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Με επιτυχία υλοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου,

Συνάντηση Εργασίας που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος

Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Έβρου και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με

τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού Κόστους της Επιχείρησής σας»

στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή η συνάντηση εργασίας αποτέλεσε την πρώτη από σειρά αντίστοιχων

εκδηλώσεων. Η επόμενη συνάντηση εργασίας της σειράς θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή

την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13.00 στην αίθουσα  του Κτιρίου Διοίκησης

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

Η σειρά των συναντήσεων εργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακή

Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (Cross

Border Implementation of innovative cost cutting technologies – CROSS-INNO-CUT), που

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-

Βουλγαρία 2007-2013”.

Η σειρά συναντήσεων εργασίας «Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού

Κόστους της Επιχείρησής σας» αφορά στην παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης

του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν

ΔΩΡΕΑΝ σε μεταποιητικές επιχειρήσεις του της Βόρειας Ελλάδας που θα εκδηλώσουν

ενδιαφέρον συμμετοχής κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στο εν λόγω έργο.

Στη χθεσινή συνάντηση εργασίας στην Αλεξανδορύπολη συμμετείχαν 24 ανώτερα και ανώτατα στελέχη

επιχειρήσεων του Νομού Έβρου, τα οποία εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για την ενημέρωση και ενσωμάτωση

των προτεινομένων καινοτόμων τεχνολογιών. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Έβρου, κ. Χρήστος Γιορδαμλής υπογράμμισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι

επιχειρήσεις του Νομού και τόνισε την αναγκαιότητα υποστήριξης τους ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης

αλλά και ως αναγκαία συνθήκη για την έξοδο από αυτή. Στη συνέχεια ο Δρ. Ευάγγελος Κοψαχείλης,

Αναλυτής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ παρουσίασε τους σκοπούς του έργου

CROSS-INNO-CUT, τονίζοντας το γεγονός της ουσιαστικής υποστήριξης και ωφέλειας των επιχειρήσεων που

θα συμμετέχουν, καθώς αυτές θα λάβουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα εστιάζουν στη μείωση

του λειτουργικού τους κόστους. Ο Δρ. Σωτήριος Ζυγιάρης, Ερευνητής της Μονάδας Αστικής και Περιφερειακής

Καινοτομίας (URENIO) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τις καινοτόμες

τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν και οι οποίες αναπτύχθηκαν από την εν λόγω Μονάδα του ΑΠΘ, με

επικεφαλής τον Καθ. Νικόλαο Κομνηνό.

Μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT η εφαρμογή των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών θα υλοποιηθεί σε τρία

στάδια:

καταρχήν θα εντοπιστούν δραστηριότητες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας σε εκατό (100)

επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, μέσω επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένοι

επιστήμονες. Οι εκατό αυτές επιχειρήσεις θα είναι οι εκατό πρώτες που θα δηλώσουν

συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου, χωρίς καμία οικονομική

επιβάρυνση.

Στη συνέχεια, θα επιλεχθούν τριάντα από τις εκατό προηγούμενες επιχειρήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθεί

ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, το οποίο και θα τους

παραδοθεί.
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Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης θα επιλεχθούν δέκα επιχειρήσεις στις οποίες θα εφαρμοστεί το

προτεινόμενο πλάνο εργασίας με τη βοήθεια experts.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα ήθελε να λάβει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές

υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου CROSS-INNO-CUT, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ (Τηλ. 2310 539817,

Fax 2310 541933, Email: info@sbbe.gr).

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS-INNO-CUT)”

συγχρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και  από

Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία  Επενδύσεων 

και  Ανάπτυξης),  στο  πλαίσιο  του  Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία

2007-2013.
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