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Αγαπητοί 
συνάδελφοι, φίλες 

και φίλοι,  

Όταν στην αρχή της οικονοµικής κρίσης τα µέλη του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
τολµούσαν να εµπιστευθούν τη θέση του Προέδρου σε 
έναν άνθρωπο της επόµενης γενιάς απ΄ αυτή που 
διοικούσε ως τότε τον Σύνδεσµο, πολλοί αναρωτήθηκαν 
αν το βήµα αυτό ευθυγραµµιζόταν µε τα τεκταινόµενα 
στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, και, φυσικά, µε τα όσα 
ακολούθησαν λόγω της οικονοµικής κρίσης. Το 
αποτέλεσµα θα το κρίνετε ΕΣΕΙΣ, τα µέλη µας, ειδικά 
σήµερα που ολοκληρώνεται µια ολόκληρη τετραετία 
στην ηγεσία του Συνδέσµου.  

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η υπεύθυνη ενασχόλησή 
µας µε το κάθε πρόβληµα που απασχολούσε τα µέλη 
µας, ήταν ο µοναδικός άξονας για την παραγωγή του 
καθηµερινού έργου του Συνδέσµου. Πρόκειται για 
βασική αρχή όλων των ∆ιοικήσεων και την οποία, 
θεωρώ, ότι δεν την παραβιάσαµε ποτέ. Άλλωστε αυτή η 
αρχή, όπως όλοι θα θυµάστε, επικυρώθηκε και κατά το 
συνέδριο ανάδειξης των στρατηγικών αξόνων 
δραστηριοποίησης του ΣΒΒΕ. 

Τον τελευταίο χρόνο της θητείας µας: 

• Επιµείναµε, σε κάθε µας συνάντηση µε την πολιτική 
ηγεσία της χώρας, να ζητούµε την ενίσχυση της 
ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας της 
πραγµατικής οικονοµίας. ∆εν κουραστήκαµε να 
επαναλαµβάνουµε τις προτάσεις µας, αφού 
γνωρίζουµε πολύ καλά, ότι τα δύο αυτά µεγάλα 
ζητήµατα αποτελούν τις προϋποθέσεις βιωσιµότητας 
των επιχειρήσεων – µελών µας.  

• Αξιοποιήσαµε, στο µέτρο του δυνατού µέσα στη 
λαίλαπα της οικονοµικής κρίσης, τις προτάσεις 
βιοµηχανικής πολιτικής που προέκυψαν από το 
συνέδριό 

µας για τη βιοµηχανία προς το 2020. Βεβαίως, πολλές 
από αυτές αποµένουν να ικανοποιηθούν, αλλά, σε 
κάθε περίπτωση, αποτελούν πολύτιµη παρακαταθήκη 
για την πορεία της βιοµηχανίας της χώρας από τώρα 
και στο εξής.  

• Κρατήσαµε ψηλά τη «σηµαία» της µεταποίησης, 
αναδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτόν τον ΣΒΒΕ σε 
βασικό διεκδικητή των δίκαιων αιτηµάτων των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, 
αλλά ειδικά στην ελληνική περιφέρεια.  

• Πρωτοστατήσαµε στην ανάδειξη του ρόλου και της 
σηµασίας της µεταποίησης στην ανάπτυξη, µέσα από 
έρευνες και µελέτες, που αποτύπωναν τη στρατηγική 
κατεύθυνση της περιφερειακής βιοµηχανίας την εποχή 
της κρίσης.  

Πιστεύω ότι ο ΣΒΒΕ έχει καταφέρει να πείσει ένα µεγάλο 
µέρος της κοινωνίας µας ότι η χώρα µας, επιτέλους, θα 
πρέπει να δουλέψει παραγωγικά, αν θέλει να επανέλθει 
στην οικογένεια των αναπτυγµένων χωρών του κόσµου. 
Και νοµίζω, ότι µεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων 
δύσκολων ετών αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο των 
κοµµάτων της χώρας, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, 
στις δηµόσιες τοποθετήσεις τους για την έξοδο της 
χώρας από την οικονοµική κρίση, θέτουν σε 
προτεραιότητα την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας.  

Ίσως η µεταστροφή αυτή του πολιτικού µας 
συστήµατος ν΄ αποτελεί δείγµα του ότι κάτι αρχίζει να 
αλλάζει στην ίδια την κοινωνία…  

Επιβραβεύσαµε µεταποιητικές επιχειρήσεις που την 
εποχή της αµηχανίας και της διαρκούς γκρίνιας, 
επενδύουν, δουλεύουν σκληρά, παράγουν, 
διεθνοποιούνται κατακτώντας δύσκολες αγορές του 
εξωτερικού, προσφέρουν έµπρακτα στη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής, και, τελικά, δηµιουργούν και 
διατηρούν θέσεις εργασίας.  

• Σε αναγνώριση της συνέπειάς τους, της επιµονής τους 
να αντιστρατεύονται στα δύσκολα, και της υποµονής 
τους να επιµένουν «Ελληνικά», ο ΣΒΒΕ δηµιούργησε 
το θεσµό των βραβείων «Ελληνική Αξία», που µετά 
και τη δεύτερη επιτυχηµένη διοργάνωσή του, 
πιστεύουµε ότι θα µακροηµερεύσει και, τέλος, 

• Αναδείξαµε το κοινωνικό πρόσωπο της 
ΒορειοΕλλαδικής µεταποίησης, ιδρύοντας και 
λειτουργώντας το «∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Αρωγής», µιας πρωτοβουλίας που η σεµνή της 
δραστηριοποίηση τα τελευταία τουλάχιστον δυο 
χρόνια, «προκάλεσε» την έλευση του ίδιου του 
Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, στα επίσηµα 
εγκαίνιά του. Το «∆ίκτυο» έφερε «κοντά» τον ΣΒΒΕ, 
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το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, το ΕΕΘ, τον ΣΕΒΕ και τον ΕΣ, και 
έτσι καταφέραµε, χωρίς τυµπανοκρουσίες, να 
δηµιουργήσουµε µια δεξαµενή άνω των 30.000 
επιχειρήσεων, από τη Θεσσαλονίκη µόνον, που θα 
µπορούσαν να συµβάλλουν, µε την προσφορά 
προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεσµατικά στο έργο 
του «∆ικτύου».  

Βεβαίως, δεν λύσαµε ούτε όλα τα προβλήµατα, ούτε 
ισχυριζόµαστε ότι τα πάντα τα πράξαµε σωστά. Γι΄ αυτό 
το µόνο που προσδοκούµε από εσάς είναι να 
αναγνωρίσετε την προσπάθειά µας, και τις προθέσεις µας 
να κάνουµε ό,τι πραγµατικά ήταν ανθρωπίνως δυνατόν 
για να βελτιώσουµε το εξωτερικό περιβάλλον των 
επιχειρήσεων – µελών µας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι,  

Ξεκινώντας το 2009, προσπαθήσαµε να φέρουµε σε 
πέρας την αποστολή του ΣΒΒΕ µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Για να γίνει αυτό, θα γράψω αυτό που 
πραγµατικά πιστεύω: ότι το έργο που παράγεται στον 
Σύνδεσµο, είναι προϊόν οµαδικής εργασίας και 
συνένωσης δυνάµεων. Στο έργο αυτό συµµετέχουµε 
όλοι µας:  

• Κατ’ αρχήν, τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής, τα 
οποία µε την εµπειρία τους και τη στήριξή τους προς 
το πρόσωπό µου, συνέβαλλαν τα µέγιστα στη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων,  

• Στη συνέχεια, τα µέλη του ∆ιοικητικού µας 
Συµβουλίου, που πάντοτε ανέπτυσσαν γόνιµους 
προβληµατισµούς για τα θέµατα της πραγµατικής 
οικονοµίας. Η ανταλλαγή των εµπειριών του καθενός, 
αλλά, κυρίως, η κατάθεση προτάσεων σε κάθε 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου, ήταν 
πραγµατικά καθολική και µας βοήθησε στην 
εκπλήρωση των στόχων που τέθηκαν από το 
συνέδριο στρατηγικής.  

• Όλους τους συναδέλφους µου, που τα τέσσερα 
τελευταία χρόνια συµµετείχαν στις συνεδριάσεις της 
∆ιοικητικής Επιτροπής και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, παραµερίζοντας προς στιγµήν τα 
προβλήµατα από την καθηµερινή λειτουργία των 
επιχειρήσεών τους, τους ευχαριστώ θερµά. Τους 
αξίζουν συγχαρητήρια, όχι µόνο για τη συµµετοχή 
τους, αλλά και για τη θετική τους συνεισφορά στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής 
βιοµηχανίας.  

• Μαζί µε τους συναδέλφους µου, για ακόµη µια 
τετραετία, σοβαρή και θετική συνεισφορά είχαν τα 
έµπειρα στελέχη των επιχειρήσεων µελών µας, που 
συγκρότησαν και λειτούργησαν σηµαντικές Οµάδες 
Εργασίας. Για άλλη µια φορά, το έργο του ΣΒΒΕ 
υποστηρίχθηκε από ανθρώπους που ζουν καθηµερινά 
τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µας και γνωρίζουν 

τις λύσεις τους. Όλα αυτά τα στελέχη εργάστηκαν µε 
αυταπάρνηση και αφιέρωσαν σηµαντικό χρόνο στην 
ανάπτυξη και τεκµηρίωση ρεαλιστικών θέσεων και 
προτάσεων για σηµαντικά ζητήµατα της βιοµηχανίας, 
εκτός του συµβατικού ωραρίου εργασίας τους. Εξ’ 
ονόµατος όλων των µελών µας, τους ευχαριστούµε 
θερµά.  

Βεβαίως, το έργο µας δεν θα είχε καµία απολύτως αξία, 
αν δεν υποστηριζόταν από τα έµπειρα στελέχη του 
Συνδέσµου. Η πολύχρονη πείρα του προσωπικού του 
ΣΒΒΕ, η υπευθυνότητα που το διακρίνει, και, κυρίως, η 
συλλογιστική «το µέλος µας σε προτεραιότητα», 
συνέβαλλε στη διατήρηση και στην επαύξηση του 
κύρους του ΣΒΒΕ και στην ενίσχυση της παρεµβατικής 
του ικανότητας. Τους ευχαριστούµε γιατί πραγµατικά 
απέδειξαν για ακόµη µια χρονιά ότι σέβονται το κύρος 
και την ιστορία του Συνδέσµου µας.  

Τέλος, θα ήταν πολύ µεγάλη παράλειψη, αν δεν 
ευχαριστούσα ένα – ένα τα µέλη µας. Τα µέλη µας, που 
παρά τις αντιξοότητες, παρέµειναν συσπειρωµένα γύρω 
από τον ΣΒΒΕ, πλήρωναν τη συνδροµή τους σε εποχές 
δύσκολες και συµµετείχαν ανελλιπώς στις διάφορες 
δράσεις. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουν έτσι, αποδεικνύοντας 
ότι η περιφερειακή βιοµηχανία διέπεται από σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα, πιστεύει σε θεσµούς όπως ο ΣΒΒΕ, 
και δεν στέκεται απαθής και αµήχανη στα όσα 
προβλήµατα µας δηµιουργεί η κρίση. Αντίθετα, 
απέδειξαν µε τη στάση τους ότι υπάρχει υγιής 
επιχειρηµατικότητα και υπεύθυνοι επιχειρηµατίες, που 
παράγουν, που προοδεύουν, που οραµατίζονται, που 
πρωτοπορούν, που επενδύουν, που δηµιουργούν, που 
αναπτύσσονται, που καινοτοµούν, που συµβάλλουν 
στην κοινωνική συνοχή, και, εν κατακλείδι εξελίσσονται 
για το καλό και την ευηµερία της πατρίδας µας και των 
πολιτών της. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 

Ακόµη, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους πρώην 
Προέδρους του Συνδέσµου, που µε στήριξαν σε όλη µου 
τη θητεία, µεταφέροντάς µου ένα µέρος από την 
πολύτιµη εµπειρία που οι ίδιοι αποκόµισαν κατά τη 
διάρκεια της δικής τους θητείας, σε άλλες, κρίσιµες 
επίσης εποχές για τη βιοµηχανία.  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ευρισκόµενος στο τέλος µιας θητείας που µου 
αναθέσατε τέσσερα χρόνια πριν, θέλω να σας ευχηθώ να 
είστε εσείς και οικογένειές πάντα υγιείς, οι εργαζόµενοί 
σας πάντα µε δουλειά και οι επιχειρήσεις σας 
ευηµερούσες και αναπτυσσόµενες.  

Όπως άλλωστε τους αξίζει !!! 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΤΟΞΟ 



 

 

Σ το πλαίσιο του «Σχεδιασµού και της Κατάρτισης του Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού» για την περίοδο 2014 – 
2020, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) επιθυµεί να συµβάλλει στην 
εθνική προσπάθεια, συλλέγοντας και 
τεκµηριώνοντας προτάσεις για την ενίσχυση της 
µεταποιητικής δραστηριότητας στο 
ΒορειοΕλλαδικό Τόξο (ΒΕΤ), δηλαδή στην 
Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.  

 
Έτσι, οι προτάσεις που συµπεριλαµβάνονται στο 
συνοπτικό κείµενο που ακολουθεί διαχωρίζονται 
στους παρακάτω άξονες: 

• Ανταγωνιστική µεταποίηση στο 
ΒορειοΕλλαδικό Τόξο 

• Ενίσχυση της διεθνοποίησης και της 
εξωστρέφειας 

• Αξιοποίηση αποτελεσµάτων της έρευνας. 
Ανάπτυξη καινοτοµίας. 

• Προσαρµογή του πρωτογενούς τοµέα της 
παραγωγής στα νέα δεδοµένα. Ανάπτυξη 
διασυνδέσεων µε τη µεταποίηση. 

• Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδικεύσεων 
του ανθρώπινου δυναµικού 

 
Το κείµενο προτάσεων για την υποστήριξη της 
µεταποιητικής δραστηριότητας στο 
Βορειοελλαδικό Τόξο είναι η (συνοπτική) 
πρόταση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για την ενίσχυση των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων µε έδρα τις τέσσερις 
περιφέρειες. Επίσης, αποτελεί συνεισφορά στο 
δηµόσιο διάλογο ενόψει του σχεδιασµού έργων 
και δράσεων για την επόµενη προγραµµατική 
περίοδο για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της τοπικής 
επιχειρηµατικότητας και, κατ’ επέκταση, των 
ίδιων των περιφερειών του Βορειοελλαδικού 
Τόξου ως αυτόνοµων οικονοµικών συστηµάτων.  

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΤΟΞΟ 

Η αδυναµία έµπρακτης υποστήριξης της βιοµηχανικής 
ανταγωνιστικότητας στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο έχει 
δηµιουργήσει πλήθος υστερήσεων και σταδιακή 
αποµείωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των 
τοπικών επιχειρήσεων έναντι του διεθνούς 
ανταγωνισµού. Για την άρση του αδιεξόδου των 
τοπικών µεταποιητικών επιχειρήσεων προτείνεται η 
περιφερειακή εξειδίκευση της ασκούµενης 
βιοµηχανικής πολιτικής, µε την υιοθέτηση στον 
αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας των ακόλουθων 
µέτρων βιοµηχανικής πολιτικής: 

 

Κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων 
στη µεταποίηση 

 

Πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
στρατηγικής σηµασίας για το Βορειοελλαδικό 
Τόξο 

Υποπρόγραµµα 1: Μεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις 
στρατηγικής σηµασίας 

Με τον όρο «στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις» 
εννοούνται όλες εκείνες που: α) απασχολούν από 100 
– 250 εργαζόµενους, και κατατάσσονται στις 
µικροµεσαίες, και, β) όλες εκείνες που εµπίπτουν στην 
κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων.  

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα ενισχύει επιχειρήσεις 
οι οποίες χρησιµοποιούν πρώτες ύλες προερχόµενες 
από το ΒορειοΕλλαδικό Τόξο και τη χώρα, και 
υποκαθιστούν εισαγωγές πρώτων υλών, ενώ 
παράλληλα πραγµατοποιούν εξαγωγές. Όσο 
µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των εξαγωγών στον 
κύκλο εργασιών τους, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η 
βαθµολογία τους.  

Υποπρόγραµµα 2: Κλαδική πολιτική 

Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος 
προτείνεται να ισχύσουν ειδικά κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις µεταποίησης τροφίµων, για επιχειρήσεις 
δοµικών και νέων υλικών, καθώς επίσης και για 
επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.  

Υποπρόγραµµα 3: Οριζόντιες ενισχύσεις 

Στο συγκεκριµένο υπο-πρόγραµµα προτείνουµε να 
συµπεριληφθούν ενισχύσεις για: 

• τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού των παραγωγικών µονάδων που 
εντάσσονται στο πρόγραµµα,  
• τη χρήση «καθαρής» ενέργειας,  
• τη διαχείριση των αποβλήτων,  
• την ανακύκλωση υλών, υλικών και συσκευασιών,  
• τη µείωση της κατανάλωσης νερού, και,  
• την εισαγωγή συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 

Υποπρόγραµµα 4: ενισχύσεις για τη δηµιουργία νέων 
µεταποιητικών επιχειρήσεων  

Με δεδοµένη την ανάγκη για ύπαρξη ισχυρού 
δευτερογενούς τοµέα στη χώρα µας προτείνεται η 
θεσµοθέτηση ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης 
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νέας µεταποιητικής δραστηριότητας στο ΒορειοΕλλαδικό 
Τόξο, µε στόχο την αξιοποίηση τοπικών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και τοπικών συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων.  

Πρόγραµµα ενίσχυσης της µεθοριακής 
βιοµηχανίας 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα: 
επιδότηση κόστους εισροών, δηλαδή, των στοιχείων 
κόστους που αφορούν την ενέργεια, τις µεταφορές α’ 
και β’ υλών, κλπ. επιδότηση σηµαντικού µέρους του 
κόστους απασχόλησης µείωση των φορολογικών 
συντελεστών στην Ελληνική µεθόριο µείωση των 
διαφόρων τελών και επιβαρύνσεων επιδότηση του 
κόστους διανοµής πρώτων υλών, και, κυρίως, ετοίµων 
προϊόντων από τον τόπο παραγωγής στους τόπους 
κατανάλωσης, είτε εντός της Ελληνικής επικράτειας, είτε 
εκτός συνόρων.  
 

Πρόγραµµα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών 
για τη διάσωση των υφιστάµενων θέσεων 
εργασίας και τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής 
 
Βελτίωση της ποιότητας και της 
ανταγωνιστικότητας βιοµηχανικών προϊόντων  

Το πρόγραµµα προτείνουµε να απευθύνεται σε πολύ 
µικρές και µικρές οικοτεχνικές, βιοτεχνικές και 
βιοµηχανικές µονάδες, που απασχολούν µέχρι 50 άτοµα 
και ο κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τα 5.000.000 
ευρώ/έτος, µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των βιοµηχανικών τους 
προϊόντων και απόκτηση σχετικών πιστοποιητικών και 
εκθέσεων δοκιµών και ελέγχων. 

Η οικονοµική κρίση αποµειώνει καθηµερινά τα 
συγκεκριµένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των 
εγχώριων µεταποιητικών επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα 
να επείγει η θεσµοθέτηση µέτρων βιοµηχανικής 
πολιτικής για την ολοκληρωµένη υποβοήθηση των 
επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να 
διεθνοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται τα 
ακόλουθα:  

Αξιοποίηση επιχειρηµατικών ευκαιριών και 
αναβάθµιση της Ελληνικής παρουσίας στις 
διεθνείς αγορές 

• Πρόγραµµα εκπόνησης στοχευµένων προϊοντικών 
ερευνών αγοράς σε χώρες του εξωτερικού και 
ανάπτυξης διεθνούς «brand name» 

• Πρόγραµµα προβολής Ελληνικών προϊόντων της 
µεταποίησης στο εξωτερικό 

• Πρόγραµµα υποστήριξης της ανάπτυξης δικτύων 
διανοµής Ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές του 
εξωτερικού (χρηµατοδότηση αποκλειστικά από το 
Π∆Ε) 

• Με στόχο την εύρεση νέων αγορών για τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρξει υποκατάσταση 
του χαµένου µεριδίου από την εγχώρια αγορά λόγω 
της οικονοµικής κρίσης, προτείνεται η δηµιουργία 

προγράµµατος υποστήριξης των εγχώριων 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δικτύων διανοµής σε 
αγορές του εξωτερικού.  

Παροχή κεφαλαιουχικών και φορολογικών 
κινήτρων για ενίσχυση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας 

• ∆ηµιουργία «Ταµείου ∆ιεθνοποίησης»   

• Ειδικά κεφαλαιουχικά και φορολογικά κίνητρα για 
διεθνοποιηµένες επιχειρήσεις όπως: 

- Έµµεση στήριξη της χρηµατοδότησης των 
εξαγωγών µε την παροχή εγγυήσεων ή/και την 
προεξόφληση απαιτήσεων του εξωτερικού από 
εθνικό φορέα,  

- Μείωση του συντελεστή φορολογίας 
εισοδήµατος για επαρκώς διεθνοποιηµένες 
επιχειρήσεις 

- Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την 
πρόσληψη στελεχών που θα απασχοληθούν σε 
τµήµατα εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων 

- Καλύτεροι όροι και επιτόκια δανεισµού από 
τράπεζες για επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν και 
υλοποιούν δράσεις διεθνοποίησης 

- Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων στο 100% των 
συναλλαγών, µε την εγγύηση του Ελληνικού 
δηµοσίου. 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

Η ανάδειξη της τεχνογνωσίας, της ικανότητας για 
καινοτοµία και της πρόσβασης σε υψηλής εξειδίκευσης 
προσωπικό, ως κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των 
ανεπτυγµένων οικονοµιών, καθιστά την απόδοση του 
εγχώριου συστήµατος Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης καθοριστική για το µέλλον της τοπικής 
βιοµηχανίας. Εξάλλου, ο στόχος για τη διαφοροποίηση 
της παραγωγικής βάσης του ΒορειοΕλλαδικού Τόξου µε 
την ανάπτυξη νέων κλάδων έντασης τεχνογνωσίας 
προϋποθέτει σαφώς ένα επαρκές σύστηµα βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και διάδοσης ερευνητικών 
αποτελεσµάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται: 

Ενίσχυση της καινοτοµικότητας των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων 

• Οργάνωση Τµηµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης σε 
µεταποιητικές επιχειρήσεις 

• Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης  

• ∆ηµιουργία εθνικού Ταµείου Καινοτοµίας    

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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Συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας µε τον 
παραγωγικό ιστό της Βόρειας Ελλάδας. 
∆ηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών 

• ∆ηµιουργία συνεργατικού µηχανισµού (cluster) για την 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και της ουσιαστικής 
του σύνδεσης µε τη µεταποίηση 

• ∆ιαµόρφωση των clusters της µεταποίησης στο ΒΕΤ 

• ∆ηµιουργία «Πόλων Βιοµηχανικής 
Ανταγωνιστικότητας» 

 

 

 

Συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας µε τον 
παραγωγικό ιστό της Βόρειας Ελλάδας. Αξιοποίηση 
αποτελεσµάτων της έρευνας.  

• ∆ηµιουργία µηχανισµού διαµεσολάβησης για τη 
διασύνδεση της έρευνας µε τον τοπικό και εθνικό 
παραγωγικό ιστό 

• Μηχανισµός επιλογής για την ανάπτυξη νέων – 
καινοτόµων προϊόντων  

• Ενίσχυση και αναβάθµιση του ρόλου των 
Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας (ΠΠΚ) στην 
Περιφερειακή Ανάπτυξη 

• Αξιοποίηση τεχνολογικής γνώσης 

Για να ξαναγίνει η γεωργία πυλώνας ανάπτυξης της 
χώρας και µοχλός εξόδου από την οικονοµική και 
κοινωνική κρίση, θα πρέπει απαραίτητα να 
προσαρµοσθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων στα νέα δεδοµένα και από φορέας διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων να γίνει εστιακό σηµείο σχεδιασµού 
και υλοποίησης στρατηγικής για την ανάπτυξη της 
Ελληνικής γεωργίας.  

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις δυνατότητες που έχει η 
µεταποιητική βιοµηχανία στη χώρα µας και την πολυετή 
εµπειρία της στη µεταποίηση προϊόντων του 
πρωτογενούς τοµέα, θεωρούµε ότι ως χώρα από τώρα 
και στο εξής θα πρέπει να παράξουµε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, τα οποία 
θα είναι πιστοποιηµένα, και τα οποία θα είναι έτσι 
άριστη πρώτη ύλη για µεταποίηση από την εγχώρια 
βιοµηχανία. 

 

 

Ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς τοµέα και 
µεταποίησης στο ΒΕΤ  

• Θεσµοθέτηση ειδικών προγραµµάτων αγροτικού mar-
keting 

• Ενίσχυση των διασυνδέσεων και των συνεργιών 
µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα 

 
Αγροτική αναδιάρθρωση για ανταγωνιστική 
γεωργία  

• Θεσµοθέτηση ειδικών προγραµµάτων αγροτικής 
αναδιάρθρωσης 

• ∆ηµιουργία ειδικών ζωνών «οικολογικής» - 
«παραδοσιακής» συνδυασµένης γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 

• Ανάπτυξη και αναβάθµιση του κλάδου των βιολογικών 
προϊόντων 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Η διαχείριση των αλλαγών που συµβαίνουν και θα 
συµβούν στο µέλλον ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 
κρίσης που βιώνει η Ελληνική οικονοµία και κοινωνία, θα 
πρέπει να γίνει από το ανθρώπινο δυναµικό των 
επιχειρήσεων, και ειδικά της περιφερειακής βιοµηχανίας. 
Ως εκ τούτου προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη η 
ανάπτυξη δράσεων για στρατηγική διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναµικού που εργάζεται στις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις, µε διττό σκοπό: αφενός την αναβάθµιση 
των προσόντων του και αφετέρου την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων του.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα: 

Αναβάθµιση προσόντων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναµικού της περιφερειακής 
βιοµηχανίας 

• Θέσπιση προγραµµάτων εκπαίδευσης ειδικής 
θεµατολογίας για τη µεταποίηση 

• Επιδότηση της παρακολούθησης µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων και εξειδικευµένης θεµατολογίας 
σεµιναρίων  

• Ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων ανωτέρων και 
ανωτάτων στελεχών µεταποιητικών επιχειρήσεων  

 
Ενίσχυση των εξειδικεύσεων του ανθρώπινου 
δυναµικού της περιφερειακής βιοµηχανίας 

• Ενίσχυση προσόντων στελεχών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε τη διεθνοποίηση  

• «Στρατολόγηση» αλλοδαπών στελεχών σε εγχώριες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση της 
διεθνοποίησης και της εξωστρέφειάς τους 

• Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

• Αφοµοίωση αποτελεσµάτων έρευνας από 
µεταποιητικές επιχειρήσεις   

 
Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου 
δυναµικού, ζητούµενων εξειδικεύσεων, 
προσόντων και δεξιοτήτων  

• ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Απασχόλησης  

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ 



 

 

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), σε συνεργασία 
µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, η οποία  
πραγµατοποιήθηκε, µε µεγάλη επιτυχία, για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά, την Τρίτη 2 Απριλίου 2013. 
Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής ο ΣΒΒΕ, προσπαθεί να 
αναδείξει την υγιή επιχειρηµατικότητα της Βορείου 
Ελλάδος, που σε πείσµα της οικονοµικής κρίσης: 
επενδύει, εργάζεται σκληρά σε καθηµερινή βάση, 
παράγει, διεθνοποιείται, κατακτώντας µάλιστα 
δύσκολες αγορές του εξωτερικού, και τελικά 
συνεισφέρει έµπρακτα στη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής.  
 
Είναι η ελάχιστη αναγνώριση από τον ΣΒΒΕ, στο 
πρόσωπο όσων βραβεύθηκαν, του εξαιρετικού, αλλά, 
επίπονου έργου που επιτελούν καθηµερινά οι 
µεταποιητικές επιχειρήσεις ολόκληρου του 
Βορειοελλαδικού Τόξου και ταυτόχρονα ένα αληθινό 
µήνυµα προς την κοινωνία, ότι η Ελληνική παραγωγή 
υπάρχει, είναι διεθνώς ανταγωνιστική και παράγοντας 
κοινωνικής συνοχής στην Βορειοελλαδική περιφέρεια.  
 
Είναι η ελάχιστη προσπάθεια ανάδειξης της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» σε µια εποχή απαξίωσης του 
ρόλου και της συνεισφοράς της βιοµηχανίας στην εθνική ανάπτυξη.  
Στην εκδήλωση την οποία παρουσίασε η δηµοσιογράφος κα Μ. Νικόλτσιου απηύθυνε χαιρετισµό  ο Υπουργός Μακεδονίας 
Θράκης, κ. Θ. Καράογλου. Οµιλίες απηύθυναν: ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου 
ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιάς, κ. Γ. Καλοφωλιάς και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης,  
Για την εφετινή βράβευση των επιχειρήσεων, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και πέρυσι. Συγκροτήθηκε Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποτελούµενη από άτοµα υψηλού κύρους, η οποία συνεδρίασε ούτως ώστε να αξιολογήσει τις 
υποψηφιότητες των µεταποιητικών επιχειρήσεων που διεκδικούσαν τα βραβεία σε καθεµιά από τις επιµέρους κατηγορίες. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ήταν: 
• Καθηγητής κ. Γιάννης Χατζηδηµητρίου, Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 

• Καθηγητής κ. Κώστας Γραµµένος, Πρόεδρος του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος,  

• κ. ∆ηµήτρης Λακασάς, Πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 

• κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος,  

• κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, και, 

• κ. Γιώργος Καλοφωλιάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιάς. 

Ανάδειξη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» 



 

 

Βραβείο «Καινοτοµίας» 

Η εταιρεία που παρέλαβε το βραβείο ενσωµατώνει 
καινοτοµικά χαρακτηριστικά στην παραγωγή, συλλογή, 
επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση των προϊόντων 
της, αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο πληροφορεί τον 
πελάτη για την προέλευσή τους.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε το βραβείο να 
απονεµηθεί στην εταιρεία ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, πιο 
γνωστή σε όλους µε το εµπορικό σήµα AGRINO, µε 
παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και στο 
Αγρίνιο.  

Το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και Εντεταλµένος Σύµβουλος της AGRINO, 
κ. Αναστάσιος Πιστιόλας. 

Βραβείο «Εξωστρέφειας» 

Το βραβείο απονεµήθηκε στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., ενώ η Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποφάσισε να απονείµει έπαινο για την 
εξωστρεφή της δραστηριότητα και στην ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Σωµατείου 
Εργαζοµένων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., κ. Γιάννης ∆εληχρήστος. 

Τον έπαινο  παρέλαβε ο Πρόεδρος της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., κ. 
Ελευθέριος Σαϊτης. 

Ανάδειξη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ» 

Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηµατίας» 

Το βραβείο για το 2013 απονεµήθηκε στην κα 
Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο 
της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.».  
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Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» 

Η απονοµή των θεµατικών βραβείων ολοκληρώθηκε µε 
το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2013,  
το οποίο απονεµήθηκε στην εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., γνωστότερη σε 
όλους για το νερό «ΒΙΚΟΣ».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και 
Marketing της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε., παρέλαβε το βραβείο. 

Τον έπαινο στην κατηγορία βραβείων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης παρέλαβε ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της  ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ, κ. 
Παναγιώτης Γιαννούλης. 

Βραβείο «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση» 

Στην κατηγορία αυτή το βραβείο απονεµήθηκε στην ΚΡΙ 
– ΚΡΙ Α.Ε., ενώ η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων αποφάσισε και την απονοµή επαίνου 
στην εταιρεία ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΡΥΖΙΟΥ & ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΚΡΙ 
– ΚΡΙ Α.Ε., κ. Παναγιώτης Τσινάβος, παρέλαβε το 
βραβείο. 
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας 
ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ & 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε., κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, παρέλαβε 
τον έπαινο. 

Βραβείο «Περιβάλλον» 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονεµηθεί το 
βραβείο στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., και 
έπαινος στην εταιρεία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Ζαγκλιβερινός, 
∆ιευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Προστασίας 
Περιβάλλοντος και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων για το 
περιβάλλον, παρέλαβε ο κ. Βλάσης Λαγός, Exports Man-
ager της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Βραβείο «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση» 

Στην κατηγορία «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση» 
απονεµήθηκε βραβείο στην εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. και 
έπαινος στην ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.  

Το βραβείο για την εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε., µε έδρα τον 
Άγιο Παντελεήµονα Κιλκίς παρέλαβε ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος, κ. ∆ηµήτριος Τζήκας. 

Η βράβευση στην κατηγορία «Αριστεία Μεσαία 
Επιχείρηση», ολοκληρώθηκε µε την απονοµή επαίνου 
στην ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε., µε έδρα τη Νεοχωρούδα 
Θεσσαλονίκης.  

Τον έπαινο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Πορτοκαλίδης, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 
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∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής 
Παρουσίαση του ∆ικτύου ενώπιον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 
2013, στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης εκδήλωση παρουσίασης 
του ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής 
ενώπιον της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
κ. Κάρολου Παπούλια.  

Στην έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισµό, 
απηύθυνε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κ. Θ. 
Καράογλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστας και ο ∆ήµαρχος 
Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης.  

Οµιλία απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ. Ν. Πέντζος, ο 
οποίος εκ µέρους όλων των Προέδρων και των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των φορέων που 
συνιστούν και λειτουργούν το «∆ίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής», ευχαρίστησε θερµά τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, για την παρουσία του στην 
«επίσηµη πρώτη» του παρουσίαση.   

Η εκδήλωση, έκλεισε µε την Παιδική χορωδία του Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης, τη διεύθυνση της 
οποίας είχε η κα Μαρία – Εµµα Μελιγκοπούλου. Στο πιάνο ήταν ο κ. Νίκος Ζαφρανάς. 



 

 

Το «∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής» είναι µια προσπάθεια του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), του 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του 
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΒΕ), και του Εµπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), για τη δηµιουργία 
ενός θεσµού ανθρωπιάς και υποστήριξης 
των καθηµερινών αναγκών των 
συνανθρώπων µας, στο πλαίσιο των αρχών 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Το 2010, αφουγκραζόµενοι στον ΣΒΒΕ τα 
σηµεία των καιρών και τα προβλήµατα που 
έφερε η κρίση, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να 
γίνει ένα βήµα για να έρθουν κοντά οι 
επιχειρήσεις µε την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, 
στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της πρόθεσής του Συνδέσµου να δηµιουργηθεί γέφυρα 
επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, ιδρύθηκε στον ΣΒΒΕ το ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.  

Η δράση του «∆ικτύου» και η ιδέα της υλοποίησής του, αγκαλιάστηκε µε θέρµη από τους πέντε παραπάνω φορείς, και έτσι 
στις 22 Φεβρουαρίου 2012 υπέγραψαν συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο αποφάσισαν να δράσουν από κοινού, 
δηµιουργώντας, µε τον τρόπο αυτό µία ευρύτερη δεξαµενή υποψηφίων  επιχειρήσεων - δωρητών, µε πάνω από 30.000 
επιχειρήσεις. 

Εχουν υπογραφεί Μνηµόνια Συνεργασίας µε αρκετά ιδρύµατα και φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, ώστε 
να προσφερθεί σ’  αυτά βοήθεια ανάλογα µε τις ανάγκες τους, αλλά και µε τις δυνατότητες των επιχειρήσεών.  

Είναι αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτοµα ή οµάδες πληθυσµού, που έχουν ανάγκη 
ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις. 



 

 

∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής 
Παρουσίαση του ∆ικτύου ενώπιον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 

Το ∆ίκτυο έχει δεχτεί προσφορές από τις παρακάτω 
Εταιρίες:  

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ  

ΧΟΡΗΓΟΙ  

ADMINE AE  
ALUPLAST ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΕΡΒΙΣΗΣ 
AMCO Β. ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 
ARDAGH METAL PACKAGING HELLAS  
ARI AE 
AS COMPANY AE 
BLENDER SKG ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ  
COCA – COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ  
FRIGO STAHL AE 
FURNICOM Π.∆. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ  
ISOMAT ABEE 
LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
MAKIOS S.A. LOGISTICS 
NATIONAL CAN HELLAS AE  
OLYMPIA ELECTRONICS AE  
PELOPAC AE 
PERIDEO AE  
SP - CARTONPACK HELLAS AE  
THOMAS AE  
UNISMAC ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Α. & ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ  
ΑΛΑΤΙ ∆Α∆ΑΚΑΡΙ∆Η ΑΕ  
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΕ  
ΒΙΟΑΓΡΟΣ  
ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ 
ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ  
∆. ΧΑΡΙΣΤΟΣ - ∆. ΓΟΥΣΗΣ ΟΕ  
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
Ε. ∆ΕΣΤΟΥΝΗ - Μ. ΜΠΑΚΙΡΖΗ ΑΕ  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 
ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ AGRINO 
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ  
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΒΕΕ  
Ι. ∆ΟΥΚΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ  
Ι. ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ SANTANA 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΟΥΝΑΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ABEE 
ΚΟΥ ΚΟΥ ΑΕ  
ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΕ  
ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. ΑΕ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ  
ΜΠΕΓΚΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ  
ΝΕΝ∆ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΕ  
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΕΠΕ  
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 
ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕ 
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 
ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ 
ΦΟΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  

Το ∆ίκτυο µέχρι σήµερα έχει υπογράψει Μνηµόνια 
Συναντίληψης και έχει ενισχύσει τους παρακάτω Φορείς - 
Ιδρύµατα:  

• ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Υποστήριξη Νέων 

• ΑΡΤΟΣ / ∆ΡΑΣΗ Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωµατείο 

• ΑΧΤΙ∆Α - Κέντρο διηµέρευσης - ηµερήσιας φροντίδας 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

• ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης Αγιος Στυλιανός 

• Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων Παίδων - ΕΛΕΠΑΠ 

• Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο 

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

• Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταµείο Ιερού Ναού Αγίου 
Ιωάννου Χρυσοστόµου 

• Ιδρυµα Ορφανοτροφείο Θηλέων "Η Μέλισσα" 

• Ιερός Ναός Παναγίας ∆εξιάς - Ενοριακό Φιλόπτωχο 
Ταµείο 

• ΚΕΠΕΠ Αγιος ∆ηµήτριος - Κέντρο αποθεραπείας και 
αποκατάστασης παιδιών µε αναπηρία 

• Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής - Ξάνθη 

• Μαζί - Με αλληλεγγύη ζούµε ισότιµα - Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

• Μέριµνα Ζωής - Σύλλογος γονέων, κηδεµόνων, φίλων 
ατόµων µε αναπηρία του ∆ήµου Παύλου Μελά και 
∆υτικής Θεσσαλονίκης 

• Μέριµνα Παιδιού Κατερίνης 

• Παιδικό Χωριό SOS Θράκης 

• Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης 

• ΣΤΟΡΓΗ - Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών 

• Σύλλογος Φίλων - Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου - Η 
ΑΝΤΗΡΙ∆Α 

• Συσσίτιο Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου - 
Καλαµαριά 

• ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 



 

 

Ε ίναι γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία η µεταποίηση στη χώρα µας βρίσκεται πολύ χαµηλά 
στις προτεραιότητες των εκάστοτε ασκούµενων 
κυβερνητικών πολιτικών. Αυτό αποδεικνύεται τόσο 
από την απουσία πολιτικών προτάσεων, όσο και από 
την αποσπασµατική λήψη µέτρων για την έµπρακτη 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων.  

Η µέχρι σήµερα αντιµετώπιση της βιοµηχανίας από το 
Ελληνικό κράτος, µας κάνει να συµπεραίνουµε ότι 
ουσιαστικά κανείς δεν θέτει σε προτεραιότητα τα 
ζητήµατα της βιοµηχανίας ή, τις περισσότερες φορές, 
η δηµόσια διοίκηση δεν ασχολείται καν µε τα 
προβλήµατά της. Και το σηµαντικότερο είναι ότι η 
δηµόσια διοίκηση δεν έχει καν αντιληφθεί ότι η 
διαµόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη της 
βιοµηχανίας, αποτελεί κοµβική προϋπόθεση για την 
έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. 

Γι’ αυτό κατά την προηγούµενη χρονιά προτείναµε τα 
ζητήµατα της βιοµηχανίας να τοποθετηθούν ψηλά 
στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής και να 
ειδωθούν στις πραγµατικές τους διαστάσεις, ούτως 
ώστε να ανατραπεί το παγιωµένο ιδεολόγηµα στην 
Ελληνική κοινωνία που λέει ότι «δεν έχουµε 
βιοµηχανία», «η βιοµηχανία τελείωσε», «δεν 
παράγουµε τίποτα». 

Με βάση τα παραπάνω, και συνυπολογίζοντας το 
γεγονός ότι δίχως παραγωγική βάση η χώρα είναι 
αδύνατον να εξέλθει από την οικονοµική κρίση, 
ζητήσαµε καθόλη την προηγούµενη χρονιά, µε 
επιµονή µάλιστα, την επαναφορά της µεταποίησης στο 
επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και τη θέσπιση 
συγκεκριµένων µέτρων που θα στηρίξουν έµπρακτα 
την παραγωγική βάση της χώρας.  

Και το ζητάµε αυτό σε µια χρονική στιγµή κατά την 
οποία οι περισσότερες από τις µισές µεταποιητικές 
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος εργάζονται πλέον µε 
ζηµίες. 

Επιπλέον, και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι δίχως 
ισχυρή παραγωγική βάση η χώρα είναι αδύνατον να 
εξέλθει από την οικονοµική κρίση, θεωρούµε ότι 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η επαναφορά της 
µεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, 
µε παράλληλη όµως θέσπιση συγκεκριµένων µέτρων 
προς την πραγµατική οικονοµία  που θα στηρίξουν 
έµπρακτα την παραγωγική βάση της χώρας.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείναµε προς την πολιτεία να 
υιοθετήσουµε κι εµείς ως χώρα αυτό που η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακηρύξει. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σηµασία και το ρόλο της 
µεταποίησης στην ανάπτυξη, θέτει ως βασική 
προτεραιότητα µέχρι το 2020, να ανέλθει η συµµετοχή 
της βιοµηχανίας στο σχηµατισµό του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ 
στο 20%. Στην Ελλάδα προτείνουµε να υιοθετήσουµε 
παρόµοιο στόχο, στο πνεύµα της κατανόησης των 
τεράστιων ωφελειών που προκύπτουν για τη χώρα από 
την ενίσχυση της µεταποίησης τόσο για την ανάπτυξη 
όσο, κυρίως, για την απασχόληση. 

Επιτέλους θα πρέπει το σύνολο του πολιτικού 
συστήµατος της χώρας ν΄ αφυπνισθεί και να 
κατανοήσει ότι χωρίς παραγωγική βάση, η Ελλάδα είναι 
αδύνατον να εξέλθει από την κρίση, και πολύ 
περισσότερο, να ξαναγίνει µια από τις ανεπτυγµένες 
χώρες παγκοσµίως.   

Τέλος, στον ΣΒΒΕ πιστεύουµε ότι θα πρέπει να 
στηριχθούµε στις δικές µας δυνάµεις για να µη χρειαστεί 
ξανά στο µέλλον να απαντήσουµε στο δίληµµα φτώχεια 
ή χρεοκοπία και εξαθλίωση. Κι αυτό απαιτεί άµεσες 
διαρθρωτικές αλλαγές προς όφελος του Ελληνικού λαού. 
Οι προσχηµατικοί διάλογοι θα πρέπει επιτέλους να 
πάψουν και η λήψη των προφανών αποφάσεων για την 
ανάπτυξη θα πρέπει άµεσα να λάβει τον χαρακτήρα του 
επείγοντος.  
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Θέσεις — Προτάσεις 

Ενίσχυση της ρευστότητας των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων  
• Άµεση πληρωµή των οφειλών του κράτους προς τις 

επιχειρήσεις.    
• Συµψηφισµός των οφειλών των επιχειρήσεων προς το 

κράτος, µε τις οφειλές του δηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προς τις επιχειρήσεις.  

• Άµεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων.  

• Άµεση κινητοποίηση του κρατικού µηχανισµού ούτως 
ώστε να βεβαιώνονται οι οφειλές του κράτους προς 
τις επιχειρήσεις.  

• Έµµεση στήριξη της χρηµατοδότησης των εξαγωγών 
µε την παροχή εγγυήσεων ή την προεξόφληση 
απαιτήσεων.  

• Έκδοση Υπουργικής Απόφασης µε την οποία θα 
προβλέπεται η εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο 
συµψηφισµό των απαιτήσεων του επιχειρηµατία - 
οφειλέτη έναντι του ∆ηµοσίου, των βεβαιωµένων, 
αλλά µη ληξιπρόθεσµων χρεών του προς το δηµόσιο,  

• Κατάργηση της ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων. 
 

Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας  
Το κύριο ζητούµενο την τρέχουσα χρονική περίοδο 
από τον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας είναι η 
αναχαίτιση της κρίσης, µε τη διατήρηση των 
υφιστάµενων θέσεων εργασίας και την ταυτόχρονη 
µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε την επιδότηση της 
εργασίας και όχι της ανεργίας, και συγκεκριµένα την 
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των 
επιχειρήσεων σε ποσοστό 30%, µέσω ειδικού Ταµείου 
το οποίο θα δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό.  
Οι σχετικοί πόροι για το «Ταµείο» µπορούν να 
ευρεθούν άµεσα από τα αδιάθετα κονδύλια του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  
 

Παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε 
επιχειρήσεις  
Παρατηρείται καθυστέρηση στην αντιµετώπιση των 
πιεστικών θεµάτων πολλών επιχειρήσεων, µελών των 
Περιφερειακών Συνδέσµων, Επιµελητηρίων, αλλά και 
του ΣΒΒΕ από µέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες, εξαιτίας της 
εγκατάστασής τους στις παραµεθόριες και ακριτικές 
περιοχές, αντιµετωπίζουν πολλά χρόνια προβλήµατα, 
όπως αυξηµένο µεταφορικό κόστος, δυσχέρεια 
ανεύρεσης στελεχών κ.α. Στη σηµερινή κρίσιµη 
οικονοµική συγκυρία βρίσκονται µπροστά σε 
πραγµατικό Γολγοθά, γιατί  το πρόδηλο, µέχρι τώρα, 
πλεονέκτηµά τους της παροχής εγγυήσεων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου για τον τραπεζικό δανεισµό τους, 
µετεβλήθη σε θανάσιµο µειονέκτηµα, που οδηγεί στην 
εξόντωση επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών, εξαιτίας 
των οδυνηρών συνεπειών, σε περίπτωση κατάπτωσης 
των εγγυήσεων αυτών. 

Η κατάσταση αυτή επιτείνεται  και από το γεγονός ότι 
αδυνατούν να υπαχθούν στο δίκαιο εξυγίανσης των 
επιχειρήσεων (άρθρα 99-106 ΠτΚ).  
Τυχόν διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας, εν 
µέσω κρίσης, θα οδηγήσει µε βεβαιότητα  σε ακόµα 
δραµατικότερες συνέπειες για το ΒΕΤ από άποψη 
αύξησης της ήδη παρατηρούµενης υψηλής ανεργίας 
και σε αλυσιδωτές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών 
και για τη χώρα από άποψη µείωσης των 
εισπραττοµένων από τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως 
εσόδων (ΦΠΑ, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κ.α.) 
και την  ακύρωση της προσπάθειας για την 
περιφερειακή ανάπτυξή της. 
 

Κόστος ενέργειας  
• Εξορθολογισµός των τιµολογίων της ∆ΕΗ.     
• Μείωση των ειδικών φόρων στην ενέργεια για τις 

ενεργοβόρες επιχειρήσεις. 
• Σωστή τιµολόγηση για τη βιοµηχανία. Θεσµοθέτηση 

της δυνατότητας υπογραφής εξατοµικευµένων 
συµβάσεων, µεταξύ της ∆ΕΗ και ενεργοβόρων 
βιοµηχανιών. Συµµόρφωση της ∆ΕΗ µε τις σχετικές 
υποδείξεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).  

• Θεσµοθέτηση της δυνατότητας της βιοµηχανίας της 
εισαγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από γειτονικές χώρες. 

• Επαναδιαπραγµάτευση της εξαίρεσης της χώρας από 
το µηχανισµό δικαιωµάτων ρύπων, ο οποίος αποτελεί 
απειλή για τη βιοµηχανία.  

• Άρση της απόφασης για τη µετακύλιση από τη ∆ΕΗ 
στις επιχειρήσεις – καταναλωτές µέσης και υψηλής 
τάσης του κόστους αγοράς των δικαιωµάτων αερίων 
ρύπων,  και θέσπιση του ανώτατου πλαφόν 
επιστροφής στο 60% κατά το παράδειγµα της 
Γερµανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. 

 

Κατάργηση των µη ανταποδοτικών τελών και 
επιβαρύνσεων 
Κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων, όπως, 
ενδεικτικά: 
• η εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια,  
• η χαρτοσήµανση µε 3,6% των ταµειακών 

διευκολύνσεων και γενικότερα των δανείων που 
παρέχουν οι µέτοχοι στις επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν,  

• το ∆ικαίωµα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (∆ΕΤΕ) 
προς τους τελωνειακούς 5 ‰ µε βάση το Ν. 2093/92 
– η είσπραξή του γίνεται µέσω των λογαριασµών της 
∆ΕΗ 

• της εισφοράς 0,45% για τη χρηµατοδότηση του 
ΛΑΕΚ,  

• το τέλος 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης υπέρ 
ΟΤΑ,  

• της επιβολής αγγελιόσηµου επί του τιµολογίου της 
διαφηµιστικής δαπάνης,  

• της εισφοράς 0,15% επί της τιµολογιακής αξίας των 
εισαγόµενων ειδών από τρίτες χώρες για τον 
Λογαριασµό Ενίσχυσης Εξωτερικού Εµπορίου, 

Μεσοπρόθεσµου Χαρακτήρα 
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• της εισφοράς 1% επί των αποδοχών των εργαζοµένων 
για εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου,  

• της εισφοράς 1% επί των αποδοχών των εργαζοµένων 
για εισφορά στράτευσης,  

• της εισφοράς 0,5% υπέρ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων επί 
της αξίας των εισαγόµενων εµπορευµάτων, και, 

• του ανταποδοτικού τέλους 1€ / τόνο υπέρ του 
δηµοσίου για τη διενέργεια φυτοϋγειονοµικών ελέγχων 
και ελέγχων ποιότητας - καταλληλότητας γεωργικών 
προϊόντων προς εξαγωγή. 

Ανταποδοτικότητα δηµοτικών τελών: Προτείνεται η 
προτυποποίηση των συστηµάτων κοστολόγησης των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονται µε τους 
πόρους των τελών των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 

Βιοµηχανοστάσια 
Λήψη ειδικής µέριµνας για τα βιοµηχανοστάσια στο 
νόµο περί νοµιµοποίησης αυθαιρέτων, µε τον ορισµό 
ειδικού συντελεστή αποµείωσης της αντικειµενικής τους 
αξίας. Η σχετική απόφαση θα οδηγήσει µε βεβαιότητα 
στην είσπραξη µεγαλύτερου χρηµατικού ποσού από το 
αναµενόµενο µε την ισχύουσα διάταξη και θα 
συµβάλλει στην οριστική τακτοποίηση των αδειών 
λειτουργίας πληθώρας µεταποιητικών επιχειρήσεων. 
 

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(ΚΒΣ) 
Προτείνεται η κατάργηση του Κώδικα, και την η εκ 
νέου θεσµοθέτηση τµηµάτων του ΚΒΣ  που είναι 
απαραίτητο να διατηρηθούν. Επίσης, στο πλαίσιο της 
αναµόρφωσης του ΚΒΣ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στο σχεδιασµό µιας νέας µεθοδολογίας ελέγχου των 
επιχειρήσεων, όσο και προσεκτική διαδικασία 
µετάβασης από το ισχύον σύστηµα στο καινούργιο. 
 

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης 
µεταποιητικών δραστηριοτήτων 
Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των δεκαεννέα 
(19) Υπουργικών Αποφάσεων µέσω των οποίων 
εφαρµόζεται ο νόµος 3982/2011 για την απλοποίηση 
των διαδικασιών αδειοδότησης µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων ως προς την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία τους. Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, 
οµοίως απαιτείται η έκδοση Υπουργικών αποφάσεων 
για την εφαρµογή του ν. 4014/11, ο οποίος προβλέπει 
την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες 
ανέρχονται σε εικοσιεννέα (29).  
 

Απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών 
Η απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, µε άρση 
των σχετικών προσκοµµάτων και αντικινήτρων, µέσω:  
• του εξορθολογισµού της λειτουργίας των τελωνείων 

και της απλοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών, 
• της µείωσης ή/και της κατάργησης των ειδικών τελών 

για εξαγωγές, και,  
• του εξορθολογισµού των πάσης φύσεως ελέγχων. 

 
 

 

Εποπτεία βιοµηχανίας τροφίµων 
Προτείνεται η πλήρης και ουσιαστική καταγραφή των 
αρµοδιοτήτων και των δράσεων και η συγκέντρωση 
συναφών αρµοδιοτήτων, από έξι συναρµόδια 
υπουργεία και διάφορους φορείς, σε έναν φορέα. 
 

Εύρυθµη λειτουργία των αγορών 
• Ακρίβεια στην αγορά – Σχέσεις προµηθευτών και 

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

• Έλεγχος αγοράς: εφαρµογή µηχανισµών και κανόνων 
ελέγχου της αγοράς, που αφορούν στην κυκλοφορία 
προϊόντων είτε χαµηλής ποιότητας, είτε αποµιµήσεων. 

 

Ασφαλιστική κάλυψη των εισαγοµένων 
εµπορευµάτων και πρώτων υλών 
Η απόφαση της εταιρίας ασφάλισης πιστώσεων EULER 
– HERMES να εξαιρέσει την Ελλάδα από την 
ασφαλιστική κάλυψη των εισαγοµένων εµπορευµάτων 
και πρώτων υλών, αποτελεί ένα ακόµα χτύπηµα για τον 
ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας στη χώρα.  
Καλούµε το πολιτικό σύστηµα της χώρας να δείξει 
αυτοσυγκράτηση στις κάθε είδους δηλώσεις του για την 
οικονοµία και την ανάπτυξη και το εγχώριο τραπεζικό 
σύστηµα να υποστηρίξει έµπρακτα τους πελάτες του, 
δηλαδή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 

Παρακράτηση των απαιτήσεων λόγω οφειλών 
στο ∆ηµόσιο από τη ∆ΕΗ  
Απαιτείται πρόβλεψη, ώστε, οι πληρωµές να γίνονται 
χωρίς παρακράτηση και αυτή να γίνεται µόνο στο 
στάδιο της τελικής πληρωµής, όπως µε πρόσφατη 
νοµοθετική ρύθµιση συµβαίνει για τις πληρωµές έργων 
που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ (παρ.4 άρθρο 242 του Ν. 4072/2012).  
 

Υψηλό κόστος φορολογίας στη µεταβίβαση 
µετοχών ΑΕ µη εισηγµένων στο ΧΑ σε συγγενείς 
Α’ βαθµού 
Το καθεστώς της φορολογίας µεταβίβασης µετοχών ΑΕ 
µη εισηγµένων στο ΧΑ σε συγγενείς Α΄ βαθµού να 
επανέλθει, µε σχετική ρύθµιση, τουλάχιστον στην 
προηγούµενη κατάσταση καθιερώνοντας ως 
συντελεστή φορολογίας έως 1,20%.  
 

Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας 
Προτείνεται η ενεργοποίηση της επιτροπής 
απλούστευσης διαδικασιών και η θέσπιση «Νόµου 
πλαισίου για την Απλοποίηση της Νοµοθεσίας» µε τον 
οποίο θα εισάγεται η υποχρέωση απλοποίησης της 
νοµοθεσίας  (συµπεριλαµβανοµένης και της 
κωδικοποίησής της) και της µείωσης του διοικητικού 
βάρους για τις επιχειρήσεις. Επίσης, να υπάρξει 
εφαρµογή ετήσιου προγράµµατος του παραπάνω νόµου 
το οποίο θα δεσµεύει µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
και µετρήσιµους στόχους τους αρµόδιους φορείς και 
όργανα του δηµοσίου. 
 
 
 

Θέσεις — Προτάσεις 
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Προτάσεις επί του κειµένου του Σχεδίου Νόµου 
µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση φιλικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές 
επενδύσεις» 
 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης επί του κειµένου 
του νοµοσχεδίου για τον νέο αναπτυξιακό νόµο, 
υποβλήθηκαν από τον ΣΒΒΕ προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης οι ακόλουθες βελτιωτικές προτάσεις: 
• η υλοποίηση των επενδύσεων µέσω της διαδικασίας 

των αφορολόγητων αποθεµατικών να είναι 
αυτοµατοποιηµένη, χωρίς την υποβολή φακέλου 
αξιολόγησης.  

• να καταργηθεί το κριτήριο απασχόλησης για όλες τις 
επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του ν.3299/2004. Η πολιτεία θα πρέπει να 
καταργήσει άµεσα την Υπουργική απόφαση  που 
επιβάλλει πρόστιµα σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν 
επιτύχει το σχετικό στόχο,  

• πρέπει να επανέλθει η περιφερειακή διάσταση του 
νόµου µε τη θετική διαφοροποίηση κατά +10% των 
ποσοστών ενίσχυσης για τις παραµεθόριες περιοχές, 
και ειδικά για τη Θράκη, και,  

• για την άρση των καθυστερήσεων στο σύστηµα 
πληρωµών και εκταµιεύσεων προτείνεται η επιλογή 
µετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών οι οποίοι θα 
συµβληθούν µε δανειακή σύµβαση µε το κράτος για 
την έγκαιρη αποπληρωµή των επενδύσεων και την 
αποφυγή των σχετικών καθυστερήσεων. Οι τόκοι της 
δανειακής σύµβασης θα βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνον το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων της 
χώρας. 

 
Ακόµη, στο σχετικό κείµενο του ΣΒΒΕ υπάρχει πλήρης 
τεκµηρίωση προτάσεων τροποποίησης ολόκληρου του 
συστήµατος διαχείρισης και υλοποίησης επενδύσεων, 
µε κυριότερη καινοτοµία τη συµµετοχή όλων των 
εµπλεκοµένων, δηλαδή της δηµόσιας διοίκησης, των 
επιχειρήσεων και των τραπεζών. Το προτεινόµενο 
σύστηµα σαφώς δηµιουργεί οικονοµίες, εξασφαλίζει τη 
διαφάνεια, προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον και 
επιτυγχάνει αποκέντρωση των σχετικών διαδικασιών. 
Γενικά, το κείµενο που δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση 
επιφέρει βελτιώσεις στο υφιστάµενο πλαίσιο και κινείται 
στη σωστή κατεύθυνση, αφού για πρώτη φορά στα 
χρονικά ύπαρξης του Αναπτυξιακού νόµου 
συµπεριλαµβάνεται η απόφαση ελέγχου των 
επενδύσεων από τρίτους.  
Τέλος, θεωρούµε ο νέος νόµος διευκολύνει τους 
υποψήφιους επενδυτές µε τη δυνατότητα λήψης 
εξαρχής του 100% της εγκεκριµένης επιχορήγησης µε 
την έκδοση σχετικής εγγυητικής επιστολής, αν και ο 
ΣΒΒΕ αµφιβάλλει αν πραγµατικά το συγκεκριµένο 
µέτρο θα λειτουργήσει, λόγω ακριβώς της παντελούς 
έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.   

21 



 

 

Θέσεις — Προτάσεις 

Ανάκληση της πρότασης κατάργησης της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) 
Η πρόταση κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας θα πρέπει να ανακληθεί άµεσα. 
Και τούτο διότι για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις της 
χώρας κύριο ζητούµενο από τη ∆ιοικητική 
Μεταρρύθµιση που αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
θα πρέπει να είναι η µετεξέλιξη της ΓΓΒ από φορέα 
σχεδιασµού και υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων και προγραµµάτων, σε φορέα σχεδιασµού και 
υλοποίησης αναπτυξιακής βιοµηχανικής πολιτικής. Από 
τώρα και στο εξής η ΓΓΒ θα πρέπει να αποτελέσει 
εστιακό σηµείο δηµιουργίας των κατάλληλων 
συνθηκών για τη δηµιουργία ενός πραγµατικά νέου 
προτύπου βιοµηχανικής ανάπτυξης, προκειµένου η 
χώρα να επιτύχει τις µνηµονιακές της δεσµεύσεις 
χαράσσοντας παράλληλα το δρόµο για την έξοδό της 
από την κρίση. 
 

Ανάκαµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας  
Για την αντιµετώπιση της δραµατικής κάµψης της 
οικοδοµικής δραστηριότητας θα πρέπει να ληφθούν 
άµεσα µέτρα που θα περιλαµβάνουν: α) Άµεσες 
παρεµβάσεις µε στόχο την ανάκαµψη της οικοδοµικής 
δραστηριότητας στη χώρα οι οποίες αφορούν κυρίως 
φορολογικά θέµατα, όπως η µείωση του ΦΜΑ και του 
ΦΠΑ, η εναρµόνιση των αντικειµενικών αξιών µε τις 
εµπορικές, η καθιέρωση ενιαίου και ρεαλιστικού φόρου 
κατοχής κ.α., και, β) Θεσµικού χαρακτήρα µέτρα, για 
τη δηµιουργία βιώσιµων προοπτικών ανάπτυξης του 
κλάδου τα επόµενα χρόνια, µεταξύ των οποίων η 
επιτάχυνση και ολοκλήρωση του Εθνικού 
Κτηµατολογίου, η κατάρτιση Μητρώου 
Κατασκευαστών, ριζοσπαστικές πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις κ.α. 
 

Ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα και σύνδεσή 
του µε τη µεταποίηση, µε: 
• Προϊόντα ποιότητος, πιστοποιηµένα και 

διαφοροποιηµένα, µέσα από την υλοποίηση µιας νέας 
στρατηγικής για την Ελληνική γεωργία του 2020  

• ∆ηµιουργία συνεργατικών µηχανισµών για την 
ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας και της ουσιαστικής 
της σύνδεσης µε τη µεταποίηση 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ενίσχυσης της 
Ελληνικής γεωργίας   

• Μεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις για την Ελληνική 
γεωργία και τη διασύνδεσή της µε τη βιοµηχανία:  
- Άµεση πάταξη των παράνοµων εισαγωγών 

φυτοφαρµάκων. 
- Καθολική χρήση πιστοποιηµένων σπόρων. 
- Γεωγραφική διεύρυνση της ζώνης Π.Ο.Π. 

«kalamata olives» εµπορικός τύπος “kalamata / 
calamata olives”. 

- Επέκταση εδαφολογικής χαρτογράφησης σε όλη 
τη χώρα. 

- Συµµετοχή ιδιωτικών διαπιστευµένων 

εργαστηρίων στη διαδικασία των επίσηµων 
κρατικών ελέγχων.  

- ∆ηµιουργία µητρώου εγκεκριµένων ιδιωτικών και 
µη εργαστηρίων ΕΦΕΤ 

• Υποστήριξη της εγχώριας βιοµηχανίας µεταποίησης 
ροδάκινων 

 

Άµεση εξαίρεση από το «κούρεµα» των 
λογαριασµών όψεως Ελληνικών επιχειρήσεων 
στην Κύπρο 
Προτείνεται η άµεση κυβερνητική παρέµβαση προς τα 
µέλη του Eurogroup ούτως ώστε να υπάρξει απόφαση 
µε την οποία θα εξαιρούνται ρητά από το «κούρεµα» 
των καταθέσεων οι λογαριασµοί όψεως επιχειρήσεων 
µε έδρα την Κύπρο, κατά το πρότυπο της εξαίρεσης 
των αντίστοιχων λογαριασµών του Κυπριακού 
δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των Κυπριακών Πανεπιστηµίων.  
 

Αποδοχή της Πρότασης του Συνδέσµου για την 
επανασύσταση της Επιχειρησιακής Μονάδας 
Ανάπτυξης (ΕΜΑ)   
Μετά τις συγκεκριµένες ενέργειες του Συνδέσµου έγινε 
αποδεκτή η πρόταση του ΣΒΒΕ για την επανασύσταση 
της ΕΜΑ, και πλέον ως υπηρεσία λειτουργεί στο 
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.  
Ο ΣΒΒΕ ζήτησε την επανασύσταση της ΕΜΑ ούτως 
ώστε να υλοποιηθούν άµεσα επενδύσεις 500 εκατ. 
ευρώ στη Μακεδονία και τη Θράκη οι οποίες σε 
αντίθετη περίπτωση βρίσκονται σε κίνδυνο, και για να 
λειτουργήσει αποκεντρωµένα ως εξυγιαντικό µέτρο του 
κατεστηµένου αδιαφανούς συστήµατος έγκρισης και 
ελέγχου επενδύσεων.  

Μακροπρόθεσµου Χαρακτήρα 
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∆ιάθεση στερεών µη επικίνδυνων βιοµηχανικών 
αποβλήτων στο νοµό Θεσσαλονίκης   
Τα στερεά µη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 
µπορούν και πρέπει να διατίθενται στο ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης εφόσον ικανοποιούνται οι δύο ακόλουθες 
συνθήκες: 
• να πληρούνται τα κριτήρια για την υγειονοµική ταφή 

σε ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων. Η πιστοποίηση 
της τήρησης των οριακών τιµών θα πρέπει να γίνεται 
από ανεξάρτητους δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισµούς (πχ. πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 
πιστοποιηµένα εργαστήρια), και,  

• τα απόβλητα προς διάθεση να έχουν υποστεί 
επεξεργασία, σύµφωνα µε το άρθρο 6α της Οδηγίας 
1999/31/ΕΚ και τις σχετικές σε αυτό επιφυλάξεις.  

Προϋπόθεση, βέβαια, για την άρση της απαγόρευσης 
διάθεσης των στερεών βιοµηχανικών µη επικίνδυνων 
αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, είναι κυρίως η 
τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στην 
οποία θα πρέπει να διευρύνεται ο κατάλογος των προς 
διάθεση αποβλήτων.  
 

Ιδιωτικοποίηση της ΟΛΘ ΑΕ 
Αναφορικά µε την επιχειρούµενη ιδιωτικοποίηση της 
ΟΛΘ ΑΕ, ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει ότι οι ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, κυρίως ως 
προς την επιχειρησιακή του ανάπτυξη, θα πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη, και να µην ακολουθηθεί η 
ισοπεδωτική τακτική της ταυτόσηµης αντιµετώπισης 
της Θεσσαλονίκης µε τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς. 
Θα πρέπει να υπάρξει µακροχρόνια παραχώρηση 
τµηµάτων – συγκεκριµένων χρήσεων της ΟΛΘ ΑΕ σε 
ιδιώτες, οι οποίοι όµως απαραίτητα θα πρέπει να είναι 
εξειδικευµένοι πάροχοι των υπηρεσιών που πρόκειται 
να προσφέρουν.  
 

Ζώνη Καινοτοµίας  
Μετά από σχεδόν επτά (7) χρόνια από την ίδρυση της 
«Ζώνης» θα πρέπει να οριστεί άµεσα τουλάχιστον ένας 
θύλακας υποδοχής καινοτόµων δραστηριοτήτων, ενώ 
είναι ανάγκη να επανεκκινήσει η συζήτηση µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεσµοθέτηση των 
κινήτρων που θα απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις που θα 
εγκατασταθούν στη «Ζώνη». 
 

Νέος φορέας εξωστρέφειας  
Οι εξαγγελίες για τη συγχώνευση του Ελληνικού 
Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), µε τη ∆ΕΘ 
και τη Hellexpo και τη δηµιουργία ενός ενιαίου εθνικού 
φορέα εξωστρέφειας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, µας 
βρίσκει απολύτως σύµφωνους.  
Θα πρέπει όµως να υπάρξει σαφής ανακοίνωση,  µέσω 
της οποίας θα δηµοσιοποιηθεί σε όλους ο τρόπος 
υλοποίησης του όλου εγχειρήµατος.  
Επιπλέον µια πλήρης και ρεαλιστικά τεκµηριωµένη 
πρόταση για τον νέο φορέα εξωστρέφειας θα 
συµβάλλει πραγµατικά στην ανάπτυξη, αλλά δεν θα 
πρέπει να δηµιουργεί ελλείµµατα σε βάρος του λαού 
και των επιχειρήσεων.  

23 



 

 

Συναντήσεις µε την Πολιτική Ηγεσία 

Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαµαρά  
Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ συναντήθηκε µε τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Α. Σαµαρά, την Πέµπτη 6 
Σεπτεµβρίου 2012, στο πλαίσιο των επαφών του 
τελευταίου µε τους παραγωγικούς φορείς της πόλης της 
Θεσσαλονίκης ενόψει της ∆ΕΘ. 
Στο υπόµνηµα, το οποίο υποβλήθηκε προς τον 
Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς, και το 
οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ, 
συµπεριλαµβάνονται οι θέσεις και οι προτάσεις του 
Συνδέσµου για τα ακόλουθα θέµατα: 
• για τη διαµόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας,  
• για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν άµεσα για την 

ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας 
για την επιβίωση των µεταποιητικών επιχειρήσεων, 

• για την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας,  
• για τη µείωση του λειτουργικού κόστους των 

επιχειρήσεων, µε µείωση του κόστους ενέργειας και 
την κατάργηση µη ανταποδοτικών τελών και 
επιβαρύνσεων που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, 

• για την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, και, 
• για την απλοποίηση του εγχώριου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ παρουσίασε ενώπιον 
του Πρωθυπουργού τις θέσεις της για τα ζητήµατα της 
Βορείου Ελλάδος, ζητώντας: 

• για τη Ζώνη Καινοτοµίας, η πλήρης στασιµότητα να 
µετατραπεί σε αναπτυξιακή δράση µε µετρήσιµο 
αποτέλεσµα, 

• για το νέο φορέα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, να 
υλοποιηθεί ταχύτατα, αλλά µε σχέδιο, οργάνωση και 
πόρους, και, 

• για τον κίνδυνο αποεπένδυσης που βρίσκεται προ των 
πυλών στη Βόρεια Ελλάδα, να υπάρξουν άµεσα 
αποφάσεις, ούτως ώστε να διασωθούν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. 

 

Συνάντηση µε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, κ. Α. Τσίπρα 
Στο πλαίσιο των καθιερωµένων επαφών, της ∆ιοίκησης 
του ΣΒΒΕ ενόψει της ∆ΕΘ, πραγµατοποιήθηκε 
συνάντηση, την Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012, µε τον 
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρα. 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ζήτησε από τον κ. Τσίπρα το 
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να στηρίξει µε 
κάθε τρόπο τη διάσωση του παραγωγικού ιστού της 
χώρας και της ιδιωτικής οικονοµίας.  
Παράλληλα συζητήθηκαν τα άµεσα µέτρα για την 
πραγµατική οικονοµία, και κυρίως, αυτά που αφορούν 
τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα των 
εγχώριων επιχειρήσεων.  



 

 

Συναντήσεις µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη 
Τα ζητήµατα της βιοµηχανίας να τοποθετηθούν ψηλά 
στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής, και, κυρίως, 
να ειδωθούν στις πραγµατικές τους διαστάσεις, ούτως 
ώστε να ανατραπεί το παγιωµένο ιδεολόγηµα στην 
Ελληνική κοινωνία που λέει ότι «δεν έχουµε 
βιοµηχανία», «η βιοµηχανία τελείωσε», «δεν 
παράγουµε τίποτα», ήταν το κύριο ζητούµενο στις 
συναντήσεις που πραγµατοποίησε, η ∆ιοίκηση του 
ΣΒΒΕ, µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη. 
Η µέχρι σήµερα αντιµετώπιση της βιοµηχανίας από το 
Ελληνικό κράτος κάνει τον ΣΒΒΕ να συµπεραίνει ότι 
ουσιαστικά κανείς δεν θέτει σε προτεραιότητα τα 
ζητήµατα της βιοµηχανίας ή, τις περισσότερες φορές, η 
δηµόσια διοίκηση δεν ασχολείται καν µε τα προβλήµατά 
της.  
Με βάση τα παραπάνω, και συνυπολογίζοντας το 
γεγονός ότι δίχως παραγωγική βάση η χώρα είναι 
αδύνατον να εξέλθει από την οικονοµική κρίση, ο ΣΒΒΕ 
ζήτησε από τον κ. Χατζηδάκη την επαναφορά της 
µεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής 
αναπτυξιακής πολιτικής και τη θέσπιση συγκεκριµένων 
πολιτικών που θα στηρίξουν έµπρακτα την παραγωγική 
βάση της χώρας.  

 

Συνάντηση µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, Καθ. Α. Τσαυτάρη και κατάθεση 
Υποµνήµατος 
Η συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΒΒΕ, µε τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Καθ. Α. Τσαυτάρη, 
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 30 Αυγούστου 2012.  
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ, επικεντρώθηκαν στη 
δηµιουργία µιας νέας δυναµικής για τις επιχειρήσεις της 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στην υιοθέτηση 
νέων κατευθύνσεων παραγωγής προϊόντων του 
πρψτογενούς τοµέα που θα συµβάλλει ουσιαστικά στην 
ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας και στην αύξηση 
εξαγωγών µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων στις 
διεθνείς αγορές. 

Συναντήσεις µε τον Υπουργό Μακεδονίας 
Θράκης, κ. Θ. Καράογλου 
Κατά τον ΣΒΒΕ, κρίσιµο σηµείο για το επανασυσταθέν 
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αποτελεί η ανάθεση 
σ’αυτό ουσιαστικών αρµοδιοτήτων. Κατά τον ΣΒΒΕ, το 
ΥΜΑΘ πρέπει να λειτουργήσει ως συντονιστής των 
παραγωγικών Υπουργείων στη Βόρεια Ελλάδα και να 
έχει πραγµατικές αρµοδιότητες επίλυσης συγκεκριµένων 
προβληµάτων.  
Όσον αφορά την περαιτέρω συµβολή του στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, η θέση του ΣΒΒΕ είναι ότι θα 
πρέπει να οριστούν τουλάχιστον τρία (3) Mega Projects 
για τη Βόρεια Ελλάδα τα οποία θα έχουν εκ των 
προτέρων ουσιαστική επίδραση στην ανάπτυξη των 
περιφερειών και στην ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηµατικότητας. 
Στις συναντήσεις της µε τον Υπουργό, η ∆ιοίκηση του 
ΣΒΒΕ, έθεσε θέµατα για την ανάπτυξη µιας νέας 
βιοµηχανικής πολιτικής για τη χώρα αλλά και ειδικότερα 
ζητήµατα στήριξης της περιφερειακής βιοµηχανίας. 

 

Συνάντηση µε τον επικεφαλής της Task Force της 
Ε.Ε. για την Ελλάδα, κ. H. Reichenbach 
Κοινή συνάντηση µεταξύ των ∆ιοικήσεων του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και του 
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος µε τον 
επικεφαλής της Task Force της Ε.Ε. για την Ελλάδα, κ. 
Horst Reichenbach πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 6 
Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του ΣΒΒΕ. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος έθεσε υπόψη του κ. Reichenbach 
θέµατα οικονοµικής πολιτικής τα οποία αφορούν στην 
πραγµατική οικονοµία και επηρεάζουν ευθέως την 
καθηµερινή λειτουργία και επιβίωση των επιχειρήσεων 
µελών του ΣΒΒΕ. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ 



 

 

Λειτουργία Γραφείου Τύπου 

Το Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων 
Σχέσεων του ΣΒΒΕ έκανε αισθητή την 
παρουσία του Συνδέσµου µέσα από:  

• 47 ∆ελτία Τύπου  

• 6 Συνεντεύξεις  

• 19 Άρθρα  

• 5 ∆ηλώσεις  

• 12 Οµιλίες  

• 11 Χαιρετισµούς  

 

 

Η στατιστική ανάλυση της συνολικής 
προβολής του ΣΒΒΕ, για το χρονικό 
διάστηµα Ιούνιος 2012 – Μάιος 2013,  
από τον Έντυπο και Ηλεκτρονικό 
Τύπο, κατέδειξε ότι δηµοσιεύονται 
περίπου 176 δηµοσιεύµατα ανά 
µήνα µε αναφορά στο έργο του 
Συνδέσµου.   

Ειδικότερα σε σχέση µε τα ∆ελτία 
Τύπου που εξέδωσε ο ΣΒΒΕ η 
στατιστική ανάλυση καταδεικνύει ότι 
συνολικά έχουν δηµοσιευθεί στα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης  1.974 
δηµοσιεύµατα, ενώ µε  βάση τη 
θεµατική κατηγορία: 

• Θέσεις – Προτάσεις: 789 
∆ηµοσιεύµατα 

• Συναντήσεις µε την Πολιτική 
Ηγεσία: 218 ∆ηµοσιεύµατα 

• ∆ραστηριότητα: 967 
∆ηµοσιεύµατα 

Επίσης, το έντονο ενδιαφέρον του 
τύπου αντανακλάται και από τον 
αριθµό των θεµάτων που κάλυψαν οι 
πρώτες σελίδες των ΜΜΕ, για τις 
απόψεις του Συνδέσµου, και ο οποίος 
ανέρχεται στις 61 πρωτοσέλιδες 
καταχωρήσεις. 
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Ηµερίδες — Συνέδρια 

Ένας αιώνας µάνατζµεντ στη βιοµηχανία της 
Θεσσαλονίκης (26 Ιουνίου 2012) 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασµού για 
τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 
από το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και το ICBS 
THESSALONIKI BUSINESS COLLEGE µε την υποστήριξη του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο του ICBS στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 
Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµούς απηύθυνε ο 
εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Α. Καρούµπης, 
ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος και ο Πρόεδρος του 
ICBS κ. Ρ. Τζελέπεγλου.  
Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η ιστορία ανάπτυξης των 
παρακάτω 6 βιοµηχανικών επιχειρήσεων που συνεχίζουν από 
τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήµερα τη λειτουργία τους: 
Redestos Efthymiadis Group, Α. Χατζόπουλος  Α.Ε., ZANAE 
Α.Ε., ΑΦΟΙ Χαίτογλου Α.Β.Ε.Ε., Ε. Τσάνταλης και Ι. 
Μπουτάρη & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. Ακολούθησε, τέλος, 
εισήγηση µε τίτλο «Η βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων» 
και η παρουσίαση των συµπερασµάτων από τον κ. Χ. 
Μαλαβάκη, Ακαδηµαϊκό ∆ιευθυντή του ICBS.  
 
Η Καινοτοµία στον κλάδο των Τροφίµων ως µοχλός 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας (4 Ιουλίου 2012) 
Με τη συµµετοχή σηµαντικού αριθµού στελεχών 
επιχειρήσεων και ερευνητών υλοποιήθηκε η παραπάνω 
εκδήλωση στα πλαίσια ηµερίδας που διοργανώθηκε από το 
Σ.Β.Β.Ε., το ΙΝ.Ε.Β.- Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και το Γαλλικό Προξενείο της 
Θεσσαλονίκης και συγχρηµατοδοτείται από το έργο “Inno-
Food SEE”, το έργο “Microme” του 7ου Προγράµµατος 
Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και το 
έργο “Agri-Gen-Trans” του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας. 
Η εκδήλωση αποτελεί µέρος των δράσεων διακρατικού έργου 
«Setting up the innovation support mechanisms and increas-
ing awareness on the potential of Food Innovation and RTD 
in the South - East Europe area (INNOFOOD SEE)», στο 
οποίο συµµετέχουν 12 φορείς από 9 χώρες.  
Το έργο Inno-Food εντάσσεται στο ∆ιακρατικό Πρόγραµµα 
«Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (South East Europe 
Transnational Cooperation Programme) και το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από 
Εθνικούς Πόρους.  
 
Γεύµα προς τιµήν του Προέδρου της Βουλγαρίας από 
ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ (5 Ιουλίου 2012) 
Γεύµα προς τιµήν του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της 
Βουλγαρίας, R. Plevneliev παρέθεσαν, µε την ευκαιρία της 
επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος.  
Ο Πρόεδρος κ. Πέντζος, έθεσε υπόψη του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας, το θέµα της εισόδου στη χώρα 
µας, µέσω Βουλγαρίας, πληθώρας προϊόντων που παράγονται 
σε τρίτες χώρες, γεγονός που δηµιουργεί καθεστώς αθέµιτου 
ανταγωνισµού για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προϊόντα.   
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Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα: Όταν οι επιχειρήσεις 
γίνονται πολίτες (10 Σεπτεµβρίου 2012) 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε, από το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό 
Επιµελητήριο και το ICBS THESSALONIKI BUSINESS COL-
LEGE, στο Συνεδριακό Κέντρο του ICBS στο Ωραιόκαστρο. 
Ο κ. Α. Σαββάκης, Γενικός Γραµµατέας του ΣΒΒΕ, η κα Ε. 
Ασβεστά, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας 
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ο κ. Χ. Μαλαβάκης, Ακαδηµαϊκός 
∆ιευθυντής του ICBS, µε οµιλίες τους ανέλυσαν την ιδέα της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ως γέφυρα επικοινωνίας 
µεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, και παρουσίασαν 
παραδείγµατα ανάληψης δράσεων κοινωνικής ευθύνης από 
τις επιχειρήσεις. 
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους 
σε Μικροµεσαίες επιχειρήσεις  
∆ιοργανώθηκε σειρά ηµερίδων για την παρουσίαση των 
Σχεδίων ∆ράσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 
διασυνοριακού έργου Cross-Inno-Cut που αφορά στην 
«Εφαρµογή Τεχνικών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε 
Μικροµεσαίες επιχειρήσεις». Τις ηµερίδες συνδιοργάνωσαν µε 
το ΣΒΒΕ στην Ξάνθη και στην Κοµοτηνή ο Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών Ξάνθης «∆ηµόκριτος» και ο Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών - Βιοτεχνιών Νοµού Ροδόπης αντίστοιχα. 
Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technolo-
gies (CROSS-INNO-CUT)” συγχρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση 
(Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους 
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο  πλαίσιο  του  Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 
 
Πράσινη ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων σε 
επιχειρήσεις και οργανισµούς (17 Οκτωβρίου 2012) 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το ∆ιεθνές Τµήµα του 
Πανεπιστηµίου του Sheffield, CITY College και το South-East 
European Research Centre (SEERC) σε συνεργασία µε το 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ)  και το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Β.Β.Ε), στην Αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ.   
Σκοπός της ηµερίδας ήταν να παρουσιαστεί το διαδικτυακό 
εργαλείο SCEnAT (Supply Chain Environmental Analysis Tool) 
το οποίο βοηθά µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις να 
καταγράψουν αλλά και να περιορίσουν σηµαντικά τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.  
 
∆ιαχείριση Κρίσεων – Crisis Management (19 - 20 
Οκτωβρίου 2012) 
Μετά την εξαιρετικά επιτυχηµένη διοργάνωση των τριών 
πρώτων «Κύκλων Επιµόρφωσης Επιχειρηµατιών & Ανωτάτων 
Στελεχών Επιχειρήσεων», µε εισηγητές τους καθ. ∆. 
Μπουραντά, Β. Παπαδάκη και Γ. Αυλωνίτη και µε τη 
συµµετοχή επιχειρηµατιών και ανωτέρων στελεχών 
επιχειρήσεων µελών του ΣΒΒΕ/ Enterprise Europe Network – 
Hellas, ο Σύνδεσµος προχώρησε στην διοργάνωση του 4ου 
και τελευταίου για το 2012 «Κύκλου Επιµόρφωσης». 
Η 4η συνάντηση των «Κύκλων Επιµόρφωσης» είχε θέµα: 
«∆ιαχείριση Κρίσεων - Crisis Management» µε εισηγητές τους 
κ.κ. Γιώργο Λιµπέρη, Επικοινωνιολόγο, Χρήστο Κώνστα, 
∆ηµοσιογράφο και Γιάννη Σαράντη, Σύµβουλο Επικοινωνίας. 
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Ηµερίδες — Συνέδρια 

Αειφόρος ∆ιαχείριση Βιοµηχανικών Αποβλήτων  
(30 Οκτωβρίου 2012) 
Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η αποτύπωση των 
προβληµάτων και προοπτικών στη διαχείριση βιοµηχανικών 
αποβλήτων και η ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου για 
την επικείµενη τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού 
διαχείρισης απορριµµάτων.  
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν οι 
ενότητες µε τίτλο: «Προβλήµατα και προοπτικές της ΜΚΑ της 
ΒΙΠΕΘ Α.Ε» και «Παρουσίαση καλών πρακτικών στη 
διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων» και ολοκληρώθηκε 
µε την παρουσίαση του νέου κρατικού φορέα 
περιβαλλοντικής πιστοποίησης. 
 
Βιώσιµες Πόλεις - ∆υναµική Ανάπτυξης  
(7 ∆εκεµβρίου 2012) 
Συµπόσιο µε θέµα: «Βιώσιµες πόλεις, ∆υναµική Ανάπτυξης», 
διοργάνωσε το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, στη 
Θεσσαλονίκη, µε τη συµβολή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και 
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).  
Το Συµπόσιο ξεκίνησε µε σύντοµη οµιλία του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ε. 
Λιβιεράτου, ενώ χαιρετισµούς απηύθυναν ο Υπουργός 
Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, κ. Σ. Καλαφάτης, ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Ι. 
Μπουτάρης καθώς και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), κ. Ν. Πέντζος. 
 
3ο Πολυσυνέδριο «Καινοτοµία & Ανάπτυξη»  
(9 Νοεµβρίου 2012) 
Το πολυσυνέδριο διοργανώθηκε από το διαδικτυακό κανάλι 
ka-business.gr, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και µε υποστηρικτές τον ΣΒΒΕ, την Τράπεζα 
Πειραιώς, τον  ΣΕΒΕ, τη ∆ΕΘ ΑΕ, την TECHNOPOLIS, το 
ΚΕΒΕ και τον Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο Κύπρου - ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ,  κ. Ν. Πέντζος, ανέπτυξε τις θέσεις 
του Συνδέσµου στην ενότητα «Επιχειρηµατικές προοπτικές 
εν µέσω οικονοµικής κρίσης» ενώ ο κ. Ν. Ευθυµιάδης, 
Πρόεδρος Οµίλου REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology 
Group - Πρόεδρος ε.Τ. του ΣΒΒΕ αναφέρθηκε στο θέµα της 
καινοτοµίας στην τρίτη ενότητα µε τίτλο «Η Θεσσαλονίκη 
καινοτοµεί».  
Τέλος, βραβεύθηκαν οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΒΒΕ, EURI-
MAC S.A. και UNISMACK ABEE.  
 
Προκλήσεις για την οικονοµία και την ανάπτυξη το 
2013 (25 Ιανουαρίου 2013) 
Με επίσηµο οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών 
κ. Χ. Σταϊκούρα πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία, 
εκδήλωση θέµα: «Προκλήσεις για την οικονοµία και την 
ανάπτυξη το 2013», που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Enterprise Europe Net-
work – Hellas του ΣΒΒΕ, στο ξενοδοχείο The Met Hotel. 
Στόχος της πρόσκλησης του ΣΒΒΕ προς τον κ. Σταϊκούρα, 
ήταν η συζήτηση για το «τι µέλλει γενέσθαι», για τη χώρα, 
για την ανάπτυξη της οικονοµίας, τη διάσωση των 
επιχειρήσεων, και, την επαναφορά της µεταποίησης στο 
επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. 
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∆ιήµερο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: Μείωση του 
Λειτουργικού Κόστους των Επιχειρήσεων µέσω 
Καινοτοµίας (13 - 14 Μαΐου 2013) 
Στην εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών και διαδικασιών σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας
-Βουλγαρίας ως µέσου µείωσης του λειτουργικού τους 
κόστους, καθώς και στις τεχνικές που απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική τους εφαρµογή, εστίασε το ∆ιήµερο ∆ιεθνές 
Συνέδριο που υλοποιήθηκε από τον ΣΒΒΕ στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη.  
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι συµµετέχοντες Φορείς - 
Εταίροι παρουσίασαν τη µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα 
από την υλοποίηση του Έργου Cross-Inno-Cut. Τα 
αποτελέσµατα του Έργου σχετίζονται ακριβώς µε τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων να δηµιουργήσουν ή να διατηρήσουν το 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα µειώνοντας, όµως, το 
λειτουργικό τους κόστος, µέσω της εφαρµογής τεχνολογικών 
και µη τεχνολογικών καινοτοµιών.  
Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technolo-
gies (CROSS-INNO-CUT)” συγχρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση 
(Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους 
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο  πλαίσιο  του  Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. 
 
∆είπνο µε Επίσηµο Οµιλητή τον Υπουργό Οικονοµικών 
κ. Γ. Στουρνάρα (24 Μαΐου 2013) 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε, την 
Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, στο ξενοδοχείο Porto Palace, 
δείπνο µε Επίσηµο Οµιλητή τον Υπουργό Οικονοµικών κ. 
Γιάννη Στουρνάρα 
Στόχος της εκδήλωσης, ήταν η ενηµέρωση από τον κ. 
Υπουργό, του επιχειρηµατικού κόσµου της Βόρειας της 
Ελλάδας, για την πορεία ανάταξης της οικονοµίας και τη θέση 
της µεταποίησης στο νέο παραγωγικό µοντέλο που 
διαµορφώνεται στη χώρα. 



 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 

4 Ιουλίου 2012 ΕΚΕΤΑ & Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων 
Βιοεπιστηµών του ΕΚΕΤΑ (ΙΝ.Ε.Β.- 
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

Η καινοτοµία στον κλάδο των τροφίµων ως 
µοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 

5 Ιουλίου  2012 ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ & ΣΕΒΕ Ενίσχυση επιχειρηµατικών συνεργασιών 
Ελλάδας -  Βουλγαρίας 

10 Σεπτεµβρίου 2012 ICBS BUSINESS SCHOOL Επιχειρηµατική Υπευθυνότητα: Όταν οι 
επιχειρήσεις γίνονται πολίτες 

28 Σεπτεµβρίου 2012 Αµερικανική Γεωργική Σχολή & Perrotis 
College 

Προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών 
µεταξύ πρωτογενή τοµέα και µεταποίησης 

17 Οκτωβρίου 2012 City College Πράσινη Ανάπτυξη των εφοδιαστικών 
αλυσίδων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς 

30 Οκτωβρίου 2012 ΣΒΒΕ Αειφόρος διαχείριση βιοµηχανικών 
αποβλήτων 

9 Νοεµβρίου 2012 KA_business.gr Εξωστρέφεια και καινοτοµία, οι δύο 
πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας 

15 Νοεµβρίου 2012 Γενικό Προξενείο της Γερµανίας στη 
Θεσσαλονίκη 

∆εξιότητες και προσόντα εργαζοµένων στη 
µεταποίηση και οι προοπτικές εφαρµογής 
του δυϊκού συστήµατος στην Ελλάδα 

15 Νοεµβρίου 2012 Σύνδεσµος ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης ∆ιαχείριση αποβλήτων και µεταποίηση: 
Προτάσεις για τον νέο Περιφερειακό 
Σχεδιασµό 

7 ∆εκεµβρίου 2012 Συµβούλιο Βιώσιµης Ανάπτυξης ΣΕΒ Μεταποίηση και Βιώσιµη ανάπτυξη 

21 ∆εκεµβρίου 2012 Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης 

  

Ευκαιρίες και Προκλήσεις στον 
Αγροδιατροφικό Τοµέα 
στην Βόρεια Ελλάδα 

19 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΘ Προτάσεις ανάπτυξης στρατηγικών 
συνεργασιών µεταξύ ακαδηµαϊκής 
κοινότητας και επιχειρήσεων 

25 Ιανουαρίου 2013 ΣΒΒΕ Προκλήσεις για την Οικονοµία και την 
Ανάπτυξη το 2013 

2 Φεβρουαρίου 2013 ΣΒΒΕ Παρουσίαση του ∆ίκτυου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής 

7 Φεβρουαρίου 2013 The Economist Events for Greece Επιταχύνοντας την Ανάπτυξη και την 
Ανταγωνιστικότητα 

21 Φεβρουαρίου 2013 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Προτάσεις για τη στρατηγική της «έξυπνης 
εξειδίκευσης» 

27 Φεβρουαρίου 2013 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN 

Θέσεις και προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη 
δηµιουργία συνεργατικών µηχανισµών στη 
Βόρεια Ελλάδα 

4 Μαρτίου 2013 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ∆ράσεις υποστήριξης της καινοτοµίας και 
της επιχειρηµατικότητας για  την Ανάπτυξη 
ΜΜΕ 

28 -29 Μαρτίου 2013 ΣΕΒ και ΣΒΒΕ µέλη του Enterprise Europe 
Network – Hellas 

Τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις 
Παρευξείνιες αγορές 

30 Μαρτίου 2013 Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης Αντιµετώπιση κρουσµάτων Απάτης – 

Πρόληψη, Έγκαιρη Ανίχνευση & 
Καταστολή 

2 Απριλίου 2013 ΣΒΒΕ Παρουσίαση των Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 

5 Απριλίου 2013 Όµιλος ΤΙΤΑΝ Προκλήσεις, ευκαιρίες και δράσεις 
επαγγελµατικής εξέλιξης 

   

Κυριότερες Οµιλίες 

32 



 

 

∆ελτίο ΣΒΒΕ — Ιστοσελίδες 

∆ΕΛΤΙΟ ΣΒΒΕ 
Το «∆ελτίο ΣΒΒΕ» εκδίδεται από το 1966. Στις σελίδες του, 
οι οποίες είναι διαθέσιµες και από την ιστοσελίδα του 
ΣΒΒΕ, παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και 
οι προτάσεις του Συνδέσµου σε επίκαιρα θέµατα της 
οικονοµικής πραγµατικότητας, καθώς επίσης και οι 
δραστηριότητες που ο ΣΒΒΕ αναπτύσσει. Παράλληλα, στη 
στήλη «Νέα Μελών» φιλοξενούνται και παρουσιάζονται 
δραστηριότητες των µελών του. 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ   
www.sbbe.gr 
Το νέο αναβαθµισµένο site του ΣΒΒΕ, παρουσιάζει µία 
ολοκληρωµένη εικόνα του έργου του Συνδέσµου, της 
ιστορίας και της ∆ιοίκησής του.  
 

www.enterprise-hellas.gr 
∆ικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου ολοκληρωµένης 
επιχειρηµατικής υποστήριξης  στην Ελλάδα, Enterprise 
Europe Network – Hellas. 
 

www.solidaritynet.gr 
Ο δικτυακός τόπος της πρωτοβουλίας του ΣΒΒΕ «∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ».  
 

www.cost-cutting.eu 
∆ιαδικτυακή πύλη του έργου “Cross Border Implementa-
tion of Innovative Cost Cutting Technologies”. 
 

www.find-consulting.eu   
Portal στο έργου «Enhancement of the competitiveness 
and restructuring of the food subsectors through bench-
marking – F.IND. CONSULTING».  
 

www.businessmentors.gr 
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Business 
Mentors». 
 

www.cbc-hellas.gr 
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Cross Border 
Claims - Hellas (CBC-Hellas)». 
 

www.dragon-star.eu 
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Dragon-STAR 
(Dragon - Sustaining Technology And Research EU-China 
Collaboration)». 
 

www.eenpact.eu 
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «EEN-PACT 
(Enterprise Europe Network – PACT)». 
 

www.optimes.eu 
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «OPTIMES 
(OPportunities To IMprove Environment for SMEs)». 
 

www.theseis-training.eu/main 
Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Training on 
Health & Safety in Environment Industry Sector». 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
www.facebook.com/pages/Σύνδεσµος-Βιοµηχανιών-
Βορείου-Ελλάδος-ΣΒΒΕ  
Από τις αρχές του 2013, ο ΣΒΒΕ έχει παρουσία στον χώρο 
των Social Media (facebook) 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 



 

 

Εκπροσωπήσεις 

ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.)-(ΑΝ.Ε.Μ.) 
Συµεωνίδης ∆ηµήτρης 
Σαββάκης Αθανάσιος 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.) 
Συµεωνίδης ∆ηµήτριος 
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 
Σαββάκης Αθανάσιος 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Σαββάκης Αθανάσιος 
 
Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ∆ΕΘ 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 
( Ε∆ΑΠ/ΤΠΘ) 
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 
Λακασάς ∆ηµήτριος 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Συµεωνίδης ∆ηµήτρης 
 
ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΡΟΝΤΙ∆Α – ΑΓΩΓΗ – 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 
Γκίνης Χρήστος 
Πολίτου Στέλλα 

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

ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Πέντζος Νικόλαος 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πέντζος Νικόλαος  
 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Ινστιτούτο Οικονοµικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας 
∆ιακυβέρνησης 
Συµβουλευτική Επιτροπή 
Πέντζος Νικόλαος 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος 
Σταύρου Γιάννης 
Στέλλα Πολίτου 
 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ ΖΩΝΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» 
Μυλωνάς Γεώργιος 
 
Ι∆ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 
Σταύρου Γιάννης 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Σταύρου Γιάννης  
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.ΚΕ.Τ.Α.) 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΕΤΑ 
Πέντζος Νικόλαος 
Γεωργίου Χρήστος 
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ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΠ 
Κουκούντζος Κωνσταντίνος 
Αλεξόπουλος Χαρίλαος 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 
Ν.3148/2003 
Ξεντές Θεόδωρος 
Πρώϊος Μάρκος 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
Αµπατζής ∆ηµήτριος 
Μητακάκης Λιβέριος 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΤPRO 
Σταύρου Γιάννης 
Ακκάς Ιωάννης 
Υποεπιτροπή για τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, 
Ευξείνου Πόντου, Μαύρης Θάλασσας και Βορείου 
Αφρικής  
Γεωργίου Χρήστος 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013» 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡ.15 
ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν.3299/04 (ΕΣΟΑΒ) 
Σταύρου Γιάννης  
Γεωργίου Χρήστος 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  
Πέντζος Νικόλαος 
Σταύρου Ιωάννης 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σταύρου Ιωάννης 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΠΕ Ν.2545/97 
Σταύρου Γιάννης 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. (ΕΛΟΤ) 
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Γεωργίου Χρήστος 
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΟΤ/ΤΕ8 «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» 
Κυράδης Νίκος 
Παλατζόγλου Παρασκευάς 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΟΤ/ΤΕΕ92 «ΞΥΛΟ ΚΑΙ 
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 
Γιώτας Παναγιώτης 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΟΤ/TE7 
«ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 
Τσολογιάννης Ηλίας 
Βούλγαρης Αθανάσιος 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΛΛΑ∆Α - ΠΓ∆Μ, ΕΛΛΑ∆Α - ΑΛΒΑΝΙΑ & 
ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 

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

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
• ΠΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Στυλιαράς Κωνσταντίνος 
Γεωργίου Χρήστος 

• ΠΕΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Γιώτας Παναγιώτης 
Κουρέλλας Θεόδωρος 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ Ν. 3299/04 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 

Εκπροσωπήσεις 
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∆ΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ (RIS3) 
• Οµάδα εργασίας «Ενίσχυση Εξαγωγών» 

Λώλος ∆ηµήτρης 
Γεωργίου Χρήστος 

• Οµάδα εργασίας «Εξοικονόµηση πόρων – Ενέργεια – 
Περιβάλλον – Μείωση κόστους παραγωγής» 
Πασσαλιώκης Αλέκος 
Γεωργίου Χρήστος 

• Οµάδα εργασίας «Ανάπτυξη νέων προϊόντων» 
Ασλάνης Κωνσταντίνος 
Γεωργίου Χρήστος 

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

• Οµάδα εργασίας «Τεχνολογία – Πληροφορική – 
Ευρυζωνικά ∆ίκτυα» 
Βενιζέλος Παναγιώτης 
Κοψαχείλης Ευάγγελος 

• Οµάδα εργασίας «∆ηµιουργικοί Κλάδοι – 
Επαγγέλµατα και Branding Περιφέρειας» 
Πολίτου Στέλλα 
Στυλιαράς Κωνσταντίνο 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 4 
του Ν.2218/94 Ν. Θεσσαλονίκης 
Σταύρου Γιάννης 
Γεωργίου Χρήστος 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αµπατζής ∆ηµήτριος 
Γκοτσίδης Χρήστος 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
 

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

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πέντζος Νικόλαος 
Σταύρου Γιάννης 
 

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «∆ΟΜΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ» - (∆ΑΣΤΑ) 
Γεωργίου Χρήστος 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ» 
Γεωργίου Χρήστος 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΑ 
 

Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ    
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ Έ∆ΕΣΣΑΣ 
Αποστόλου Κωνσταντίνος  
Τζιµούρτος Νικόλαος  
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Παπαµαυρουδής ∆ηµήτρης 
Καλεύρα Κυριακή 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Σαββάκης Αθανάσιος 
Αθανασιάδης Γεώργιος 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
Ασβεστά Ελένη 
Πετρίδης Χρήστος 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Σκαρλάτος Βασίλειος 
Πατσατζής Αθανάσιος 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Μαυρίδης Παύλος 
Σαρµαδάκης Κωνσταντίνος 
 

Β’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ E∆ΕΣΣΑΣ 
Καιρίδης Κωνσταντίνος  
Στόγιος Χρυσόστοµος 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Καζάκης Πάρις  
Καλεύρας Θεοφάνης 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Λαγκαδίτου Σταυρούλα 
Γιουµούκη Φωφώ 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
Σιρηνόπουλος Νικόλαος 
Σουµελίδης Γιάννης 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Μπαφραλίδης Χαράλαµπος 
Πετρόπουλος Ιγνάτιος 
 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Σιάρκος Αντώνης 
Καχπάνης Αντώνης 

37 



 

 

Ο ΣΒΒΕ, για τη σφαιρική και ολοκληρωµένη πληροφόρηση 
των µελών του, έχει αναπτύξει και διατηρεί σύστηµα 
πληροφόρησης, το οποίο περιλαµβάνει ηλεκτρονικά newslet-
ters, έντυπο διµηνιαίο «∆ελτίο ΣΒΒΕ», αποστολή εγκυκλίων 
και ηλεκτρονικών ενηµερωτικών δελτίων ειδικού 
ενδιαφέροντος.  
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Κατά το χρονικό διάστηµα Ιούνιος 2012 – Μάιος 2013 έχουν 
αποσταλεί στις επιχειρήσεις-µέλη του Συνδέσµου 33 
εγκύκλιοι, οι οποίοι κάλυψαν διάφορα θέµατα νοµοθετικού 
έργου και διοικητικών αποφάσεων, χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα, εκπόνηση µελετών, διεθνών αγορών κα.  
 

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
Το Πληροφοριακό ∆ελτίο του ΣΒΒΕ, αποστέλλεται σε µορφή 
html δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα µέλη του Συνδέσµου 
για άµεση και εύκολη πρόσβαση σε πηγές πρωτογενούς 
πληροφόρησης.   
 

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

Πληροφόρηση Μελών 

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
Παράλληλα, µέσω του δικτύου υπηρεσιών του Συνδέσµου, 
παρέχεται ολοκληρωµένη τεκµηρίωση και υποστήριξη σε 
µεµονωµένες ερωτήσεις των επιχειρήσεων – µελών του 
όπως:  
• ενηµέρωση για την τρέχουσα οικονοµική επικαιρότητα,  
• ερωτήσεις νοµοθετικού περιεχοµένου,  
• µεµονωµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις,  
• αναζήτηση συνεργασιών,  
• ενηµέρωση για την τρέχουσα διεθνή επικαιρότητα, κ.α.  
• αλλά και αποστέλλονται ενηµερωτικά δελτία ειδικού 

ενδιαφέροντος όπως: 
• προκηρύξεις διαγωνισµών, 
• επιχειρηµατικές αποστολές,  
• διεθνείς συνεργασίες, κ.α.  

38 



 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Ο Κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013 το έργο της ∆ικηγορικής Εταιρίας «NOMOS», νοµικού 
συµβούλου του ΣΒΒΕ, περιελάµβανε µεταξύ άλλων γραπτές γνωµοδοτήσεις σε ερωτήµατα της ∆ιοίκησης του 
Συνδέσµου και σε ερωτήµατα των µελών σχετικά µε θέµατα όπως: 

• Κρατικές ενισχύσεις που δίνονταν στις επιχειρήσεις της Ελληνικής περιφέρειας από το 1993 έως και το 2005. 
• ∆ανεισµός επιχειρήσεων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
• Καθυστερήσεις πληρωµών στις συναλλαγές και εξέταση της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. 
• Εφαρµογή του εργασιακού νόµου 4046/12 και της αριθ. 6/2012 ΠΥΣ. 
• Είσπραξη των δηµοτικών φόρων και τελών µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. 
 
Επιπλέον, µελέτησε διάφορα επίκαιρα ζητήµατα τα οποία της τέθηκαν όπως: παρουσιολόγιο, υπολογισµός εισφορών 
ΤΣΜΕ∆Ε, ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στις δηµόσιες υπηρεσίες κ.α. 

Συµµετείχε επίσης στις συνεδριάσεις των Οµάδων Εργασίας του ΣΒΒΕ «Εργασιακών Θεµάτων», «Φορολογικά Θέµατα» 
και «Περιβάλλον» παρέχοντας νοµικές συµβουλές, καθώς επίσης και σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσµου.  

Τέλος, συµµετείχε στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της νέας Οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας των Οδηγών Πωλητών – Βοηθών Εµφιαλωµένων Ποτών Β. Ελλάδος. 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
Για το χρονικό διάστηµα Ιούνιος 2012 – Μάιος 2013 στο 
Μητρώο Μελών του ΣΒΒΕ ενεγράφησαν έξι (6) νέα µέλη, από 
τα οποία πέντε (5) ως τακτικά µέλη και ένα (1) ως 
συνδεδεµένο. 
 

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΒΒΕ 
• BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 
• ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΠΕ. 
• ΠΑΣΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
• ΣΕΡΚΟ FOODS AE - ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΠΕ 

 

ΝΕΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΒΒΕ 
• ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. Ο.Ε. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο ΣΒΒΕ σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ISO 9001:2002, 
διεξήγαγε τη ενδέκατη ετήσια έρευνα αξιολόγησης των 
υπηρεσιών του µεταξύ των επιχειρήσεων – µελών από όλους 
τους κλάδους των βιοµηχανιών. 
Οι επιχειρήσεις – µέλη αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα σηµαντικά 
για το έτος 2012 τις υπηρεσίες: 
• Παρεχόµενης εξυπηρέτησης: 82% 
• Πληρότητας και επάρκειας πληροφοριών: 85% 
• Ποιότητας παρεχόµενης τεκµηρίωσης: 80% 
• ∆ιαθεσιµότητας προσωπικού: 87% και, 
• Τήρηση του χρόνου απόκρισης: 90% 

Μεταξύ των βασικών συµπερασµάτων της έρευνας 
συµπεριλαµβάνονται τα εξής: 
• Η φήµη και η αναγνωρισιµότητα του ΣΒΒΕ, αλλά και η 

αποδεδειγµένη υποστήριξη και συνέπεια συνεχίζουν να 
αποτελούν το βασικότερο πόλο έλξης για τα νέα µέλη, 

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

• Η εξασφάλιση υποστήριξης από συλλογικό φορέα και η 
προώθηση των ζητηµάτων των µελών συµπληρώνουν 
τον κατάλογο των σηµαντικότερων ωφελειών για τα 
µέλη. 

Εσωτερική Λειτουργία 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ISO 
9001:2008 ΚΑΙ SA 8000:2008 
Ο ΣΒΒΕ αντιλαµβανόµενος τις σύγχρονες προκλήσεις 
και επιταγές της κοινωνίας πιστοποιήθηκε το Μάρτιο 
του 2001 για πρώτη φορά κατά ISO 9000. Από τότε 
µέχρι σήµερα συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του συγκεκριµένου προτύπου και να παρουσιάζει 
στοιχεία βελτίωσης όσον αφορά στη διαχείριση 
προβληµάτων και στην ανταπόκριση των αιτηµάτων 
των µελών του. 
Σήµερα, ο ΣΒΒΕ είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 
9001:2008 και SA (Social Accountability) 8000:2008 
προχωρώντας τις δεσµεύσεις του στις αρχές της 
Κοινωνικής Ευθύνης.  
Σε σχέση µε το SA 8000:2008, ο ΣΒΒΕ είναι ο πρώτος 
εργοδοτικός συνδικαλιστικός φορέας στη χώρα ο 
οποίος πιστοποιείται µε το ανωτέρω πρότυπο και ένας 
από τους λίγους φορείς στη χώρα που κατέχουν την 
αντίστοιχη πιστοποίηση.  
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Η εξέλιξη της 
ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας: οι επιδόσεις 
της χώρας στη συνολική 
κατάταξη και τις 
επιµέρους κατηγορίες 
της Παγκόσµιας 
Επετηρίδας για την 
Ανταγωνιστικότητα IMD 
WCY 2012 την περίοδο 
2008 - 2012 

Ερευνες — Μελέτες 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του IMD, κατά τη διάρκεια του 
2011 η Ελλάδα κατέλαβε την 58η θέση στην Παγκόσµια 
Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας µεταξύ των 59 χωρών 
που µελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο, 
σηµειώνοντας πτώση κατά δυο (2) θέσεις σε σχέση µε 
την κατάταξη του 2010.  
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του IMD, η συνολική 
κατάταξη µιας χώρας, είναι αποτέλεσµα της σύνθεσης 
των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις 
επιµέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριµένα: στην 
«Οικονοµική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική 
Αποτελεσµατικότητα», στην «Επιχειρηµατική 
Αποτελεσµατικότητα», και, στις «Υποδοµές».  
Συγκεκριµένα, στις επιµέρους κατηγορίες δεικτών η 
κατάταξη της Ελλάδας το 2012 σε σχέση µε το 2011 
είναι η ακόλουθη:  
• στον τοµέα της «Οικονοµικής Αποδοτικότητας», η 

χώρα µας παρέµεινε για το 2012 στην 58η θέση, την 
οποία κατείχε και στην περυσινή κατάταξη, µετά την 
πτώση κατά δέκα (10) θέσεις µεταξύ των ετών 2010 
και 2011,  

• στον τοµέα της «Κυβερνητικής 
Αποτελεσµατικότητας», η Ελλάδα απώλεσε για 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά δυο (2) ακόµη θέσεις 
και από την 56η το 2011, βρίσκεται πλέον στην 58η, 

• στον τοµέα της «Επιχειρηµατικής 
Αποτελεσµατικότητας», η θέση της χώρας µας 
επιδεινώθηκε κατά τρεις (3) θέσεις και από την 53η 
το 2011 βρίσκεται πλέον στην 56η για το 2012, και,   

• στον τοµέα των «Υποδοµών», η θέση της Ελλάδας 
επιδεινώθηκε επίσης κατά δυο (2) θέσεις, 
καταλαµβάνοντας για το 2012 την 34η θέση, από 
την 32η που κατείχε το 2011. 

Η πτώση κατά δυο (2) θέσεις της χώρας µας στην 
Παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, αποτελεί 
φυσιολογική συνέπεια καταρχήν της αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας που κυριάρχησε αναφορικά µε την έξοδο ή 
όχι της χώρας µας από την Ευρωζώνη, και, εξ’ αιτίας της 
βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας, η οποία 
δεν συνοδεύτηκε από κανένα ουσιαστικό µέτρο για την 
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας.  
Τη θέση της χώρας το 2012 σε σχέση µε το 2010 
επιδείνωσαν περαιτέρω τόσο τα άσχηµα  
µακροοικονοµικά µεγέθη, όσο, και, το κυριότερο, οι 
προβλέψεις για την (αρνητική) εξέλιξή τους κατά το 
2012.  
Ως εκ τούτου, το IMD θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες 
προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής οικονοµίας, κατά το 2012, είναι: 
• η ταχεία προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 

για τη µείωση των δαπανών του δηµόσιου τοµέα, µε 
παράλληλα µέτρα ανάπτυξης προς την πραγµατική 
οικονοµία, 

• η ενίσχυση της ρευστότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,  

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

• η µείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την 
επιχειρηµατικότητα, και, 

• η πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς στο δηµόσιο 
τοµέα. 

Το πλήρες κείµενο της Παγκόσµιας Επετηρίδας 
Ανταγωνιστικότητας του IMD βρίσκεται αναρτηµένο 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. 
Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη 
συνεργασία του ΣΒΒΕ µε το IMD, η ∆ιεύθυνση 
Τεκµηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε 
επιτυχώς, για ενδέκατη συνεχόµενη χρονιά, µε το 
Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
(Ι.Ο.Β.Ε.), το οποίο παρείχε τα µακροοικονοµικά 
δεδοµένα που αφορούσαν την ελληνική οικονοµία κατά 
το έτος 2011. 

Τα αποτελέσµατα από την Παγκόσµια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD 
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Κατανοµή κερδοφόρων – ζηµιογόνων επιχειρήσεων ανά κλάδο για τα έτη 2008, 2009 και 2010 

O ΣΒΒΕ, για έβδοµη συνεχή χρονιά, δηµοσιοποίησε, την 
Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012, τα αποτελέσµατα της 
επεξεργασίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων τριακοσίων 
(300) ισολογισµών του έτους 2011 αντίστοιχων 
επιχειρήσεων µελών του, µε έδρα το Βορειοελλαδικό 
Τόξο. 
 
Επιγραµµατικά, τα βασικά συµπεράσµατα από την 
εφετινή επεξεργασία των στοιχείων, είναι: 
 
• Το 50% των µεταποιητικών επιχειρήσεων, 

εργάζονται πλέον µε ζηµιές. Το συγκεκριµένο 
ποσοστό είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό της 
βαθιάς κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η 
µεταποίηση κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
κρίσης, αφού τη χρονιά πριν την έναρξή της, το 
ποσοστό των ζηµιογόνων επιχειρήσεων ήταν µόλις 
16%. 

• Το οριακό, ουσιαστικά µηδενικό, περιθώριο καθαρού 
κέρδους του 2010, µόλις 0,046%, δεν έχει απλώς 
µηδενιστεί , αλλά πλέον έχει λάβει αρνητικό 
πρόσηµο. 

• Ως αποτέλεσµα της παραπάνω διαπίστωσης, τα 
καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων µειώθηκαν κατά 
106,6%, και πλέον το συνολικό αποτέλεσµα του 
ενοποιηµένου ισολογισµού των επιχειρήσεων του 
δείγµατος είναι αρνητικό. (από 2 εκ. € κέρδη το 
2010, έχουµε πλέον 115.000 € ζηµίες για το 2011). 

• Το 33,5% των επιχειρήσεων του δείγµατος 
κατέγραψε πτώση του κύκλου εργασιών από 10% 
έως 50%, ενώ το 18,5% από 3% έως και 10%.  

• Τις ισχυρότερες επιπτώσεις από την οικονοµική 
κρίση βιώνουν οι µεταποιητικές επιχειρήσεις µε 
κύκλο εργασιών µέχρι 10 εκ. €, αφού περίπου το 
55% από αυτές είναι πλέον ζηµιογόνες, και,  

• Όσον αφορά τα κλαδικά αποτελέσµατα, 7 στις 10 
επιχειρήσεις από τους κλάδους των δοµικών υλικών, 
του ξύλου και του χαρτιού, είναι πλέον ζηµιογόνες, 
µε πολλές από αυτές να βρίσκονται ένα βήµα πριν 
την απόφαση αναστολής λειτουργίας τους. Όµως, 
το πλέον ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 1 στις 3 
επιχειρήσεις τροφίµων είναι πλέον ζηµιογόνα, για 
έναν κλάδο που µεταποιεί είδη πρώτης ανάγκης και 
διαχρονικά αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης για τη 
Βόρεια Ελλάδα και τη µεταποίηση.  

 
Οι σαφώς δραµατικά πτωτικές τάσεις όλων των βασικών 
λειτουργικών µεγεθών για τη µεταποίηση της Βορείου 
Ελλάδος, αποτυπώνουν απολύτως το αδιέξοδο της 
περιφερειακής βιοµηχανίας κατά τη διάρκεια της 
οικονοµικής κρίσης, και δικαιώνουν απολύτως την 
επιµονή του ΣΒΒΕ στη άµεση λήψη αναπτυξιακών µέτρων 
για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και την έξοδο από 
την οικονοµική κρίση.  
 
Το πλήρες κείµενο της έρευνας στοιχείων ισολογισµών 
επιχειρήσεων µελών του ΣΒΒΕ µε έδρα το Βορειοελλαδικό 
βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. 

Το χρηµατοοικονοµικό προφίλ της µεταποίησης της Βορείου Ελλάδος το 2012 
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Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ 

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι ένα δίκτυο 
ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής υποστήριξης στην 
Ελλάδα αποτελούµενο από βιοµηχανικούς συνδέσµους, 
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα, εµπορικά και 
βιοµηχανικά επιµελητήρια και καταξιωµένους φορείς 
στο χώρο της καινοτοµίας και των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. Το έργο του δικτύου υλοποιείται από µία 
κοινοπραξία 16 οργανισµών κατανεµηµένων σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
θέµατα διεθνούς συνεργασίας, καινοτοµίας και 
µεταφοράς τεχνολογίας. 

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

Στη διάρκεια του προηγούµενου έτους, και 
συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2012 –  
Μαΐου 2013, οι υπηρεσίες του Enterprise Europe Net-
work – Hellas του ΣΒΒΕ επικεντρώθηκαν στα 
ακόλουθα: 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Αιτήµατα 

Το Enterprise Europe Network - Hellas στο πλαίσιο της 
ενηµέρωσης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές, διαχειρίστηκε 
από τον Ιούνιο 2012 έως και τον Μάιο 2013 συνολικά, 
942 αιτήµατα.  

Τα κυριότερα αιτήµατα πληροφόρησης αφορούσαν σε 
θέµατα όπως:  

• Επιχειρηµατικές συνεργασίες / διεθνοποίηση 

• ∆υνατότητες χρηµατοδότησης 
• Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία 

• Πολιτική της Ε.Ε. 
• Άλλα θέµατα 

 

Τα αιτήµατα πληροφόρησης που εξυπηρετήθηκαν, 
προήλθαν κυρίως από υφιστάµενες και υπό σύσταση 
επιχειρήσεις, ενώ ένα ποσοστό αιτηµάτων από 
διάφορους φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 
καθώς και µέλη του δικτύου Enterprise Europe Net-
work.  
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Ηλεκτρονική πληροφόρηση 
 
Η Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφηµερίδα (e-flashnews) 
εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Net-
work - Hellas,  κάθε µήνα, µε σκοπό τη βέλτιστη 
ενηµέρωση των επιχειρήσεων µελών του ΣΒΒΕ, σε 
ευρωπαϊκά θέµατα και πολιτικές. 
Η εφηµερίδα αποστέλλεται σε µορφή html, ώστε 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το Inter-
net, να καθίσταται για τους ενδιαφερόµενους ένα 
εύχρηστο εργαλείο πληροφόρησης.  
Η θεµατολογία της περιλαµβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά 
θέµατα επικαιρότητας όπως: ευκαιρίες χρηµατοδότησης, 
επιχειρηµατικές συνεργασίες, προκηρύξεις, εθνικούς και 
διεθνείς δηµόσιους διαγωνισµούς κρατικών προµηθειών, 
κλαδικές εκθέσεις κ.α. Ενηµερώνει επίσης και για τη 
διοργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,  καθώς επίσης και για εκδηλώσεις του Enter-
prise Europe Network – Hellas. Στη διάρκεια του 
εξεταζόµενου διαστήµατος, απεστάλησαν συνολικά 12 
Μηνιαίες Ηλεκτρονικές Εφηµερίδες.  
 
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Μηχανισµός ∆ιαλογική Χάραξη Πολιτικών 
(Interactive Policy Making – IPM) 
Ο µηχανισµός «IPM» στον οποίο συµµετέχει το Enter-
prise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ, αποτελεί µια 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πολιτική της 
Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. Αποσκοπεί στη συλλογή και 
καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις σε διάφορους τοµείς της εσωτερικής 
αγοράς και στοχεύει στη βελτίωση του ευρωπαϊκού 
νοµοθετικού – κοινοτικού πλαισίου. 
Υποβλήθηκαν 15 εξειδικευµένες υποθέσεις στη βάση 
δεδοµένων του «IPM» οι οποίες αφορούσαν κυρίως 
θέµατα εθνικής και ευρωπαϊκής φορολογίας και 
νοµοθεσίας, καθώς και ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
χρηµατοδότησης.  
 
Βάση Επιχειρηµατικής Συνεργασίας (Business Co-
operation Database - BCD) 
Στη Βάση ∆εδοµένων Επιχειρηµατικής Συνεργασίας 
«BCD» από το Enterprise Europe Network - Hellas του 
ΣΒΒΕ έχουν καταχωρηθεί 12 ελληνικά επιχειρηµατικά 
προφίλ, ενώ έχουν προωθηθεί προς τις επιχειρήσεις 
µέλη και πελάτες του, κυρίως µέσω της µηνιαίας 
ηλεκτρονικής εφηµερίδας, 79 διεθνή επιχειρηµατικά 
προφίλ. 
Η βάση «BCD» παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
αναζήτησης ενός ή περισσοτέρων πιθανών συνεργατών 
και της καταχώρησης του εταιρικού τους προφίλ µε 
σκοπό την προώθησή τους σε χώρες εντός και εκτός 
της Ε.Ε. οι οποίες είναι µέλη του δικτύου Enterprise 
Europe Network.  
 
 

Θεµατική Οµάδα Εργασίας «Sustainable Con-
struction» του ∆ικτύου «Enterprise Europe Net-
work»  
Συµµετοχή στην ειδική οµάδα εργασίας του δικτύου 
Enterprise Europe Network η οποία αποτελείται από 
επιλεγµένα στελέχη. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
µεθοδολογιών, κατευθυντήριων γραµµών, εργαλείων 
και υπηρεσιών στον τοµέα της αειφόρου δόµησης για 
τις επιχειρήσεις-µέλη, µε σκοπό την υποστήριξη και την 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους, ειδικά σε διεθνές 
επίπεδο. 
 
Θεµατική Οµάδα Εργασίας «Agrofood» του 
∆ικτύου «Enterprise Europe Network»  
Συµµετοχή στην ειδική οµάδα εργασίας του δικτύου 
Enterprise Europe Network η οποία αποτελείται από 
επιλεγµένα στελέχη. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
µεθοδολογιών, κατευθυντήριων γραµµών, εργαλείων 
και υπηρεσιών στον κλάδο των τροφίµων για τις 
επιχειρήσεις-µέλη, µε σκοπό την υποστήριξη και την 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους, ειδικά σε διεθνές 
επίπεδο. 
 
Οµάδα Εργασίας «Performance & Impact of the 
Network» του ∆ικτύου «Enterprise Europe Net-
work»  
Συµµετοχή στην ειδική οµάδα εργασίας του δικτύου 
Enterprise Europe Network η οποία αποτελείται από 
επιλεγµένα στελέχη. Έχει ως στόχο τη δηµιουργία και 
εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης της επίδοσης των 
γραφείων του δικτύου, βάσει συγκεκριµένων δεικτών / 
συντελεστών (indicators). 
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Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ 

Συνέδρια – Ηµερίδες – Εκδηλώσεις  
 
Συνέδριο µε θέµα: «GOOD DESIGN = GOOD 
BUSINESS» 
Το Συνέδριο «GOOD DESIGN = GOOD BUSINESS» για 
το βιοµηχανικό σχέδιο στην Ελλάδα, διοργάνωσε ο 
Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) µε τον 
Κοινοτικό Οργανισµό «ΟΗΙΜ», σε συνεργασία µε τον 
Σύνδεσµό Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise 
Europe Network - Hellas, στη Θεσσαλονίκη, στις 6 
∆εκεµβρίου 2012. 
Σκοπός αυτού του Συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση και η 
ενθάρρυνση τόσο των σχεδιαστών όσο και των 
επιχειρήσεων για δηµιουργία και χρήση  των 
βιοµηχανικών σχεδίων, στοχεύοντας στη γενικότερη 
ανάπτυξη και προώθηση του «design» στην Ελλάδα. 
Τα θέµατα του Συνεδρίου ανέπτυξαν σηµαντικά στελέχη 
και δηµιουργοί από το χώρο του «design» στην Ελλάδα, 
καθώς επίσης από τη Γαλλία και τη ∆ανία, δυο χώρες µε 
σηµαντική διαδροµή και επιτυχία σ’ αυτόν τον τοµέα. 
 
∆ιεθνής Εκδήλωση Επιχειρηµατικών Συναντήσεων 
«Europe 2020 Strategy for Growth» 
∆ιεθνής εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων (B2B 
Networking Event) που διοργάνωσε το Enterprise 
Europe Network – Hellas στις 12 Μαρτίου 2013 στις 
εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» στην Αθήνα, 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε την 
συµµετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Antonio Tajani. Η εκδήλωση ήταν 
πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
διηµερίδας µε τίτλο: Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 
2020»: Προώθηση Επιχειρηµατικών Συνεργασιών στην 
Ελλάδα. 
Η συµµετοχή ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς περισσότερες από 300 
ελληνικές και 110 ξένες επιχειρήσεις από 25 χώρες 
πραγµατοποίησαν περισσότερες από 1300 διµερείς 
συναντήσεις.  
 
4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα: 
«Τα Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις 
Παρευξείνιες αγορές» 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της 
ελληνικής επιχειρηµατικής εξωστρέφειας ο ΣΕΒ και ο 
ΣΒΒΕ µέλη του Enterprise Europe Network – Hellas, σε 
συνεργασία µε το ΕΒΕΘ και τον ΣΕΒΕ µε την υποστήριξη 
του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών 
(UNDP) διοργάνωσαν το 4ο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό 
Φόρουµ το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 
2013 στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ.  
Στο Φόρουµ µετείχαν εκπρόσωποι 30 εταιρειών από 8 
χώρες της περιοχής (Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία, 
Αζερµπαϊτζάν, Ρουµανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, 
Γεωργία) καθώς και στελέχη 100 ελληνικών 
επιχειρήσεων, πραγµατοποιώντας συνολικά πάνω από 
350 επιχειρηµατικές συναντήσεις. 
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1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ 
«Ερµής» 
Το 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ «Ερµής» 
πραγµατοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαΐου 2013 υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, και του Υπουργείου 
Τουρισµού, µε την ενεργό στήριξη του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και του Συνδέσµου Βιοµηχάνων & 
Επιχειρηµατιών της Αγίας Πετρούπολης (µέλη του Enter-
prise Europe Network), του Συνδέσµου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), καθώς και την υποστήριξη 20 
Ελληνικών Επιµελητηρίων και 6 Επιµελητηρίων της 
Ρωσίας. 
Στόχος του Φόρουµ ήταν η προώθηση των εξαγωγών 
των Ελληνικών προϊόντων / υπηρεσιών στην Ρώσικη 
αγορά, καθώς και η επενδυτική δραστηριότητα Ελλήνων 
και Ρώσων επιχειρηµατιών.   
30 Ρωσικές επιχειρήσεις και 140 Ελληνικές συµµετείχαν 
στο Φόρουµ, ενώ πραγµατοποιήθηκαν άνω των 700 κατ’ 
ιδίαν (Β2Β) συναντήσεις. 
 
Εκδήλωση µε θέµα: «∆υνατότητες 
χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD)» 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) διοργάνωσαν 
εκδήλωση µε θέµα: «∆υνατότητες χρηµατοδότησης και 
νέες πρωτοβουλίες της EBRD - Ευκαιρίες στα Βαλκάνια», 
η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2013. 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
επιχειρηµατικές δυνατότητες σε συνδυασµό µε τις 
δραστηριότητες της EBRD στην περιοχή των Βαλκανίων 
από εκπροσώπους της Τράπεζας.  
 
Στην εκδήλωση συµµετείχαν 32 στελέχη ελληνικών 
επιχειρήσεων, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 23 κατ’ ιδίαν 
(B2B) συναντήσεις µε εκπροσώπους της Τράπεζας. 
 
Ειδικές, Προπαρασκευαστικές, Εκδηλώσεις / Συναντήσεις 
Το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, 
συµµετείχε σε 25 ειδικές εκδηλώσεις / συναντήσεις που 
αφορούσαν στις δράσεις των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων που υλοποιεί ή / και τις γενικότερες 
δράσεις ενηµέρωσης των δραστηριοτήτων του ∆ικτύου. 
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Συµµετοχή σε Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα της Ε.Ε. 

Business Mentors (∆ίκτυο υποστήριξης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα) 

 

Το πρόγραµµα «Business Mentors» έχει ως στόχο τη 
δηµιουργία ενός δικτύου έµπειρων µεντόρων οι οποίοι 
θα παρέχουν σε γυναίκες επιχειρηµατίες 
(καθοδηγούµενες - mentorees), συµβουλές και 
καθοδήγηση για την καλύτερη ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους. Η επιλογή και η αξιολόγηση των 
µεντόρων καθώς και των «mentorees» από όλη την 
Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Η τρέχουσα φάση 
του έργου περιλαµβάνει την εκπαίδευση (mentoring) 
των καθοδηγούµενων από τους µέντορες, µε στόχο την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους. 
 
CBC-Hellas (Cross Border Claims – Hellas) 

 

Το έργο «CBC-Hellas» έχει ως στόχο τη διευκόλυνση 
των διασυνοριακών συναλλαγών και την ενίσχυση της 
διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 
Το «CBC-Hellas» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες έχουν εµπορικές 
συναλλαγές µε χώρες µέλη της Ε.Ε. και περιλαµβάνει τη 
διοργάνωση δύο κύκλων εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε 
τίτλους: 1ος κύκλος σεµιναρίων:  Χρηµατοοικονοµικός 
έλεγχος και  ∆ιαχείριση Πίστωσης, 2ος κύκλος 
σεµιναρίων: ∆ιαχείριση Ανεξόφλητων Απαιτήσεων για 
Ενδοευρωπαϊκές Εµπορικές Συναλλαγές. 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διοργανώθηκαν τα 
ακόλουθα 2 σεµινάρια του 2ου κύκλου: 
3ο Σεµινάριο: Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 
µε θέµα: «Έλεγχος πιστώσεων – στατιστικά» 
4ο Σεµινάριο: Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 
µε θέµα: «Είσπραξη απαιτήσεων στο πλαίσιο των 
ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών». 
 
 
 
 

CROSS-INNO-CUT 

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative 
Cost Cutting Technologies (CROSS-INNO-CUT)”, 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», 
το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  
και  από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας. Το έργο CROSS-INNO-CUT ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη των επιχειρήσεων να δηµιουργήσουν ή να 
διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα, 
µειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος µέσω της 
εφαρµογής τεχνολογικών και µη τεχνολογικών 
καινοτοµιών. Οι περιοχές κόστους στις οποίες εστιάζει 
το κόστος είναι οι ακόλουθες: διαχείριση α΄ υλών, 
διαχείριση αποθεµάτων έτοιµων προϊόντων, διαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας, αξιοποίηση πάγιου εξοπλισµού, 
ενέργεια, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Dragon-STAR (Dragon - Sustaining Technology 
And Research EU-China Collaboration) 

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) 
σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ / HELP-FORWARD 
συµµετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος «Dragon-STAR», το οποίο στοχεύει στην 
υποστήρίξη της σινο-ευρωπαϊκής συνεργασίας, σε 4 
επίπεδα: 
• Την ενίσχυση της ουσιαστικής συµµετοχής 

Κινέζων εταίρων στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
ΕΤΑ. 

• Την περαιτέρω προώθηση του σκέλους της 
αµοιβαιότητας στη συνεργασία Ε.Ε.-Κίνας, όπως 
αυτή προκύπτει από την υπάρχουσα, εν ισχύ, 
συµφωνία Επιστηµονικής Συνεργασίας. 

• Την ενίσχυση της διµερούς συνεργασίας στον 
ευρύτερο τοµέα της καινοτοµίας, και ιδιαίτερα της 
τεχνολογικής συνεργασίας των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων. 

• Την υποστήριξη του συνεχιζόµενου διµερούς 
διαλόγου για την συνεργασία Ε.Ε.-Κίνας σε 
θέµατα έρευνας και τεχνολογικής συνεργασίας. 
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Το Dragon-STAR µεταξύ άλλων θα διοργανώσει 
ενηµερωτικές ηµερίδες και σεµινάρια στην Κίνα για τα 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΕΤΑ, θα πραγµατοποιήσει 
πρωτότυπες µελέτες για την υποστήριξη του διµερούς 
διαλόγου, θα παρουσιάσει στην Ευρώπη τις ευκαιρίες τις 
διµερούς συνεργασίας, θα ανιχνεύσει τις ιδιαιτερότητες 
του Κινέζικου επιχειρηµατικού   περιβάλλοντος και θα 
διοργανώσει επιχειρηµατικές αποστολές για την ενίσχυση 
της συνεργασίας των επιχειρήσεων  σε θέµατα 
τεχνολογικής καινοτοµίας.  
 

EEN-PACT (Enterprise Europe Network – PACT) 
 

Το έργο «EEN-PACT» έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και αφορά τη βιοµηχανία 
χαρτιού και τον κλάδο των δερµάτινων ειδών. Το έργο 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, οργάνωση σεµιναρίων για την εκπαίδευση 
εκπροσώπων επιχειρήσεων από εξειδικευµένους 
επαγγελµατίες από Επιχειρήσεις Περιβαλλοντικών 
Συµβούλων (Environmental Service Providers - ESP) σε 
θέµατα που αφορούν περιβαλλοντική και ενεργειακή 
διαχείριση. 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διοργανώθηκε ηµερίδα µε 
θέµα: «Αειφόρος ∆ιαχείριση Βιοµηχανικών Αποβλήτων» 
και πραγµατοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2012. 
 
F.IND. Consulting 

 

Το έργο «Enhancement of the competitiveness and re-
structuring of the food subsectors through benchmarking 
– F.IND. Consulting –B.2–3.2» υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»,, το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από 
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.  
Το έργο έχει στόχο τη δηµιουργία των κατάλληλων 
µηχανισµών που θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν 
τη διαρκή προσαρµογή των επιχειρήσεων του τοµέα των 
τροφίµων που είναι εγκατεστηµένες στη διασυνοριακή 
περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας στα νέα δεδοµένα που 
διαµορφώνονται σε διεθνές επίπεδο τόσο στον τοµέα της 
οργάνωσης, όσο και στον τεχνολογικό τοµέα. 

Ειδικότερα, το έργο εστιάζει στην ανάδειξη βέλτιστων 
πρακτικών οργάνωσης των επιχειρήσεων τροφίµων, στη 
διάχυση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτοµιών και 
στην προώθηση των διακρατικών συνεργιών µεταξύ των 
επιχειρήσεων.  
 
GuardEn 

Το έργο GuardEn : “Guardians of Environment Frame-
work: An Integrated Approach of Strategies for Preven-
tion of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Terri-
tories”, υλοποιείται στο   πλαίσιο του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος «Χώρος Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης» (South East Europe Transnational Cooperation 
Programme), το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.  
Αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού 
που υποστηρίζει το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
τοπικών στρατηγικών για την αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικών κινδύνων, εστιάζοντας σε περιοχές µε 
σηµαντική επιβάρυνση εδάφους και υδάτινων πόρων.  
 
Ιnno-Food SEE 

Το έργο «Setting up the innovation support mechanisms 
and increasing awareness on the potential of Food Inno-
vation and RTD in the South - East Europe area 
(INNOFOOD SEE)» υλοποιείται στο   πλαίσιο του 
∆ιακρατικού Προγράµµατος «Χώρος Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης» (South East Europe Transnational Cooperation 
Programme), το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.  
Το έργο INNOFOOD SEE έχει στόχο τη δηµιουργία των 
κατάλληλων µηχανισµών που θα υποστηρίζουν και θα 
διευκολύνουν την ανταλλαγή και το συντονισµό 
πρωτοβουλιών και πολιτικών προώθησης της καινοτοµίας 
στον ευρύτερο χώρο των τροφίµων. Ο απώτερος στόχος 
του έργου είναι η ανάδειξη της σηµασίας της καινοτοµίας 
στο χώρο των τροφίµων ως προοπτικής ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
Νοτιανατολικής Ευρώπης.  
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OPTIMES (OPportunities To IMprove Environment 
for SMEs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το έργο «OPTIMES» έχει ως στόχο την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων να διαχειριστούν καλύτερα περιβαλλοντικές 
προκλήσεις οι οποίες µπορούν να µετατραπούν σε 
οικονοµικές ευκαιρίες όπως η εξοικονόµηση ενέργειας ή η 
µείωση της περιβαλλοντικής µόλυνσης. Οι δράσεις του 
έργου αφορούν τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και 
των δοµικών υλικών. 
Σκοπός του έργου είναι να εκπαιδευτούν οι επιχειρήσεις 
για την ανάγκη λήψεις περιβαλλοντικών µέτρων στην 
παραγωγική τους διαδικασία προκειµένου να βελτιώσουν 
την παραγωγική τους ικανότητα και να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιηθούν µία σειρά από 
εκπαιδευτικά σεµινάρια για να ενηµερώσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος 
και να υιοθετήσουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες καθώς 
και τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας. 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος διοργανώθηκε ηµερίδα µε 
θέµα: «Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε θέµατα Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ)» στις 6 Νοεµβρίου 2012. 
 

THESEIS (Training on Health & Safety in Environ-
ment Industry Sector) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρόγραµµα «THESEIS» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 
εκπαιδευτικού µοντέλου µέσω διαδικτύου σχετικά µε 
θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στο 
εργασιακό χώρο. Απευθύνεται ειδικά στα άτοµα που 
εργάζονται στον τοµέα της διαχείρισης της ρύπανσης και 
της οικολογικής βιοµηχανίας και επιδιώκει να αξιολογήσει 
τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις 
συµπεριφορές που το συγκεκριµένο εργασιακό δυναµικό 
πρέπει να αποκτήσει µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων 
αυτών µέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου. 

Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το έργο «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την 
απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-
2013 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο. Το Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης 
υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Επιχειρείν 
και Απασχόληση στη Μεταποίηση» µε επικεφαλής τον 
ΣΒΒΕ, και αποτελεί ένα εγχείρηµα συνένωσης των 
δυνάµεων των τοπικών επιχειρηµατικών και 
αναπτυξιακών φορέων, που θα συµβάλλει στη διεύρυνση 
και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς της µεταποίησης και 
των υπηρεσιών που τη στηρίζουν, µε σκοπό την 
καταπολέµηση της ανεργίας σε σχετικά επαγγέλµατα 
υψηλής εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπως η εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη καινοτοµίας στην 
παραγωγή κι εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών, η 
«πράσινη» οικονοµία, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και διαδικασιών, η διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας – logistics κλπ. Οι οµάδες-στόχου της 
παρέµβασης είναι νεοεισερχόµενοι άνεργοι, απόφοιτοι 
ανώτατων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
άνεργες και γυναίκες µε υψηλή εξειδίκευση στους τοµείς 
παρέµβασης, άνεργοι άνω των 45 ετών, υψηλής 
εξειδίκευσης οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των 
διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονοµία και κατηγορίες 
συναφών επιστηµόνων, όπως για παράδειγµα µηχανικοί, 
τεχνολόγοι κλπ. Από την υλοποίηση του έργου 
αναµένεται να επωφεληθούν συνολικά 165 άτοµα των 
παραπάνω οµάδων στόχων. 

Συµµετοχή σε Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα της Ε.Ε. 
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Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως 
πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ), του ΣΕΒ και του ΣΒΒΕ. Από το 2008 έως σήµερα 
είναι µέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης 
επιχειρήσεων Enterprise Europe Network. Αποστολή 
του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των ερευνητικών 
εργαστηρίων µέσω της σύνδεσης της έρευνας µε την 
παραγωγή, της προώθησης της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας καθώς και της διεθνικής 
συνεργασίας. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, 
διαµεσολάβησης και συµβουλευτικής υποστήριξης σε 
όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε 
την καινοτοµία, τη µεταφορά τεχνολογίας και την 
εµπορική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας.  
 

Το 2012 το γραφείο του ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ στη 
Θεσσαλονίκη παρείχε υποστήριξη σε 117 περιπτώσεις, 
από τις οποίες οι 42 αφορούσαν υποστήριξη σε θέµατα 
ερευνητικών προγραµµάτων και οι υπόλοιπες σε θέµατα 
τεχνολογικής και επιχειρηµατικής συνεργασίας.  
 

 
Συµφωνίες τεχνολογικής/επιχειρηµατικής 
συνεργασίας  
Το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (γραφείο Θεσσαλονίκης) παρείχε 
υποστήριξη σε εταιρίες και οργανισµούς για τον εντοπισµό 
συνεργατών στο εξωτερικό. Σε 13 περιπτώσεις υπήρξε 
συµφωνία επιχειρηµατικής ή ερευνητικής συνεργασίας 
µεταξύ των ελληνικών εταιριών και οργανισµών µε 
αντίστοιχους φορείς από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη 
Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Κροατία και την 
Τουρκία. 
 

Προώθηση αιτηµάτων ευρωπαϊκών εταιριών για 
τεχνολογική συνεργασία  
To 2012 προωθήθηκαν στοχευµένα 32 αιτήµατα 
ευρωπαϊκών εταιριών για τεχνολογική συνεργασία. Σε 9 
περιπτώσεις υπήρξε ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά, 
σε 6 περιπτώσεις οι συζητήσεις έφτασαν σε προχωρηµένο 
στάδιο, σε 2 περιπτώσεις υπήρξαν ολοκληρωµένες 
συµφωνίες, ενώ επί του παρόντος 2 περιπτώσεις 
βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγµατεύσεων. Επίσης, 
σε 10 περιπτώσεις ελληνικοί οργανισµοί της Β. Ελλάδας 
συµµετείχαν µε την υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ σε 
ευρωπαϊκές προτάσεις ερευνητικής συνεργασίας. 
 

Προώθηση στην Ευρώπη αιτηµάτων τεχνολογικών 
συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών 
εργαστηρίων της Β. Ελλάδας 
Στο ίδιο διάστηµα αναδείχτηκαν 23 περιπτώσεις 
επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων µε 
δυνατότητα ή ανάγκη διακρατικής τεχνολογικής 
συνεργασίας. Μετά από στενή συνεργασία και λεπτοµερείς 
συζητήσεις ως προς τους όρους της προσδοκώµενης 
συνεργασίας µε ξένες επιχειρήσεις, προωθήθηκαν οι 
αιτήσεις συνεργασίας των οργανισµών µέσω του δικτύου 
Enterprise Europe Network.  
 

Υποστήριξη οργανισµών για συµµετοχή σε 
Ευρωπαϊκά – Εθνικά Προγράµµατα 
Τα στελέχη του γραφείου Θεσσαλονίκης, ως Εθνικά 
Σηµεία Επαφής (NCPs) για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο το 
2012, παρείχαν σε 42 περιπτώσεις ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά, αλλά και Εθνικά 
Προγράµµατα, ενώ συµµετείχαν σε 2 συναντήσεις µε 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, 
διοργάνωσαν ή συµµετείχαν ως εκπαιδευτές σε 8 
σεµινάρια για το 7ο ΠΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
(Αθήνα, Κίνα, Κεντρική Αµερική, Αµπού Ντάµπι). Τέλος, 
διοργανώθηκε µία ενηµερωτική ηµερίδα όπου 
παρουσιάστηκαν οι νέες προκηρύξεις και οι δυνατότητες 
συµµετοχής. 
 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 
Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των κυριότερων 
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2012 µε την 
υποστήριξη του γραφείου Θεσσαλονίκης: 
16/1/2012,  Θεσσαλονίκη, ελληνο-βουλγαρικό 
partenariat στον τοµέα των τροφίµων. ∆ιοργάνωση: 
∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ. 
9/2/2012,  Θεσσαλονίκη, παρουσίαση διασυνοριακών 
προγραµµάτων «Ελλάδα – Κίνα» και «Ελλάδα – Ισραήλ». 
∆ιοργάνωση: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΚΕΤΑ, ΓΓΕΤ. 
4/7/2012,  Θεσσαλονίκη, partenariat στον τοµέα των 
υλικών «NANOTEXNOLOGY 2012 Brokerage Event». 
∆ιοργάνωση: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, LTFN. 
12/9/2012,  Αθήνα, ηµερίδα παρουσίασης των νέων 
προκηρύξεων του  7ου ΠΠ στους τοµείς: «Νανοεπιστήµες, 
νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιοµηχανικές διεργασίες 
(NMP)», «Τρόφιµα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία 
(ΚΒΒΕ)», «∆ιεθνής Συνεργασία (INCO)» και «Έρευνα προς 
όφελος των ΜΜΕ» / Ειδικό πρόγραµµα «Ικανότητες» 
∆ιοργάνωση: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΚΤ. 
5-6/11/2012,  Θεσσαλονίκη, decentralised training on 
financial report στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
EEN. ∆ιοργάνωση: ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΣΒΒΕ. 
26/11/2012, Θεσσαλονίκη, διεθνής ηµερίδα µε τίτλο 
«Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στη Βιολογική Γεωργία: 
∆ιαµορφώνοντας έναν βιώσιµο και ανταγωνιστικό κλάδο». 
∆ιοργάνωση: ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, ∆ίκτυο 
ΠΡΑΞΗ, Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων ∆ΗΩ. 
11-12/12/2012,  Αθήνα, 12th International Venture 
Capital & Private Equity Forum. ∆ιοργάνωση: Invest in 
Greece Agency, TANEO, Ένωση Ελληνικών Εταιριών 
Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων, ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ. 

∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ – Μεταφορά Τεχνολογίας στην Πράξη  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 



 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ)  

 
 
 
 
 
 

To 2012 το διαχειριστικό έργο του ΚΕΠΑ, µέσω της ΚΕΠΑ
-ΑΝΕΜ, που αποτελεί τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ 
(Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΝ ΙΙ) µε γεωγραφική 
ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας, αυξήθηκε σηµαντικά. 
Συγκεκριµένα, υπήρξε ενεργοποίηση και επιχειρησιακή 
δραστηριότητα στα παρακάτω προγράµµατα του ΕΠΑΝ 
ΙΙ: 
• Πράσινη Επιχείρηση 2010 
• Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 
• Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 
• Πράσινος Τουρισµός 
• Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα 
• Εναλλακτικός Τουρισµός 
• Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων 
• Ενίσχυση Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών 

Μεταφορών 
Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
2007-2013 στα οποία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
επιλέχθηκε ως τελικός δικαιούχος, το ΚΕΠΑ, συνέχισε τον  
έλεγχο και την παραλαβή των έργων των επιχειρήσεων 
που υλοποιούνται.  
Παράλληλα, ξεκίνησε η οργανωτική προετοιµασία εν 
αναµονή της προκήρυξης του προγράµµατος ενίσχυσης 
των ΜΜΕ στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-
Εµπορίου-Υπηρεσιών δηµόσιας δαπάνης 456 εκ. ευρώ η 
οποία προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2013. 
Για τη µέγιστη δυνατή προβολή και δηµοσιοποίηση των 
προγραµµάτων που διαχειρίζεται το ΚΕΠΑ, σε συνεργασία 
µε τα Επιµελητήρια της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας 
και την ΑΝΚΟ προχώρησε στην υλοποίηση στοχευµένων 
ενεργειών προβολής (καταχωρήσεις, εκδηλώσεις, 
συνεντεύξεις, συνεντεύξεις, εκδόσεις ∆ελτίων Τύπου, 
εκδόσεις εντύπων, έκδοση εντύπων). Παράλληλα η 
ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, www.e-kepa.gr, αποτέλεσε 
σηµαντικό σηµείο αναφοράς για την ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων καταγράφοντας µεγάλη επισκεψιµότητα 
από τις ΜµΕ και τους Φορείς της Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας. 
Συνολικά µέχρι και τις 31/12/2012 το ΚΕΠΑ το σύνολο 
των έργων που διαχειρίζεται το ΚΕΠΑ ανέρχεται  σε 
4.257 έργα συνολικού προϋπολογισµού 408,15 εκ. ευρώ 
και δηµόσιας επιχορήγησης 233,66 εκ. ευρώ. 
Εκτός του διαχειριστικού του έργου, το ΚΕΠΑ συνέχισε 
δυναµικά τη δραστηριότητά του στην αξιοποίηση 
προγραµµάτων απευθείας από την Ε.Ε µε σηµαντικά 
αποτελέσµατα. Πέρα από τις επαφές που 
πραγµατοποιήθηκαν µε στελέχη της Ε.Ε και φορείς του 
εξωτερικού για την ανάπτυξη συνεργασιών, το ΚΕΠΑ 
προχώρησε στην υποβολή προτάσεων σε συνεργασία µε 

άλλους φορείς στο πλαίσιο προκηρύξεων της Ε.Ε. τα 
περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στη διαδικασία 
αξιολόγησης. Επίσης, σε συνεργασία µε άλλους 10 
εταίρους του εξωτερικού το ΚΕΠΑ συµµετέχει στο έργο 
‘’SEE PLATFORM’’ που υλοποιείται στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλία της ΕΕ για την προώθηση της καινοτοµίας 
και του Design. Μάλιστα για το σκοπό αυτό διοργάνωσε 
δύο επιτυχηµένα work – shops, στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από φορείς 
προώθησης της πολιτικής της καινοτοµίας  και του Design 
στην Ελλάδα.  
 
 
ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-∆ΕΘ 

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-∆ΕΘ 
κατά το έτος 2012 ανέπτυξε 
τις εξής δραστηριότητες: 
Υποβολή 8 Προτάσεων (33 
προγράµµατα) – Αναλυτικά:  
• 7 προγράµµατα 
κατάρτισης σε συνεργασία 
µε το ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του 
έργου «ΛΑΕΚ 1-25», στον 
ΟΑΕ∆ (12/12/2012). 

• 1 πρόγραµµα κατάρτισης σε συνεργασία µε την Ένωση 
Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης στο 
πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25», στον ΟΑΕ∆ 
(12/12/2012). 

• 6  προγράµµατα κατάρτισης στο πλαίσιο του Ε.Π: 
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»,  «Σχέδιο 
Παρέµβασης για την Στήριξη Επιχειρηµατικότητας, 
Επιχειρήσεων και Εργαζοµένων» (∆ΡΑΣΗ 2) 

• 4 προγράµµατα στο Υπουργείο Τουρισµού, Γενική 
∆ιεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση 
Τουριστικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Έργου: 
«∆ράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου ∆υναµικού σε 
Θέµατα Τουρισµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» 

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

• 7 προγράµµατα για το Έργο: «Παρεµβάσεις υπέρ 
Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων από Πιστοποιηµένα 
Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής 
Ένταξης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) και 
Απεξαρτηµένων Ατόµων ή Ατόµων υπό Εξάρτηση 
(ΕΚΚΕΕ) καθώς και από Πιστοποιηµένα Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» 

• 3 προγράµµατα για το Έργο «Πολιτισµός: η 
∆ηµιουργική Πλευρά της Επιχειρηµατικότητας και της 
Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη: «Πολιτισµός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» µε 
την ∆ΕΘ (ΤΟΠΣΑ) 

• 5 προγράµµατα για το Έργο: «Επιχειρείν και 
Απασχόληση στη Μεταποίηση, Αναπτυξιακή Σύµπραξη: 
«Επιχειρείν και Απασχόληση στην Μεταποίηση» µε τον 
ΣΒΒΕ (ΤΟΠΣΑ)                  
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Υλοποίηση 46 προγραµµάτων – Ειδικότερα: 
• 7 προγράµµατα ανέργων (100 ωρών έκαστο), στο 

πλαίσιο του Έργου: «Επιχορήγηση µε Επιταγές 
Κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της Κατάρτισης 
και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές ∆εξιότητες 
Χρήσης ΤΠΕ που θα Πραγµατοποιηθεί από 
Πιστοποιηµένα ΚΕΚ».  

• 1 πρόγραµµα κατάρτισης για δασκάλους στο πλαίσιο 
του Έργου: «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών για την 
Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στην ∆ιδακτική 
Πράξη», στο Υπουργείο Παιδείας και ∆ια Βίου 
Μάθησης. 

• 1 πρόγραµµα κατάρτισης (200 ωρών) Κατάρτιση µε 
Επιχορήγηση Επιταγών Κατάρτισης (TRAINING 
VOUCHER) των Πρώην Εργαζόµενων της ‘’ALDI HEL-
LAS” που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση.  

• 18 προγράµµατα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου: 
«∆ιαρθρωτική Προσαρµογή Εργαζοµένων και 
Επιχειρήσεων, που Απασχολούν πάνω από 50 
Άτοµα», συνεργασία µε τις ακόλουθες επιχειρήσεις: 
EXPOSYSTEM A.E, DOMOTEL A.E, PORTO CARRAS, 
∆ΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 

• 1 πρόγραµµα µε τίτλο: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση 
Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α)» 

• 3 προγράµµατα στο πλαίσιο του Έργου: 
«Προγράµµατα Εκµάθησης Χρήσης Βασικών Εννοιών 
ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, Τύπος 1 & Τύπος 2» 

• 2 προγράµµατα στο πλαίσιο του Ε.Π: «Εθνικό 
Αποθεµατικό Απροβλέπτων»,  «Σχέδιο Παρέµβασης 
για την Στήριξη Επιχειρηµατικότητας, Επιχειρήσεων 
και Εργαζόµενων» (∆ΡΑΣΗ 2), σε συνεργασία µε τις 
επιχειρήσεις INTERTRUCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και 
YIOI ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε 

• 12 προγράµµατα µε τίτλο: Κατάρτιση Ενεργειακών 
Επιθεωρητών στα κτίρια  

• 1 πρόγραµµα κατάρτισης σε συνεργασία µε την 
Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης 
στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25» 

 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Για το έτος 2012 το ∆ίκτυο 
Βιολογικών Προϊόντων 
υλοποίησε σειρά δράσεων 
έχοντας ως στόχο την 
προώθηση του κλάδου των 
βιολογικών προϊόντων και την 
υποστήριξη των µελών του. Στο 
πλαίσιο αυτό το ∆ίκτυο 
Βιολογικών Προϊόντων: 
• Παρείχε έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση προς τα µέλη του σχετικά µε τις τάσεις 
και τις εξελίξεις της αγοράς, την ανεύρεση εµπορικών 
συνεργασιών, ενώ συνέβαλε στην αναζήτηση λύσεων 
για ζητήµατα σχετικά µε τις ανάγκες των µελών του.  

• Σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ∆ΗΩ 
διοργάνωσε δυο διήµερα εκπαιδευτικά σεµινάρια. Η 
πρώτη ηµέρα των σεµιναρίων περιλάµβανε 
θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά µε την παραγωγή και 
τη µεταποίηση βιολογικών προϊόντων, ενώ τη 
δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκαν  ξεναγήσεις σε 
µονάδες παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην 
ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης – Σερρών - 
Καβάλας. 

• Πραγµατοποίησε τρεις ενηµερωτικές ηµερίδες σε 
πόλεις που εντοπίζεται ενδιαφέρον από τους 
παραγωγούς και πιο συγκεκριµένα στις Σέρρες, σε 
συνεργασία µε το Επιµελητήριο των Σερρών, στην 
Πέλλα, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Πέλλας και στην 
Καβάλα, σε συνεργασία µε την εταιρεία Γκουστέρα 
ΑΕ – µέλος του ∆ικτύου. Στα πλαίσια των ηµερίδων, 
πραγµατοποιήθηκαν εισηγήσεις σχετικά µε τη 
βιολογική µέθοδο καλλιέργειας συγκεκριµένων 
προϊόντων, τη διαδικασία µετάβασης από τη 
συµβατική στη βιολογική γεωργία, καθώς επίσης και 
τους τρόπους προώθησης των παραγόµενων 
προϊόντων.  

• Κατά τη διάρκεια του Νοεµβρίου σε συνεργασία µε 
την Οµάδα Παραγωγών ΒΙΟΑΓΡΟΣ - µέλος του 
∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων διοργάνωσε «Ηµέρες 
∆ιανοµής Βιολογικών Ακτινιδίων». Στόχος της 
συγκεκριµένης δράσης ήταν η ενηµέρωση του 
καταναλωτικού κοινού για τα πλεονεκτήµατα και τα 
οφέλη της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων 
αυτής, καθώς επίσης και η γνωριµία του µε το 
βιολογικό ακτινίδιο. Για δυο συνεχόµενα Σάββατα οι 
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν µε τον πιο άµεσο τρόπο τα βιολογικά 
ακτινίδια, να τα δοκιµάσουν και να τα προµηθευτούν 
εντελώς δωρεάν. Η δράση πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε το 5ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
Θεσσαλονίκης και τον ∆ήµο Παύλου Μελά. 

• Σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ και τον 
Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων ∆ΗΩ διοργάνωσε ∆ιεθνή Ενηµερωτική 
Ηµερίδα µε τίτλο: «Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στη 
Βιολογική Γεωργία: ∆ιαµορφώνοντας ένα βιώσιµο και 
ανταγωνιστικό κλάδο». Στην ηµερίδα συµµετείχαν 
εισηγητές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το 
εξωτερικό (Γερµανία, Αγγλία, Βουλγαρία, Τουρκία, 
Ρωσία και Ουκρανία). Η εκδήλωση, στην οποία 
συµµετείχαν περίπου 300 άτοµα ολοκληρώθηκε µε 
ένα ξεχωριστό κοκτέιλ βιολογικών εδεσµάτων, τα 
οποία προετοιµάστηκαν µε προϊόντα των µελών του 
∆ικτύου.  

• Στο πλαίσιο του έργου Bio-Brand, διοργάνωσε δυο 
εκδηλώσεις επιχειρηµατικών συναντήσεων µεταξύ 
Ελληνικών και Βουλγαρικών εταιρειών. Οι εκδηλώσεις 
αυτές είχαν στόχο να φέρουν σε επαφή τους 
εµπλεκόµενους στον κλάδο των βιολογικών 
προϊόντων από τις δύο πλευρές των συνόρων µε 
σκοπό την αναζήτηση - ανάπτυξη νέων συνεργασιών. 
Η πρώτη διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε 
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συνεργασία µε το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, ενώ η δεύτερη στο 
Sandanski της Βουλγαρίας. 

• Ως κύριος συνεργαζόµενος φορέας της έκθεσης 
Biologica, το ∆ίκτυο έλαβε µέρος στην έκθεση µε 
εκθεσιακό χώρο στο περίπτερο 15, stand 69.  Στο 
stand του ∆ικτύου οι εταιρείες – µέλη είχαν την 
ευκαιρία να τοποθετήσουν τα έντυπα και τα προϊόντα 
τους, καθώς επίσης και να πραγµατοποιήσουν 
συναντήσεις µε τους συνεργάτες τους. 

 
Το ∆ίκτυο ανταποκρίθηκε θετικά σε προσκλήσεις που 
του έγιναν για τη συµµετοχή του σε ηµερίδες, συνέδρια 
και σεµινάρια. Εκπρόσωποι του ∆ικτύου συµµετείχαν ως 
εισηγητές στις παρακάτω εκδηλώσεις: 
• 1st International Workshop: GRAB-IT 2012: «Organic 

farming: a sustainable model for transition in the 
Mediterranean”, Ανκόνα  

• “Inter-Cluster Organics International Conference”, 
Σµύρνη  

• Enterprise Europe Network Annual Conference: 
«Perform. Deliver. Inspire. Growing European Busi-
ness», Πάφος 

• 1ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία 
2012-2020: Η Αγροτική Παραγωγή, Κύριος Πυλώνας 
Ανάπτυξης της Ελλάδος», Θεσσαλονίκη 

• Συνέδριο Economist: ∆ιεθνές Συνέδριο Αγροτικής 
Ανάπτυξης: «Επιταχύνοντας την Ανάπτυξη και την 
Ανταγωνιστικότητα», Θεσσαλονίκη 

• Ενηµερωτική ηµερίδα: «Αρωµατικά & φαρµακευτικά 
φυτά: Ηµερίδα µεταφοράς τεχνογνωσίας», Κιλκίς 

Με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, τη 
δικτύωση µε άλλους φορείς και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται στα πλαίσια 
προγραµµάτων, το ∆ίκτυο υποβάλλει προτάσεις σε 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα και συµµετέχει σε 
έργα, τα οποία µεταξύ άλλων προωθούν τον κλάδο των 
βιολογικών προϊόντων, την έρευνα και την καινοτοµία 
και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και 
της επιχειρηµατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ίκτυο κατά τη διάρκεια του έτους 
συµµετείχε συνολικά σε τέσσερα έργα, ενώ κατέθεσε 13 
προτάσεις για συµµετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα.  
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΧΚΘ) 

Το Χ.Α. διαθέτει το σύστηµα In-
BrokerPlus®, το οποίο διατίθεται 
εµπορικά από το ΧΚΘ στα Μέλη 
του Χ.Α. ως µία ολοκληρωµένη 
υπηρεσία παρακολούθησης 
χρηµατιστηριακών τιµών σε 
πραγµατικό χρόνο και όδευσης/
διαχείρισης εντολών τελικών 

χρηστών (OMS), για τις υποστηριζόµενες 
Χρηµατιστηριακές Αγορές (Χ.Α., ΧΑΚ και άλλες Ξένες 
Αγορές) στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ικτύου ΧΝΕΤ από 
τον Όµιλο ΕΧΑΕ.  

Παράλληλα µε τους εταιρικούς πελάτες οι οποίοι 
διαθέτουν το InBroker σε περίπου 5.500 χρήστες το 
ΧΚΘ διαθέτει την υπηρεσία και σε πελάτες λιανικής οι 
οποίοι για το έτος 2012 ανέρχονται σε 21 χρήστες.  
Το ΧΚΘ οργάνωσε και συµµετείχε σε επισκέψεις 
στελεχών του Οµίλου σε περισσότερες από 25 
εισηγµένες εταιρίες της Β. Ελλάδας καθώς και σε 
συναντήσεις προσέλκυσης/ ενηµέρωσης εταιριών µη 
εισηγµένων οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής 
στις αγορές του ΧΑ, ενώ οργάνωσε και συµµετείχε σε 
συναντήσεις του Προέδρου και στελεχών του Οµίλου µε 
φορείς επιχειρηµατικότητας της Θεσσαλονίκης (ΣΒΒΕ, 
ΣΕΒΕ, Παρευξείνια Τράπεζα). 
Αναζητώντας δράσεις και έργα ενίσχυσης των εργασιών 
του Οµίλου, το ΧΚΘ ετοίµασε µια µελέτη για τη 
δηµιουργία µίας εξειδικευµένης κατηγορίας ενεργειακών 
επιχειρήσεων που επενδύουν σε Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας και συναφείς δραστηριότητες, στο πλαίσιο της 
αγοράς της ΕΝ.Α.   
Ταυτόχρονα, το ΧΚΘ προέβη σε µια πρώτη ανάγνωση/
µελέτη σχετικά µε την λειτουργία των Χρηµατιστηρίων 
Ενέργειας στην Ευρώπη και της αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην Ελλάδα.  
Εντός του 2012, συνεχίσθηκε η καθηµερινή παραγωγή 
των SEEMEA Press Clippings για την ενηµέρωση του ΧΑ 
και του ΧΑΚ, στα οποία παρουσιάζονται ηµερησίως 
περίπου 60 ειδήσεις κατά µέσο όρο χρηµατιστηριακού, 
οικονοµικού, επιχειρηµατικού και ενεργειακού 
ενδιαφέροντος από τις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.  
Σε ειδικές περιπτώσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς 
παρακολούθησης των εξελίξεων στον χώρο της 
κεφαλαιαγοράς στην ευρύτερη περιοχή, το ΧΚΘ 
συνέταξε πλειάδα εξειδικευµένων reports για την 
ενηµέρωση της ∆ιοίκησης του Οµίλου σχετικά µε 
σηµαντικά γεγονότα που αφορούσαν τις 
χρηµατιστηριακές εξελίξεις στις χώρες αυτές. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εξετάσεων 
πιστοποίησης της Κεφαλαιαγοράς, το ΧΚΘ ανέλαβε για 
λογαριασµό του οµίλου την διεξαγωγή των εξετάσεων 
πιστοποίησης στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μέσα στο 2012 
διοργανώθηκαν δυο εξεταστικές περίοδοι και σε αυτές 
συµµετείχαν, έχοντας καταθέσει την απαραίτητη αίτηση 
συµµετοχής στην ΕΧΑΕ, 48 υποψήφιοι. Το ΧΚΘ για το 
2012 συµµετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις/ηµερίδες και 
συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν στην πόλη και 
συµµετείχε σε αυτά εκπροσωπώντας τον Όµιλο της 
ΕΧΑΕ, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο τις 
σχέσεις και επαφές του Οµίλου µε το επιχειρείν της 
Θεσσαλονίκης.  
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