ.Δ.Π.Α.)-(ΑΝ.Δ.Μ.) 
αββάθεο Αζαλάζηνο 
Δπζπκηάδεο Νίθνο 

  

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ & ΠΟΛΗΣΗΣΗ-
ΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Κ.Δ.Π.Α.) 
αββάθεο Αζαλάζηνο 
Δπζπκηάδεο Δπζχκηνο 
Κσλζηαληηλίδεο Κσλζηαληίλνο 

 

Κ.Δ.Κ. ΔΒΔ – ΒΒΔ – ΓΔΘ 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔ-
ΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΔ 
( ΔΓΑΠ/ΣΠΘ) 
Κσλζηαληηλίδεο Κσλζηαληίλνο 
Λαθαζάο Γεκήηξηνο 

 

ΓΗΚΣΤΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  
πκεσλίδεο Γεκήηξεο 

 

ΦΑΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΦΡΟΝΣΗΓΑ – ΑΓΩ-
ΓΖ – ΟΡΓΑΝΩΖ – ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ) 
Γθίλεο Υξήζηνο 
Πνιίηνπ ηέιια 
 
 

Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 
 

ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΡΟΔΓΡΩΝ 
ΤΝΓΔΜΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ 
αββάθεο Αζαλάζηνο 

 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗ-
Ο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
αββάθεο Αζαλάζηνο 
 

ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔ-
ΛΖΣΖΡΗΟ 
Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο 
Γηαθπβέξλεζεο 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 
Πέληδνο Νηθφιανο 
 

ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑ-
ΝΗΩΝ 
Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
ηέιια Πνιίηνπ 
 
 

Δ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 
αββάθεο Αζαλάζηνο 
 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ ΕΩΝΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Α.Δ. 
Μπισλάο Γεψξγηνο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

ΓΔΘ – HELEXPO A.E. 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
 

ΗΓΡΤΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 
ΔΡΔΤΝΩΝ 
ηαχξνπ Γηάλλεο 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗ-
ΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 
ηαχξνπ Γηάλλεο  

 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗ-
ΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Δ.ΚΔ.Σ.Α.) 
ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΚΔΣΑ 
Πέληδνο Νηθφιανο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 
 

Δ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Δ.Π. 
«ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 2007 – 
2013» 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, 
ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

  

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΗΑ-
ΤΝΟΡΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΤΡΧ-
ΠΑΨΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ  ΔΛ-
ΛΑΓΑ - ΠΓΓΜ, ΔΛΛΑΓΑ - ΑΛΒΑΝΗΑ & 
ΔΛΛΑΓΑ - ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖ-
ΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 2007-2013 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
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 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩ-
ΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΩΝ 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΠΗ-
ΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
«ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ  
 
 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ  
 Μφληκε Γηαθιαδηθή Δπηηξνπή Πνηφηεηαο ΔΓ 
 Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 
ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΠΡΟΟΝΣΩΝ 
ΠΔΔΠ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ηπιηαξάο Κσλζηαληίλνο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
ΠΔΔΠ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
Γηψηαο Παλαγηψηεο 

Κνπξέιιαο Θεφδσξνο 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖ-
Ζ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΠΟΗΟΣΖ-
ΣΑ 
ηαχξνπ Ησάλλεο 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  
ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΒΔΠΔ ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Ν.2545/1997 
ηαχξνπ Γηάλλεο   

 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ 

 
ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΡΟΩΠΖΖ 
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗ-
ΝΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΜ-
ΒΟΤΛΗΟ ΟΔΠ 
Ακπαηδήο Γεκήηξηνο 
Πηζηηφιαο Αλαζηάζηνο 

 
 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ 
ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΟΤ Ν.3148/2003 
Γηακαληφπνπινο Υξήζηνο 
Πξψτνο Μάξθνο 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΚΑΗ 
ΣΖΝ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΣΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ 
ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΖΣPRO 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Αθθάο Ησάλλεο 
 

Τπνεπηηξνπή γηα ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ 
Βαιθαλίσλ, Δπμείλνπ Πφληνπ, Μαχξεο Θά-
ιαζζαο θαη Βνξείνπ Αθξηθήο  
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΔΡΗΦΔ-
ΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 2014-
2020 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟ-
ΠΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΟΤ Ν. 3299/04 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΜ-
ΒΟΤΛΗΟ ΔΡΔΤΝΑ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
 

ΓΗΚΣΤΟ ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΔΞΤΠΝΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ (RIS3) 
Οκάδα εξγαζίαο «Δλίζρπζε Δμαγσγψλ» 
Λφινο Γεκήηξεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
Οκάδα εξγαζίαο «Δμνηθνλφκεζε πφξσλ – 
Δλέξγεηα – Πεξηβάιινλ – Μείσζε θφζηνπο 
παξαγσγήο» 
Παζζαιηψθεο Αιέθνο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
Οκάδα εξγαζίαο «Αλάπηπμε λέσλ πξντφ-
λησλ» 
Αζιάλεο Κσλζηαληίλνο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
Οκάδα εξγαζίαο «Πξνζέιθπζε μέλσλ επελ-
δπηψλ κέζσ θνηλψλ επελδχζεσλ κε ειιελη-
θέο επηρεηξήζεηο» 
Κνςαρείιεο Δπάγγεινο 
ηπιηαξάο Κσλζηαληίλνο 
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Οκάδα εξγαζίαο «Σερλνινγία – Πιεξνθνξη-
θή – Δπξπδσληθά Γίθηπα» 
Βεληδέινο Παλαγηψηεο 
Κνςαρείιεο Δπάγγεινο 
Οκάδα εξγαζίαο «Γεκηνπξγηθνί Κιάδνη – 
Δπαγγέικαηα θαη Branding Πεξηθέξεηαο» 
Πνιίηνπ ηέιια 
ηπιηαξάο Κσλζηαληίλνο 

 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΔΡΗΦΔ-
ΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 
2014-2020 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΔΡΗΦΔ-
ΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΣΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2014-2020 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  ΔΒΡΟΤ 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 
Ακπαηδήο Γεκήηξηνο 
Αλδξεαδάθεο Κχξνο 

 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17Β Ν.3013/2002 
Ναλαθνχδεο Παχινο 
Παηξψλεο Άγγεινο 

 
 

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ηαχξνπ Γηάλλεο 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΗΣΟ-
ΡΗΚΖ ΜΝΖΜΖ ΣΖ ΠΟΛΖ 
αββάθεο Αζαλάζηνο 
 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΓ-
ΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 
ΜΑΘΖΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗ-
ΚΖ 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 

 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 
«ΓΟΜΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΣΑΓΗΟΓΡΟ-
ΜΗΑ» - (ΓΑΣΑ) 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΗΓΔΩΝ ΚΑΗ ΥΔΓΗΩΝ» 
Γεσξγίνπ Υξήζηνο 
 

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΑ 
 

Α’ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΝΓΗΚΑΛΗ-
ΣΗΚΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ    

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΒΔΡΟΗΑ 
Γνπξάθεο Ησάλλεο 
Καληδίθε Αηθαηεξίλε 

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΈΓΔΑ 
Απνζηφινπ Κσλζηαληίλνο  
Σδηκνχξηνο Νηθφιανο  
 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΚΗΛΚΗ 
Αζβεζηά Διέλε 
Πεηξίδεο Υξήζηνο 

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΔΡΡΩΝ 
Μαπξίδεο Παχινο 
αξκαδάθεο Κσλζηαληίλνο 
 

Β’ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΝΓΗΚΑΛΗ-
ΣΗΚΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ 

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΒΔΡΟΗΑ 
Βειήο Νηθφιανο 
Καδάθεο σηήξεο 

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ EΓΔΑ 
Καηξίδεο Κσλζηαληίλνο  
ηφγηνο Υξπζφζηνκνο 
 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΚΗΛΚΗ 
ηξελφπνπινο Νηθφιανο 
νπκειίδεο Γηάλλεο 

 

ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΔΡΡΩΝ 
ηάξθνο Αληψλεο 
Καρπάλεο Αληψλεο 
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Απνζηνιή Πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

Ο ΒΒΔ, γηα ηε ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηνπ, έρεη 
αλαπηχμεη θαη δηαηεξεί ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 
ειεθηξνληθά newsletters, έληππν δηκεληαίν «Γειηίν ΒΒΔ», απνζηνιή εγθπθιίσλ 
θαη ειεθηξνληθψλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 

Δγθχθιηνη 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνχληνο 2014 – Μάηνο 2015 έρνπλ απνζηαιεί ζηηο επη-
ρεηξήζεηο-κέιε ηνπ πλδέζκνπ 34 εγθχθιηνη, νη νπνίνη θάιπςαλ δηάθνξα ζέκαηα 
λνκνζεηηθνχ έξγνπ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, 
εθπφλεζε κειεηψλ, δηεζλψλ αγνξψλ θα.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

Γεθαπελζήκεξε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ΒΒΔ, ε νπνία θαιχπηεη ηηο ηξέρνπζεο 
εμειίμεηο ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο, αληαγσληζηηθφηεηαο, αλάπηπμεο, θαζψο θαη ρξε-
καηνπηζησηηθά, θνξνινγηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, πεξηέρεη ηηο πην 
πξφζθαηεο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο θνξέσλ (π.ρ. Τπνπξγείσλ, Αζθαιηζηηθψλ 
ηακείσλ, θηι.). Σέινο, πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα - θνξνινγηθά 
θαη ινγηζηηθά θπξίσο - ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν newsletter πιν-
πνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Epsilon net. 

 

Σχπνο & ΒΒΔ 

Παξέρεη, ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, κηα ελδεηθηηθή κεληαία παξνπζίαζε, ηεο δξαζηε-
ξηφηεηαο ηνπ ΒΒΔ, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ 
ηχπν. Ο αλαγλψζηεο ηνπ «Σχπνο & ΒΒΔ» απνθηά κηα πιήξε εηθφλα γηα ην πψο 
είδαλ θαη θάιπςαλ ηηο ζέζεηο, απφςεηο, ηνπνζεηήζεηο ηνπ πλδέζκνπ ηα Μέζα 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ).  

Πιεξνθφξεζε  
Μειψλ  
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Ο λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ ΒΒΔ, Γηθεγνξηθή Δηαηξί-

α «NOMOS», θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδε-

ηαη ζηνλ ηξέρνληα απνινγηζκφ, ζπκκεηείρε ζηηο Γηνη-

θεηηθέο Δπηηξνπέο θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη 

ήηαλ παξνχζα ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ πλδέ-

ζκνπ.  

πκκεηείρε επίζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Οκάδσλ 

Δξγαζίαο ηνπ ΒΒΔ «Δξγαζηαθψλ Θεκάησλ», θαη, 

«Φνξνινγηθά Θέκαηα». 

Αζρνιήζεθε κε ζέκαηα εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη εηδηθφ-

ηεξα κε: 

 Σνλ έιεγρν ησλ λέσλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξ-
γαζίαο. 

 Σε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 Σε θνξνιφγεζε ησλ παξνρψλ ζε είδνο. 
 Σελ θαηάηκεζε ηεο άδεηαο. 
 Σε λέα λνκνζεηηθή δηάηαμε γηα ηελ αζθάιηζε 

ησλ θιάξθ θαη απάληεζε ζε δηάθνξα εξσηήκαηα 
κειψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα.  

 Σελ εθαξκνγή ηνπ Λεπθνχ Μεηξψνπ γηα ηηο ζπ-
λεπείο επηρεηξήζεηο.  

 Σελ ηζρχνπζα Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα 
ηελ επηβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ. 

 Σελ κειέηε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ 
κε ηε βαζηθή εξγαηηθή λνκνζεζία, πνπ δηαηεξεί 
ν ΒΒΔ, θαη, 

 Γλσκνδνηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ζε δηάθνξα 
εξγαηηθά ζέκαηα κειψλ, φπσο: απφιπζε αζζε-
λνχο εξγαδνκέλνπ, ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζί-
αο θ.α. 

Δπηπιένλ, ζπλέηαμε γξαπηέο γλσκνδνηήζεηο ζε ε-

ξσηήκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΒΒΔ θαη ησλ κειψλ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο:  

 Σελ θαηαγξαθή ησλ ηζρπνπζψλ λνκνζεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ, πνπ απνηεινχλ εκπφδηα ζηνλ επη-
ρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπν-
πνηήζεηο. 

 Σε κειέηε ησλ άξζξσλ 21 θαη 31 λ. 4321/2015, 
πνπ αθνξνχλ ηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ 
επζχλε ησλ κεηφρσλ γηα νθεηιφκελεο αζθαιηζηη-
θέο εηζθνξέο θαη ζπλέηαμε ελεκεξσηηθέο εγθπθιί-
νπο, κε ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο επ’ απηψλ. 

 Σελ αλάθηεζε ησλ εηδηθψλ αθνξνιφγεησλ απν-

ζεκαηηθψλ.  

 Σελ αλάθηεζε παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζε-
σλ. 

 Σε ζχληαμε ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ δηαγσλη-
ζκψλ. 

Εεηήζεηο Μειψλ - Δλεκεξσηηθά δειηία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο  

Παξάιιεια, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ ηνπ πλδέζκνπ, παξέρεηαη νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζε θαη 
ππνζηήξημε ζε κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ φπσο:  

 ελεκέξσζε γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή επηθαηξφηεηα,  

 εξσηήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ  

λνκνζεζίαο,  

 κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα πνπ  

αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο,  

 αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ, θ.α.  

αιιά θαη απνζηέιινληαη ελεκεξσηηθά  

δειηία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο: 

 πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ, 

 επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο,  

 δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θ.α.  

Παξνρή Ννκηθψλ πκβνπιψλ 
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Αμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ  
Ο ΒΒΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ISO 9001:2008, δηεμήγαγε ηε δσδέθαηε 
εηήζηα έξεπλα αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ 
απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ βηνκεραληψλ. 
Οη επηρεηξήζεηο – κέιε αμηνιφγεζαλ σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ην έηνο 2014 ηηο 
ππεξεζίεο: 
 Παξερφκελεο εμππεξέηεζεο: 87% 
 Πιεξφηεηαο θαη επάξθεηαο πιεξνθνξηψλ: 88% 
 Πνηφηεηαο παξερφκελεο ηεθκεξίσζεο: 84% 
 Γηαζεζηκφηεηαο πξνζσπηθνχ: 91% θαη, 
 Σήξεζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο: 90% 
Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
 Ζ θήκε θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ΒΒΔ, αιιά θαη ε απνδεδεηγκέλε ππνζηή-

ξημε θαη ζπλέπεηα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν πφιν έιμεο γηα ηα 
λέα κέιε, 

 Ζ βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο ζπλερίδεη λα απνηειεί ην βαζηθφηεξν φθεινο ζπκ-
κεηνρήο ηνπο ζην ΒΒΔ, θαη, 

 Ζ εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο απφ ζπιινγηθφ θνξέα θαη ε πξνψζεζε ησλ δεηε-
κάησλ ησλ κειψλ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ σθε-
ιεηψλ γηα ηα κέιε. 

Δζσηεξηθή  
Λεηηνπξγία  

Δθαξκνγή  ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη θνηλσληθήο επζχλεο  
ISO 9001:2008 ΚΑΗ SA 8000:2008 

63 



 

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ «Οηθνλνκηθψλ Πξννπηηθψλ & ηνπ Δπελδπηηθνχ Κιίκαηνο» 
ζην Βνξεηνειιαδηθφ Σφμν, ν ΒΒΔ πξαγκαηνπνίεζε νκφηηηιε έξεπλα γλψκεο ην ρξν-
ληθφ δηάζηεκα απφ 18 έσο 26 Απγνχζηνπ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ. 
Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ – γηα αθφκε κηα θνξά ηελ ηε-
ιεπηαία πεληαεηία– ην αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ε κεηαπνηεηηθή βάζε ηεο πε-
ξηθέξεηαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα άζθεζεο νπζηαζηηθήο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, κε ζηφ-
ρν ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο κεηαπνίεζεο ζε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε.  
 
Α] Πξνβιέςεηο γηα ηα βαζηθά κεγέζε ηεο κεηαπνίεζεο ζην Βνξεηνειιαδηθφ Σφμν 
 

Οη κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο πξνβιέπνπλ ζεκαληηθή πεξαηηέξσ 
πηψζε ησλ βαζηθψλ ηνπο κεγεζψλ γηα ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013. 

Έξεπλεο  
Μειέηεο  

Β]  Σα ΓΔΚΑ (10) θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηθεξεηαθήο 
βηνκεραλίαο  

Α.Α. ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

1 Σν ππάξρνλ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 

2 Ζ παληειήο έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. 

3 Ζ αδπλακία ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ θξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ. 

4 Σν πςειφ θφζηνο ελέξγεηαο, ην νπνίν δηακνξθψλεη πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. 

5 Σν πςειφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο. 

6 Ζ κε νπζηαζηηθή άζθεζε ειέγρνπ ηεο αγνξάο. 

7 Ζ γξαθεηνθξαηία ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά 
γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ. 

8 Οη ζρέζεηο βηνκεραλίαο θαη ιηαλεκπνξίνπ. 

9 Ζ κε ζεζκνζεηεκέλε εμσδηθαζηηθή δηεπζέηεζε ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ, θαη, 

10 Οη αλνινθιήξσηεο κεηαθνξηθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο, πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο 
κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Έξεπλα γλψκεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΒΒΔ γηα ηελ απνηχπσζε ησλ 

«Οηθνλνκηθψλ Πξννπηηθψλ θαη ηνπ Δπελδπηηθνχ Κιίκαηνο»  

Γ] Αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ 
νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε 
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Απνηειέζκαηα απφ ηελ Παγθφζκηα Δπεηεξίδα Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ IMD 

Γ] Αμηνιφγεζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο ελί-
ζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο γεληθφηεξεο ππνζηήξημεο ηεο βηνκεραλίαο  

Απφ ηε κειέηε ηεο θαηάηαμεο ηεο ρψξαο καο ζηελ 
Παγθφζκηα Δπεηεξίδα Αληαγσληζηηθφηεηαο (WCY) 
ηνπ IMD, δηαπηζηψλνπκε ηελ αδπλακία ηεο ρψξαο 
καο λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε, θαηα-
ηαζζφκελε 57ε ζηελ Παγθφζκηα Καηάηαμε Αληαγσ-
ληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 60 ρσξψλ πνπ κειεηά ην 
IMD, απφ ηελ 54ε ηελ νπνία θαηείρε ην 2013.  
Παξάιιεια, ε δηαρξνληθή κειέηε ησλ επηδφζεσλ 
ηεο Διιάδαο, ηφζν ζπλνιηθά, φζν θαη ζηνπο επηκέ-
ξνπο δείθηεο, απνδεηθλχεη «αζηαζή» ζπκπεξηθνξά 
«αληαγσληζηηθφηεηαο» κε ελαιιαγή αλφδνπ θαη 
πηψζεο, γεγνλφο πνπ γηα ηνλ χλδεζκν Βηνκερα-
ληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) είλαη ε απφδεημε φηη 
ε νηθνλνκία καο παξακέλεη εχζξαπζηε, θαη, θπξίσο, 
επάισηε ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ.  
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε επη-
δξά αξλεηηθά ζηελ πξναπαηηνχκελε εκπηζηνζχλε 
γηα ηελ ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο Διιεληθήο αγνξάο 
θαη δεκηνπξγεί θιίκα αβεβαηφηεηαο γηα ην αχξην.  
Ζ πηψζε ηεο Διιάδαο ήηαλ αλακελφκελε, εμ’ αηηίαο: 
 θπξίσο ηεο πησηηθήο πνξείαο πνπ θαηέγξαςαλ 

θαη απηή ηε ρξνληά ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά 
ηεο κεγέζε,  

 απφ ηε ζηαζηκφηεηα ζην πεδίν ηεο πινπνίεζεο 
επελδχζεσλ θαη ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ, θαη,  

 απφ ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο ην νπνίν 
θαηαγξάθεηαη ζηε ρψξα.  

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ IMD, ε ζπλνιηθή 
θαηάηαμε κηαο ρψξαο, κεηαμχ ησλ 60 ρσξψλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ, είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ 
επηδφζεσλ πνπ απηή επηηπγράλεη ζηηο ηέζζεξηο επη-
κέξνπο θαηεγνξίεο δεηθηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: ζηελ 
«Οηθνλνκηθή Απνδνηηθφηεηα», ζηελ «Κπβεξλεηηθή 
Απνηειεζκαηηθφηεηα», ζηελ «Δπηρεηξεκαηηθή Απν-
ηειεζκαηηθφηεηα», θαη, ζηηο «Τπνδνκέο».  
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πγθεθξηκέλα, ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο δεηθηψλ ε 
θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ην 2014 ζε ζρέζε κε ην 2013 
είλαη ε αθφινπζε:  
 ηελ θαηεγνξία δεηθηψλ ηεο «Οηθνλνκηθήο Απν-

δνηηθφηεηαο», ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ ηειεπ-
ηαία ζέζε (60ε) γηα ην 2014, απφ ηελ 59ε (πξν-
ηειεπηαία) ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην 2013,  

 ηελ θαηεγνξία δεηθηψλ ηεο «Κπβεξλεηηθήο Απν-
ηειεζκαηηθφηεηαο», ε πηψζε πνπ θαηαγξάθεηαη 
είλαη θαηά κηα ζέζε, θαη πιένλ ε ρψξα καο βξί-
ζθεηαη ζηελ 57ε ζέζε απφ ηελ 56ε πνπ θαηείρε ην 
2013, 

 ηελ θαηεγνξία δεηθηψλ ηεο «Δπηρεηξεκαηηθήο 
Απνηειεζκαηηθφηεηαο», θαηαγξάθεηαη ε κεγαιχ-
ηεξε πηψζε απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. πγθε-
θξηκέλα, ε πηψζε είλαη θαηά επηά (7) νιφθιεξεο 
ζέζεηο, θαη πιένλ ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 
54ε ζέζε απφ ηελ 47ε πνπ θαηείρε ην 2013, θαη, 
ηέινο,  

 ηελ θαηεγνξία ησλ «Τπνδνκψλ» θαηαγξάθεηαη 
ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πηψζε θαηά ηέζζεξηο ζέ-
ζεηο: ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 35ε ζέζε ηνπ 2013, 
ε ρψξα καο γηα ην 2014 θαηαηάζζεηαη ζηελ 39ε 
ζέζε.  

Ζ πηψζε ζηελ θαηεγνξία ηεο «Δπηρεηξεκαηηθήο Α-
πνηειεζκαηηθφηεηαο» νθείιεηαη ζηε κεγάιε πηψζε 
ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπγθεθξη-
κέλε θαηεγνξία, φπσο: α) ε εηθφλα ηεο ρψξαο καο 
ζην εμσηεξηθφ, β) ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκη-

θέο κεηαξξπζκίζεηο, γ) ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο καο 
απέλαληη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, θιπ, δεηήκαηα 
δειαδή πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμσζηξέθεηα 
θαη ην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεη-
ξήζεηο θαη πξνθαλψο ζπληζηνχλ εκπφδηα ζηελ εγ-
ρψξηα επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα 
επηβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
 
Σελ Παγθόζκηα Δπεηεξίδα Αληαγσληζηηθόηεηαο 
(World Competitiveness Yearbook – WCY) εθδίδεη 
θάζε ρξόλν ην παγθνζκίνπ θήκεο business school 
ηεο Λσδάλεο (Διβεηία), IMD. (www.imd.ch)  
O ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο 
(ΒΒΔ), (www.sbbe.gr) σο εζληθόο εθπξόζσπνο 
ηνπ IMD ζηελ Διιάδα, δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκα-
ηα ηεο Παγθόζκηαο Δπεηεξίδαο Αληαγσληζηηθόηεηαο 
(World Competitiveness Yearbook – WCY) ηνπ In-
ternational Institute for Management Development 
(IMD).  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από 
ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΒΒΔ κε ην IMD, ε ππεύζπλε 
Γηεύζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηώλ ηνπ ΒΒΔ ζπ-
λεξγάζζεθε θαη θέηνο επηηπρώο, γηα δέθαηε ηξίηε 
(13ε) ζπλερόκελε ρξνληά, κε ην Ιδξπκα Οηθνλνκηθώλ 
θαη Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (Ι .Ο.Β.Δ.), 
(www.iobe.gr) ην νπνίν παξείρε ηα καθξννηθνλνκηθά 
δεδνκέλα πνπ αθνξνύζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 
2013. 

Γηάγξακκα θαηάηαμεο ηεο Διιάδαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηνλ ζπλνιηθφ θαη ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
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Ο ΒΒΔ, γηα έλαηε ζπλερφκελε ρξνληά, δεκνζηνπνί-
εζε, ηελ Σξίηε 23 επηεκβξίνπ 2014, ηα απνηειέ-
ζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ηζνινγηζκψλ ηνπ έηνπο 2013, δηαθνζίσλ 
εηθνζηέμη (226) κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε έδξα 
ην Βνξεηνειιαδηθφ Σφμν.  
Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθεηηλή επεμεξ-
γαζία ησλ ζηνηρείσλ, αθνινπζνχλ: 
 Σν 2013 ην 62% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκα-

ηνο είλαη θεξδνθφξεο, πνζνζηφ πνπ είλαη ζαθψο 
βειηησκέλν απφ ην αληίζηνηρν 50% ηεο πεξπζη-
λήο επεμεξγαζίαο. (2012) Παξά ηαχηα ην ππφ-
ινηπν 38% ησλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινπζεί λα 
εξγάδεηαη κε δεκίεο, θαη κάιηζηα πςειέο, νη ν-
πνίεο νπζηαζηηθά εμαλεκίδνπλ ηε ζπλνιηθή θεξ-
δνθνξία ηεο βηνκεραλίαο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζνζηφ ησλ δεκηνγφ-
λσλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη γηα άιιε κηα ρξν-
ληά έληνλα πςειφ, (38%) αθνχ απφ ην 2008, δε-
ιαδή ζηελ αξρή ηεο θξίζεο, ην αληίζηνηρν πνζν-
ζηφ ήηαλ κφιηο 17%. 

 Σν Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο γηα ην 2013 
είλαη πεξίπνπ 1%, επαλεξρφκελν ζε ζεηηθφ πξφ-
ζεκν ζε ζρέζε κε ην αξλεηηθφ πξφζεκν ηνπ 
2012, αιιά ζε νπζηαζηηθά ρακειφηεξα επίπεδα 
απφ ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011. 

 Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγ-
καηνο κεηψζεθε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012 
θαηά πεξίπνπ 2,9%, δειαδή θαηέγξαςε πηψζε 
θαηά 100 εθ. €. 

 εκαληηθή βειηίσζε παξνπζίαζαλ νη βξαρππξφ-
ζεζκεο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ν-
πνίεο κεηψζεθαλ θαηά 22%, ελψ παξάιιεια απ-
μήζεθαλ θαηά 54,8% ηα ίδηα θεθάιαηα.  

 
Όζνλ αθνξά ζπκπεξάζκαηα θαηά ηάμε θχθινπ εξ-
γαζηψλ:  
 Σηο κεγαιχηεξεο «αληνρέο» ηελ πεληαεηία 2009 – 

2014 παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο κε θχθιν 
εξγαζηψλ απφ 100 – 200 εθ. €, νη νπνίεο εκθαλί-
δνπλ ζεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ην ζχλνιν 
ηεο εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο 2009 – 2013, θαη 
αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη επηρεηξήζεηο κε θχθιν 
εξγαζηψλ απφ 10 – 50 εθ. €, ελψ έπνληαη απηέο 
κε θχθιν εξγαζηψλ απφ 50 – 100 εθ. €.  

 ηνλ αληίπνδα, νη βηνκεραλίεο κε θχθιν εξγα-
ζηψλ κέρξη 3 εθ. €, παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά 
δεκίεο, θαη ην 2013, είλαη ην έηνο θαηά ην νπνίν 
εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δεκηψλ 
πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (-12,52%).  

 Σέινο, νη βηνκεραλίεο κε θχθιν εξγαζηψλ απφ 3 
έσο 5 εθ. €, εξγάδνληαη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε 
δεκίεο, αιιά ην 2013 ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 
έρεη βειηησζεί (-1,3% απφ -4,8% ην 2012).  

Όζνλ αθνξά ηα θιαδηθά απνηειέζκαηα, ε πιένλ 
αλεζπρεηηθή έλδεημε πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν πνπ 
παξνπζίαδε φιε ηελ πεληαεηία ηεο νηθνλνκηθήο θξί-
ζεο αμηνζεκείσηεο «αληνρέο» θαη ζρεηηθή 
«ζηαζεξφηεηα» ηφζν ζηελ θεξδνθνξία, φζν θαη ζην 
πνζνζηφ ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ. Πιένλ κηα 
ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πν-
ηψλ είλαη δεκηνγφλα, ελψ ην 2012 ην αληίζηνηρν πν-
ζνζηφ ήηαλ δπν ζηηο δέθα. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζπλνιηθά, φινη νη ππφινηπνη θιάδνη 
ηεο κεηαπνίεζεο εκθαλίδνπλ πνζνζηφ δεκηνγφλσλ 
επηρεηξήζεσλ άλσ ηνπ 50%, κε ην «μχιν», ηελ 
«θισζηνυθαληνπξγία» θαη ηα «δνκηθά πιηθά», λα 
απνηεινχλ ηνπο αξλεηηθνχο «πξσηαζιεηέο». 
 
πγθεθξηκέλα, δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο είλαη:  
 7 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο απφ ηνλ θιάδν ηνπ 

«μχινπ» θαη ησλ «πξντφλησλ απφ μχιν», 
 6 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο απφ ηνλ θιάδν ηεο 

«θισζηνυθαληνπξγίαο» θαη ησλ «δνκηθψλ πιη-
θψλ», θαη,  

 6 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο απφ ηνλ θιάδν ηνπ 
«ραξηηνχ», ησλ «πξντφλησλ απφ ραξηί» θαη ησλ 
«εθδφζεσλ – εθηππψζεσλ». 

 

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνθίι ηεο κεηαπνίεζεο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο ην 2014  
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Με λέεο – πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο 
– ππεξεζίεο πνπ επη-
θεληξψλνληαη ζηηο 
αλάγθεο δηεζλνπνίε-
ζεο θαη θαηλνηνκίαο 
ησλ ειιεληθψλ κηθξν-
κεζαίσλ επηρεηξήζε-
σλ μεθίλεζε ηελ 
1/1/2015 ε λέα πεξίν-
δνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Enterprise Europe 
Network – Hellas, 
κέινπο ηνπ νκψλπ-
κνπ επξσπατθνχ δη-
θηχνπ επηρεηξεκαηη-
θήο ππνζηήξημεο. Σν 
ειιεληθφ δίθηπν έρεη 
ήδε ππνζηεξίμεη πε-
ξηζζφηεξεο απφ 450 
ζπκθσλίεο δηεζλνχο 
ζπλεξγαζίαο θαη έρεη 
βξαβεπζεί γηα ηηο π-
πεξεζίεο πνπ παξέ-
ρεη ζηηο κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο.   

 
Μέζσ ηνπ δηθηχνπ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ εμαην-
κηθεπκέλε θαη δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε 
δηεζλνπνίεζε, κεηαθνξά θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, ελεκέξσ-
ζε γηα επξσπατθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία, ζπκκεηνρή ζε επη-
ρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο θαη εκεξίδεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλα-
ληήζεσλ, πιεξνθφξεζε γηα ηξέρνληα εζληθά θαη επξσπατθά 
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.  
Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ην Enterprise Europe Network 
– Hellas εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη φζεο επηρεηξήζεηο αιιά 
θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο αλαδεηνχλ ζπλεξγαζίεο εκπν-
ξηθέο ηερλνινγηθέο ή εξεπλεηηθέο. Ζ πξνψζεζε απηψλ ησλ 
αλαδεηήζεσλ γίλεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ επη-
ρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ εληφο θαη εθηφο Διιάδαο αιιά θαη 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχ-
νπ.  
 
 
 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1 Ηνπλίνπ 2014 – 31 Μαΐνπ 2015, νη ππε-
ξεζίεο ηνπ Enterprise Europe Network – Hellas ηνπ ΒΒΔ 
επηθεληξψζεθαλ ζηα αθφινπζα: 

Enterprise Europe  

Netwrok – Hellas  

ηνπ ΒΒE 
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Παξνρή Πιεξνθφξεζεο 

 

Αηηήκαηα 
Σν Enterprise Europe Network - Hellas ζην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο γηα Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο, δηαρεηξίζηεθε 
ζπλνιηθά 1634 αηηήκαηα.  
Σα θπξηφηεξα αηηήκαηα πιεξνθφξεζεο αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα φπσο:  
 Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο / δηεζλνπνίεζε 
 Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 
 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαηλνηνκίαο 
 Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή 
 
 

Ζιεθηξνληθή πιεξνθφξεζε 
Ζ Μεληαία Ζιεθηξνληθή Δθεκεξίδα (e-flashnews) 
εθδίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Enterprise 
Europe Network - Hellas,  θάζε κήλα, κε ζθνπφ 
ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ 
ηνπ ΒΒΔ, ζε επξσπατθά ζέκαηα θαη πνιηηηθέο. 
Ζ ζεκαηνινγία ηεο πεξηιακβάλεη εζληθά θαη επξσ-
πατθά ζέκαηα επηθαηξφηεηαο φπσο: επθαηξίεο ρξε-
καηνδφηεζεο, επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο, πξν-
θεξχμεηο, εζληθνχο θαη δηεζλείο δεκφζηνπο δηαγσ-
ληζκνχο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, θιαδηθέο εθζέζεηο 
θ.α. Δλεκεξψλεη επίζεο θαη γηα ηε δηνξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ / εθδειψζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπη-
ηξνπήο,  θαζψο επίζεο θαη γηα εθδειψζεηο ηνπ 
Enterprise Europe Network – Hellas. ηε δηάξθεηα 
ηνπ εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο, απεζηάιεζαλ ζπ-
λνιηθά 12 Μεληαίεο Ζιεθηξνληθέο Δθεκεξίδεο.  
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Μεραληζκφο Γηαδξαζηηθήο Γηακφξθσζεο Πνιη-
ηηθψλ (Interactive Policy Making – IPM) 
Ο κεραληζκφο «IPM» ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ην En-
terprise Europe Network - Hellas ηνπ ΒΒΔ, απνηε-
ιεί κηα επξσπατθή πξσηνβνπιία γηα ηελ πνιηηηθή 
ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηεο Δ.Δ. Απνζθνπεί ζηε 
ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ α-
ληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε 
ηνπ επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ – θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ. 
Τπνβιήζεθαλ 12 εμεηδηθεπκέλεο ππνζέζεηο ζηε βά-
ζε δεδνκέλσλ ηνπ «IPM» νη νπνίεο αθνξνχζαλ θπ-
ξίσο ζέκαηα εζληθήο θαη επξσπατθήο θνξνινγίαο 
θαη λνκνζεζίαο, θαζψο θαη επξσπατθψλ πξνγξακ-
κάησλ ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
Βάζε Δπηρεηξεκαηηθψλ - Σερλνινγηθψλ – Δξεπ-
λεηηθψλ πλεξγαζηψλ (Partnership Opportuni-
ties Database - POD) 
ηε Βάζε Δπηρεηξεκαηηθψλ - Σερλνινγηθψλ – Δξεπ-
λεηηθψλ «POD» απφ ην Enterprise Europe Network 
- Hellas ηνπ ΒΒΔ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζπλνιηθά  59 
ειιεληθά πξνθίι (45 επηρεηξεκαηηθά, 8 ηερλνινγηθά, 
6 εξεπλεηηθά) ελψ έρνπλ πξνσζεζεί πξνο ηηο επηρεη-
ξήζεηο κέιε θαη πειάηεο ηνπ, θπξίσο κέζσ ηεο κε-
ληαίαο ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο, 31 δηεζλή πξνθίι. 
Ζ βάζε «POD» παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλα-
ηφηεηα αλαδήηεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πηζαλψλ 
ζπλεξγαηψλ θαη ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ εηαηξηθνχ 
ηνπο πξνθίι κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε ρψ-
ξεο εληφο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ. νη νπνίεο είλαη κέιε ηνπ 
δηθηχνπ Enterprise Europe Network.  
 
Θεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο ηνπ Γηθηχνπ 
«Enterprise Europe Network» 
Ζ θάζε νκάδα, ηνπ δηθηχνπ Enterprise Europe Net-
work, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κφλν επηιεγκέλα 
ζηειέρε, έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε κεζνδνιν-
γηψλ, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, εξγαιείσλ θαη ππε-
ξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε, κε ζθνπφ ηελ ππν-
ζηήξημε θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπο, εηδηθά ζε δηεζλέο επίπεδν. 
Σν Enterprise Europe Network - Hellas ηνπ ΒΒΔ, 
ζπκκεηείρε ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο νκάδεο εξγα-
ζίαο:  
 Agrofood: ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

νκάδαο ηξνθίκσλ, θαηαρσξήζεθαλ ζηε Βάζε 
«POD», 12 επηρεηξεκαηηθά πξνθίι θαη 2 εξεπλε-
ηηθά πξνθίι, γηα ηα νπνία ιάβακε ζπλνιηθά 26 
εθδειψζεηο ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο, ν ΒΒΔ 
ζπκκεηείρε ζε δχν εκεξίδεο επηρεηξεκαηηθψλ / 
ηερλνινγηθψλ / εξεπλεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, ε κία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Κνισλία ηεο Γεξκαλίαο  

 
ζην πιαίζην ηεο ANUGA FoodTec 2015 (26-
27/3/2015) θαη ε δεχηεξε ζηε Μνχξζηα ηεο Ηζπα-
λίαο ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ 
γηα ηερλνινγία ηξνθίκσλ (14-15 Μαΐνπ 2015). 
ηηο εθδειψζεηο απηέο επηρεηξεκαηηθψλ / ηερλν-
ινγηθψλ / εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζπκκεηεί-
ραλ ζπλνιηθά δχν επηρεηξήζεηο θαη έλαο εξεπλε-
ηηθφο θνξέαο πειάηεο ηνπ Enterprise Europe 
Network ηνπ ΒΒΔ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπ-
λνιηθά ελληά ζπλαληήζεηο κε μέλεο επηρεηξήζεηο 
θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο. Απνηέιεζκα ησλ ζπλα-
ληήζεσλ απηψλ είλαη ε επίηεπμε κηαο ηερλνινγη-
θήο θαη κηαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο. 

 Sustainable Construction: ζην ηνκέα ηεο αεη-
θφξνπ δφκεζεο. ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηή-
ησλ ηεο νκάδαο απηήο, θαηαρσξήζεθαλ ζηε Βά-
ζε «POD», 10 επηρεηξεκαηηθά πξνθίι, 1 ηερλν-
ινγηθφ πξνθίι θαη 1 εξεπλεηηθφ πξνθίι, γηα ηα 
νπνία ιάβακε ζπλνιηθά 24 εθδειψζεηο ελδηαθέ-
ξνληνο. Δπίζεο ην Enterprise Europe Network 
ηνπ ΒΒΔ ζπκκεηείρε ζην B2B «Go Green to 
Environment 2015» κε δχν επηρεηξήζεηο νη ν-
πνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά δέθα επηρεη-
ξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο.. 

 ICT Industry & Services: ζην ηνκέα ηεο πιεξν-
θνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. ην πιαίζην 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο απηήο, θαηα-
ρσξήζεθαλ ζηε Βάζε «POD», 10 επηρεηξεκαηη-
θά πξνθίι, 6 ηερλνινγηθά πξνθίι θαη 1 εξεπλεηη-
θφ πξνθίι, γηα ηα νπνία ιάβακε ζπλνιηθά 44 
εθδειψζεηο ελδηαθέξνληνο. Γηνξγαλψζεθε εθ-
δήισζε επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ην 
αληίζηνηρν θέληξν Enterprise Europe Network 
ηεο Γεξκαλίαο ζηηο 16-20 Μαξηίνπ 2015 ζην ρψ-
ξν ηεο έθζεζεο «CeBIT 2015» ζην Αλφβεξν, 
Γεξκαλία. πκκεηείραλ 2 εηαηξείεο-πειάηεο ηνπ 
Enterprise Europe Network – Hellas ηνπ ΒΒΔ 
νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά 9 ζπλα-
ληήζεηο. 

 Environment: ζην ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 
δηνξγαλψζεθε εθδήισζε επηρεηξεκαηηθήο ζπ-
λεξγαζίαο απφ ην αληίζηνηρν θέληξν Enterprise 
Europe Network ζηελ Απζηξία ζηηο 26 Φεβξνπ-
αξίνπ 2015 κε ηίηιν Let's connect: business & 
innovation - Biomass and Energy Efficiency 
in Buildings Brokerage Event. ην Β2Β απηφ 
ζπκκεηείρε κία ειιεληθή επηρείξεζε πειάηεο ηνπ 
Enterprise Europe Network ηνπ ΒΒΔ, ε νπνία 
πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά ηξεηο ζπλαληήζεηο κε 
μέλεο επηρεηξήζεηο. 

Γηεζλήο Γξαζηεξηφηεηα - ζπκκεηνρή θαη πινπνίεζε Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 
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Δπηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή  
Ζ ελεκεξσηηθή εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 
επηεκβξίνπ 2014, κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ 
ειιεληθψλ εηαηξηψλ πνπ αλαδεηνχλ λέεο θαη ελαιια-
θηηθέο αγνξέο θαη επθαηξίεο γηα εμαγσγέο θαη επελ-
δχζεηο. ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 45 επη-
ρεηξήζεηο. Ζ εκεξίδα δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπηρεη-
ξεκαηηθφ πκβνχιην Γηεζλψλ Γξάζεσλ ηνπ ΔΒ θαη 
ην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Διιάδαο-Λαηηληθήο 
Ακεξηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒΔΘ, ηνλ ΒΒΔ 
κέινο ηνπ Enterprise Europe Network – Hellas, θαη 
ηνλ ΔΒΔ.  
 

Δπηρεηξεκαηηθή πλεξγαζία κε Αίγππην  
Παξά ηηο δπζθνιίεο ιφγσ αλαθαηαηάμεσλ θαη κεηα-
βαιιφκελσλ ζπλζεθψλ, ε Αίγππηνο ησλ 70 εθαηνκ-
κπξίσλ θαηαλαισηψλ παξακέλεη ςειά ζηηο πξνηε-
ξαηφηεηεο πνιιψλ ειιεληθψλ εμσζηξεθψλ εηαη-
ξεηψλ, είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ είηε ζρε-
δηάδνπλ λα εηζέιζνπλ. Με ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε 
ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο κε 
ηελ Αίγππην, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή εκε-
ξίδα κε ηίηιν: «Δπηρεηξεκαηηθή πλεξγαζία κε Αίγπ-
πην» ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2014 ζηελ Αίζνπζα εθδε-
ιψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ. ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ ζπ-
λνιηθά 48 επηρεηξήζεηο. Ζ εκεξίδα δηνξγαλψζεθε 
απφ ην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Γηεζλψλ Γξάζε-
σλ ηνπ ΔΒ κε ηνλ Οξγαληζκφ Egyptian Business-
men Association (ΔΒΑ), ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ-
ΒΔΘ, ηνλ ΒΒΔ κέινο ηνπ Enterprise Europe Net-
work – Hellas, θαη ηνλ ΔΒΔ.  
 

Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο ζηελ Τπνζαράξηα 
Αθξηθή 
Ζ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 
απφ ην ΔΒ θαη ην ΒΒΔ, κέιε ηνπ Enterprise 
Europe Network – Hellas, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δι-
ιελν-Αθξηθαληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλά-
πηπμεο, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 
Θεζζαινλίθεο, θαη ην χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξεί-
νπ Διιάδνο. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 85 επηρεηξήζεηο. 
 

Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο ζην Υνλγθ Κνλγθ 
Ζ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2015 
απφ ην ΔΒ θαη ην ΒΒΔ, κέιε ηνπ Enterprise 
Europe Network – Hellas, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ-
κπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλί-
θεο, θαη ην χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο. 
Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ Hong Kong Economic and Trade Office-
Brussels, ηνπ InvestHK θαη ηνπ Hong Kong Trade 
and Development Council. ηελ εκεξίδα ζπκκεηεί-
ραλ ζπλνιηθά 37 επηρεηξήζεηο. 
 

Δηδηθέο, Πξνπαξαζθεπαζηηθέο, Δθδειψζεηο / 
πλαληήζεηο 
Σν Enterprise Europe Network – Hellas ηνπ ΒΒΔ, 
ζπκκεηείρε ζε 21 εηδηθέο εθδειψζεηο, ζπλαληήζεηο 
θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχζαλ ζηηο 
δξάζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πιν-
πνηεί. 

πλέδξηα – Ζκεξίδεο – Δθδειψζεηο  
Σν Enterprise Europe Network - Hellas ηνπ ΒΒΔ δηνξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε ηηο παξαθάησ ελεκεξσηηθέο 
εθδειψζεηο:  
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Dragon-STAR (Dragon 
- Sustaining Technol-
ogy And Research EU
-China Collaboration) 

Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο 
(ΒΒΔ) κέινο ηνπ Enterprise Europe Network - Hel-
las, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ Dragon 
STAR “Dragon - Sustaining Technology And Re-
search (EU-China Collaboration)”, πινπνίεζε δξά-
ζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο επξσ-
πατθψλ νξγαληζκψλ (επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ 
θνξέσλ, ζεξκνθνηηίδσλ θιπ.) ζηελ Κίλα, κε ζηφρν 
ηελ επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ, ηερλνινγηθψλ ή εξεπ-
λεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε αληίζηνηρεο θηλέδηθεο επη-
ρεηξήζεηο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο. πλνιηθά ν Β-
ΒΔ ππνζηήξημε ηε ζπκκεηνρή 36 επηρεηξήζεσλ θαη 
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ απφ 11 ρψξεο ηεο Δπξσπατ-
θήο Έλσζεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
ηνπνζεζίεο ηεο Κίλαο (Chengdu 21-23/10/2014, 
Zhongshan 24-25/10/2014, Beijing 27-28/10/2014) 
θαη ζπκκεηείραλ ζε κία ζεηξά επηρεηξεκαηηθψλ θαη 
επελδπηηθψλ εθδειψζεσλ. Απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
απνζηνιή ζηελ Κίλα πξνέθπςαλ 6 εκπνξηθέο ζπκ-
θσλίεο, 1 ηερλνινγηθή θαη 3 εξεπλεηηθέο. 

 

ECHOES (Eco-design for Con-
struction of Habitat Optimising 
Energy for Sustainability) 

Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε 
κε επηηπρία Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ 
ήηαλ ηελ ελεκέξσζε θαη ππν-
ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ 
Οηθνινγηθνχ ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ (Eco-design). 
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ δηνξγαλψζεθε εκεξίδα κε 
ζέκα: «Αζηηθφο θσηηζκφο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεη-
αο» ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2014 απφ ην Enterprise 
Europe Network – Hellas ηνπ ΒΒΔ ζε ζπλεξγαζία 
κε ην χιινγν Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ Βνξεί-
νπ Διιάδνο. 
 

GuardEn 
Σν έξγν GuardEn (Guardians of En-
vironment Framework: An Integrated 
Approach of Strategies for Preven-
tion of Soil Pollution and Rehabilita-
tion of Harmed Territories ) βαζίδεηαη θαη ελζσκα-
ηψλεη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη πξα-
θηηθέο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδν-
ληαη ζε αγξνδηαηξνθηθέο επηρεηξήζεηο, εζηηάδνληαο 
ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 
(ηππηθψλ θαη άηππσλ), θαη ζηελ «αλάπηπμε δπλακη-
θνχ» ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ην έξγν ζπκκεηέ-
ρνπλ 15 θνξείο απφ 8 ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν κπνξείηε λα 
βξείηε ζηε δηεχζπλζε www.guarden.eu. 
Σν έξγν GuardEn ζπγρξεµαηνδνηείηαη θαηά 85% 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σαµείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη θαηά 15% απφ Δζλη-
θνχο Πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξν-
γξάκκαηνο "Υψξνο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 
 

Σνπηθφ ρέδην γηα 
ηελ Απαζρφιεζε 
π ξ ν ζ α ξ κ ν ζ κ έ λ ν 
ζηηο αλάγθεο ησλ 
ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο: Ενθαππύνονηαρ ηην 
επισειπημαηικόηηηα και ηην απαζσόληζη ζηον 
ηομέα ηηρ μεηαποίηζηρ, ζηην ΠΕ Θεζζαλονίκηρ 
Ζ Πξάμε Δλζαξξχλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 
θαη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, 
ζηελ ΠΔ Θεζζαινλίθεο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ε-
λεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέ-
σλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζε-
σλ απαζρφιεζεο γηα αλέξγνπο, σο απνηέιεζκα 
δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ 
θαη  αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ζηηο 
πεξηνρέο παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα, αθνξά ζηελ 
πξνεηνηκαζία ησλ αλέξγσλ σθεινπκέλσλ θαη πεξη-
ιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (επηινγή, 
θαηάξηηζε-επηκφξθσζε-δηθηχσζε). Ζ Πξάμε εζηηά-
δεη ζηελ πξνψζεζε αλέξγσλ θαη αλάπηπμε επηρεη-
ξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππνζηήξημε 
αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηη-
θφηεηαο, γηα ηε ζχδεπμε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δή-
ηεζεο εξγαζίαο. Έκθαζε δίλεηαη ηφζν ζηελ εμππε-
ξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ππάξρνπζαο ηνπηθήο επη-
ρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, φζν θαη ζηε δηεχξπλζε απ-
ηήο κέζσ ηεο ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο λέσλ επη-
ρεηξεκαηηψλ θαη ηεο αλάδεημεο  λέσλ βηψζηκσλ πε-
δίσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Πξάμε 
«Δλζαξξχλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 
απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ζηελ ΠΔ 
Θεζζαινλίθεο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 
7 «Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε πξνζαξκν-
ζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζί-
αο»  ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο 
πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 
ζηελ Απαζρφιεζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκ-
καηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-
2013». 

πκκεηνρή ζε πγρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. 
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Σν 2014 ην γξαθείν ηνπ Γηθηχνπ ΠΡΑΞΖ ζηε 

Θεζζαινλίθε παξείρε ππνζηήξημε ζε 142 πεξη-

πηψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 72 αθνξνχζαλ ππν-

ζηήξημε ζε ζέκαηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη νη ππφινηπεο ζέκαηα ηερλνινγηθήο θαη επη-

ρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα ν απνινγηζκφο γηα ην 2014 πεξηιακβάλεη: 
 

πκθσλίεο ηερλνινγηθήο/επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο  

Παξείρε ππνζηήξημε ζε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο γηα ηνλ εληνπηζκφ ζπλεξγαηψλ ζην 

εμσηεξηθφ. ε 8 πεξηπηψζεηο ππήξμε ζπκθσλία επηρεηξεκαηηθήο ή εξεπλεηηθήο ζπλεξ-

γαζίαο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ θαη νξγαληζκψλ κε αληίζηνηρνπο θνξείο απφ ηε 

Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην Ηζξαήι. 
 

Πξνψζεζε αηηεκάησλ επξσπατθψλ εηαηξηψλ γηα ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία  

To 2014 πξνσζήζεθαλ ζηνρεπκέλα 52 αηηήκαηα επξσπατθψλ εηαηξηψλ γηα ηερλνινγη-

θή ζπλεξγαζία. ε 17 πεξηπηψζεηο ππήξμε ελδηαθέξνλ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά, ζε 6 

πεξηπηψζεηο νη ζπδεηήζεηο έθηαζαλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη ζε 2 πεξηπηψζεηο 

ππήξμαλ νινθιεξσκέλεο ζπκθσλίεο. Δπίζεο, ζε 3 πεξηπηψζεηο ειιεληθνί νξγαληζκνί 

ηεο Β. Διιάδαο ζπκκεηείραλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηχνπ ΠΡΑΞΖ ζε επξσπατθέο 

πξνηάζεηο εξεπλεηηθήο ζπλεξγαζίαο. 
 

Πξνψζεζε ζηελ Δπξψπε αηηεκάησλ ηερλνινγηθψλ ζπλεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο Β. Διιάδαο 

ην ίδην δηάζηεκα αλαδείρηεθαλ 18 πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγα-

ζηεξίσλ κε δπλαηφηεηα ή αλάγθε δηαθξαηηθήο ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο. Μεηά απφ 

ζηελή ζπλεξγαζία θαη ιεπηνκεξείο ζπδεηήζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο πξνζδνθψκε-

λεο ζπλεξγαζίαο κε μέλεο επηρεηξήζεηο, πξνσζήζεθαλ νη αηηήζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ 

νξγαληζκψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ Enterprise Europe Network .  
 

Υποζηήπιξη οπγανιζμών για ζςμμεηοσή ζε Εςπωπαϊκά – Εθνικά Ππογπάμμαηα 

Σα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ Θεζζαινλίθεο, σο Δζληθά εκεία Δπαθήο (NCPs) γηα ηνλ 

Οξίδνληα 2020, παξείραλ ζε 72 πεξηπηώζεηο νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε γηα Δπξσ-

πατθά, αιιά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα, ελώ ζπκκεηείραλ ζε 2 ζπλαληήζεηο κε εθπξν-

ζώπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δπίζεο, δηνξγάλσζαλ ή ζπκκεηείραλ σο εθπαη-

δεπηέο ζε ζεκηλάξηα γηα ηνλ Οξίδνληα 2020 ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. 
 

Διοπγάνωζη εκδηλώζεων 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ εθδειψζεσλ : 

 11/4/2014, Αζήλα, Matchmaking Event ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ Indus-

trial Technologies 2014 – Smart Growth through Research and Innovation. ηελ 

εθδήισζε ζπκκεηείραλ 228 εηαηξίεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθνί θνξείο θαη 

άιινη νξγαληζκνί θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 207 δηκεξείο ζπλαληήζεηο.  

 9/7/2014, Θεζζαινλίθε, NANOTEXNOLOGY 2014 Matchmaking Event: Δθδήισζε 

ηερλνινγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο ζπλε-

δξίνπ NANOTEXNOLOGY 2014. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ 68 εθπξφζσπνη πα-

λεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ 

143 δηκεξείο ζπλαληήζεηο. 30-31/10/2014, Νηίζειληνξθ, Successful R&I in Europe 

2014 - 6th European Networking Event, εθδήισζε δηθηχσζεο θαη αλαδήηεζεο ε-

ξεπλεηηθψλ εηαίξσλ κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 300 εθπξνζψπσλ παλε-

πηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, εηαηξηψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ.  

Γίθηπν ΠΡΑΞΖ  

Μεηαθνξά  

Σερλνινγίαο  

ζηελ Πξάμε 
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To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηε-
ηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απν-
ηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 
 
πγθεθξηκέλα ην ΚΔΠΑ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (ην ΚΔΠΑ 
έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Φνξέα), πνπ απνηειεί ηνλ 
εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΔΠΑΝ ΗΗ)  κε γεσγξαθηθή 
επζχλε ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλέρηζε κε επηηπ-
ρία ην δηαρεηξηζηηθφ ηνπ έξγν ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, 
σο θάησζη: 
 Πξάζηλε Δπηρείξεζε 2010 
 Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο 
 Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ 
 Πξάζηλνο Σνπξηζκφο 
 Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
 Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο 
 Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ 
 Δλίζρπζε Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ 
 Έλδπζε-Τπφδεζε Νέεο Πξννπηηθέο 
 Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ 
 Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γπλαηθψλ 
 Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΗΗ 
 Μεηεγθαηάζηαζε Δπηρεηξήζεσλ ζε ΒΔΠΔ & Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα 
 Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ην-

κείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ-Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013 
 

ε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ 2014 έιαβαλ ρψξα θαη λέεο ε-
ληάμεηο έξγσλ. Αλαιπηηθφηεξα: 
 ην πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (ΗΗ) ε-

γθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο 283 επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθνχ 
επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 30.753.533,94€. θαη αλαινγνχζαο ελί-
ζρπζεο (δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε/επηρνξήγεζε) 13.408.794,71€ πνπ αληη-
πξνζσπεχνπλ ην 77% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ρξε-
καηνδφηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα(366 επελδπηηθά ζρέδηα κε δεκφζη-
α ρξεκαηνδφηεζε 20.458.425,25€). 

 ην πξφγξακκα «Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνη-
νχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ-Τπεξεζηψλ ζην 
πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013» εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε επηπιένλ 844   
επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ  
103.002.892,76€ θαη αλαινγνχζαο ελίζρπζεο (δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε/
επηρνξήγεζε) 50.890.241,05 €. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ Γηθαηνχρσλ πνπ είραλ ε-
ληαρζεί σο Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα. 

 
 

Κέληξν 
Δπηρεηξεκαηηθήο 
θαη Πνιηηηζηηθήο 
Αλάπηπμεο 
(ΚΔΠΑ)  

75 



 

 

Δθηφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνε-
γνπκέλσο, ην 2014  ην ΚΔΠΑ,  ζην πιαίζην ηεο ζπ-
λεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζηα ν-
πνία ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επηιέρζεθε σο 
ηειηθφο δηθαηνχρνο, νινθιήξσζε ηνλ  έιεγρν θαη ηελ 
παξαιαβή ησλ έξγσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ 
εληαρζεί ζε απηά. 
πλνιηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 κέρξη ηηο 
30/4/2015 ην ΚΔΠΑ αλέιαβε λα δηαρεηξηζηεί είηε απ-
ηφλνκα, είηε κέζσ ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, 7.127  έξγα 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 830 εθ. επξψ 
κε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 
(επηρνξήγεζε) πεξίπνπ 443,5 εθ. επξψ. 
Όπσο ηνλίζζεθε θαη πξνεγνπκέλσο κε ζθνπφ ηε 
κέγηζηε δπλαηή πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη,  ην ΚΔΠΑ ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπ-
ηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΑΝΚΟ, αιιά θαη γεληθφηε-
ξα πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ελεξ-
γεηψλ πξνβνιήο (θαηαρσξήζεηο, εθδειψζεηο, ζπλε-
ληεχμεηο, ζπλεληεχμεηο, εθδφζεηο Γειηίσλ Σχπνπ, 
εθδφζεηο εληχπσλ, έθδνζε εληχπσλ, ζπκκεηνρή 
ζηελ 79ε ΓΔΘ).  Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε θακπάλη-
α ελεκέξσζεο ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξα-
ζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξη-

ζκνχ, Δκπνξίνπ-Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013» ζην δηάζηεκα 22/1/2014 έσο θαη 
6/3/2014, γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 
φπσο θαη ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζε-
σλ (ΗΗ)» ζηηο 3/7/2014(Κνδάλε) θαη 7/7/2014 
(Θεζζαινλίθε). 
Παξάιιεια ε ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ, www.e-
kepa.gr, ζπλέρηζε θαη ην 2014 λα απνηειεί ζεκαληη-
θφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεη-
ξήζεσλ θαηαγξάθνληαο κεγάιε επηζθεςηκφηεηα α-
πφ ηηο ΜκΔ θαη ηνπο Φνξείο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηη-
θήο Μαθεδνλίαο.  
πλνιηθά, ην 2014 επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΚΔΠΑ  116.519 ρξήζηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 42.570 
είλαη κνλαδηθνί ρξήζηεο . Δπίζεο 766 ρξήζηεο 
έγηλαλ θίινη ηνπ ΚΔΠΑ κέζσ ηνπ Facebook. 
Δθηφο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ηνπ έξγνπ, ην ΚΔΠΑ ζπλέ-
ρηζε δπλακηθά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αμηνπνίε-
ζε πξνγξακκάησλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απεπζεί-
αο απφ ηελ Δ.Δ, ή  κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013  ζηα 
νπνία ζπκκεηέρεη, είηε σο επηθεθαιήο εηαίξνο, είηε 
σο απιφο εηαίξνο ζπγθξηκέλσλ θνηλνπξαθηηθψλ 
ζρεκάησλ, κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. εκαληηθφ 
ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε απηή δηαδξακαηίδεη ην γξα-
θείν πνπ δηαηεξεί ην ΚΔΠΑ ζηηο Βξπμέιιεο.  
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ΚΔΚ ΔΒΔ-ΒΒΔ-ΓΔΘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σν ΚΔΚ ΔΒΔ-ΒΒΔ-ΓΔΘ θαηά ην έηνο 2014 είρε 
ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 
 
Τπνβνιή 7 Πξνηάζεσλ (17 πξνγξάκκαηα) – Αλαιπ-
ηηθά:  
 Δπηά (7) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζπλεξγα-

ζία κε ην ΔΒΔΘ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΛΑΔΚ 1-
25». 

 Έλα (1) πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα δαζθάινπο 
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ: «ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗ-
ΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡ-
ΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ», 
ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

 Έλα (1) πξφγξακκα «επηρνξήγεζε κε επηηαγέο 
θαηάξηηζεο (training voucher) ηεο θαηάξηηζεο α-
λέξγσλ δεκνζηνγξάθσλ κε ζθνπφ   ηελ επαλέ-
ληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 8 πεξηθέ-
ξεηεο ζχγθιηζεο θαη ζηηο 3 πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο 
εμφδνπ» ΔΖΔΑ. 

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ΣΟΠΗΚΟ ΥΔ-
ΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΔΑ-
ΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ.   

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ επη-
ηαγή θαηάξηηζεο αλέξγσλ ζε ηνκείο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο κε ππνρξεσηηθή εγγπεκέλε απα-
ζρφιεζε.  

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο “ΔΠΗΣΑΓΖ ΔΗ-
ΟΓΟΤ (TRAINING VOUCHER) γηα λένπο ειηθί-
αο απφ 25 έσο 29 εηψλ γηα ηελ απφθηεζε εξγα-
ζηαθήο εκπεηξίαο», θαη, 

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο “ΔΠΗΣΑΓΖ ΔΗ-
ΟΓΟΤ (TRAINING VOUCHER) γηα λένπο ειηθί-
αο απφ 18 έσο 24 εηψλ γηα ηελ απφθηεζε εξγα-
ζηαθήο εκπεηξίαο». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Τινπνίεζε 22 πξνγξακκάησλ – Δηδηθφηεξα: 

 Σέζζεξα (4) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζπ-
λεξγαζία κε ην ΔΒΔΘ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 
«ΛΑΔΚ 1-25». 

 Σέζζεξα (4) πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα 
ην Έξγν «ΠΟΛΗΣΗΜΟ: Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 
ΠΛΔΤΡΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ», 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ: «ΠΟΛΗΣΗΜΟ 
– ΑΝΑΠΣΤΞΖ – ΑΠΑΥΟΛΖΖ» κε ηελ ΓΔΘ 
(ΣΟΠΑ). 

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα αλέξγσλ (580 σξψλ 
έθαζην), ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ: «ΔΠΗΣΑΓΖ 
ΔΗΟΓΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ Α-
ΝΔΡΓΟΤ ΝΔΟΤ ΖΛΗΚΑ ΈΧ 29 ΔΣΧΝ».   

 Έλα (1) πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα δαζθά-
ινπο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ: «ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 
ΠΡΑΞΖ», ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βί-
νπ Μάζεζεο. 

 Έλα (1) πξφγξακκα θαηάξηηζεο (300 σξψλ) 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΜΔ ΔΠΗΣΑΓΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
(TRAINING VOUCHER) ΣΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
ΑΝΔΡΓΧΝ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΚΟΠΟ 
ΣΖΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡ-
ΓΑΗΑ ΣΗ 3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΑΓΗΑΚΖ 
ΔΞΟΓΟΤ. 

 Έλα (1) πξφγξακκα αλέξγσλ (530 σξψλ 
έθαζην) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ΔΠΗΣΑΓΖ ΔΗ-
ΟΓΟΤ (TRAINING VOUCHER) γηα λένπο 
ειηθίαο απφ 25 έσο 29 εηψλ γηα ηελ απφθηεζε 
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο». 

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
& ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΧΝ ΗΓΗΧΣΗ-
ΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗ-
ΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ (Η.Δ.Π.Τ.Α)». 

 Γχν (2) πξνγξάκκαηα κε ηίηιν: Καηάξηηζε Δ-
λεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ ζηα θηίξηα.  

 Σέζζεξα (4) πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ ΓΔΘ – HELEXPO γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
ησλ θνξέσλ ηνπο, θαη, 

 Έλα (1) πξνγξάκκαηα κε ηίηιν: ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – HACCP. 
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