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Αγαπητά Μέλη του ΣΒΒΕ ,

Χωρίς αμφιβολ ία ,  η περυσινή χρονιά ,
ήταν πραγματ ικά χρον ιά  –  ορόσημο γ ια
τον  Σύνδεσμο . Ήταν επετε ιακό έ τος ,
αφού γ ιορτάσαμε τα  100 χρόνια από την
ίδρυσή του . Θα κρατήσουμε  γ ια πάντα
στη μνήμη μας ,  ότι  μας τ ίμησε ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας , κ . Προκόπης
Παυλόπουλος .  Ήταν πραγματικά η
κορυφαία στ ιγμή των εορταστικών μας
εκδηλώσεων ,  που συμπλήρωσε όλες τ ις
άλλες σε Θεσσαλονίκη κα ι Αθήνα :  την
πολυτελή έκδοση του επετε ιακού τόμου ,
τη συμμετοχή  μας με δ ικό μας περίπτερο
στη Δ ιεθνή Έκθεση Θεσσαλον ίκης κλπ .

Και οι  εκδηλώσεις όλες  ε ίχαν τελικά ,
ε ιδ ικά  γ ια μας , τη νεώτερη γεν ιά ,
«παιδευτικό» χαρακτήρα .

Αυτή η διαπίστωση προκύπτε ι από την
ανάγνωση της εκατόχρονης ιστορ ίας του
ΣΒΒΕ ,  η οπο ία αποδε ικνύε ι ,  με πλήθος
τεκμηρίων ,  ότι  ο Σύνδεσμος υποστήριξε ,
και  εξακολουθε ί να υποστηρίζε ι , το
«σωστό» γ ια το σύνολο ,  παραμερ ίζοντας
τη συντεχνιακή λογική ,  λαμβάνοντας
υπόψη τ ις μελλοντ ικές εξελ ίξε ις κα ι
γενόμενος έτσι με  την πάροδο των ετών
ενεργός κοινωνικός ετα ίρος ,  που
πάντοτε  απεδε ίκνυε την προσαρμογή του
στις εθνικές και  δ ιεθνε ίς  εξελ ίξε ις .

Επιπλέον ,  η καταγραφή γεγονότων και
αποφάσεων ,  αναδε ικνύε ι τον δ ιαχρονικά
σημαίνοντα ρόλο του ΣΒΒΕ στην
ο ικονομ ική ανάπτυξη κα ι  στην κο ινωνική
πραγματ ικότητα της  Θεσσαλον ίκης
αρχικά , της Βορε ίου Ελλάδος στη
συνέχε ια ,  κα ι ,  τελ ικά ,  ολόκληρης της
χώρας .
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Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος ΣΒΒΕ



Αγαπητοί  Συνάδελφοι ,

Πέρυσι,  την ίδ ια μάλιστα χρον ική περίοδο ,
η χώρα μας βίωνε μ ια από τις πλέον
επώδυνες στιγμές στη νεώτερη  ιστορία
τ η ς :  c a p i t a l  c o n t r o l s ,  π ο λ ι τ ι κ ή
αβεβα ιότητα ,  ορατός ο  κ ίνδυνος της
εξόδου της  Ελλάδας από την  ΟΝΕ κα ι την
Ευρωζώνη .

Ο ΣΒΒΕ ως υπεύθυνος αναπτυξιακός
φορέας , με θάρρος , τάχθηκε δημόσια υπέρ
της παραμονής της Ελλάδας στη ζώνη του
Ευρώ . Πράξαμε το αυτονόητο , χωρίς να
υπολογίζουμε πιθανές δήθεν  «συνέπε ιες».
Πράξαμε  το  προφανές  γ ια  το καλώς
εννοούμενο συμφέρον των επ ιχε ιρήσεων  –
μελών μας .

Σ΄  αυτό  το  πραγματικά  απε ιλητικό
περιβάλλον γ ια την επιβίωση   των
επιχειρήσεων μελών μας ,  γι ’  ακόμη μια
φορά ,  ε ισφέραμε θετ ικά στον  δημόσιο
δ ιάλογο ,  εργαζόμενο ι αθόρυβα ,  όπως
πάντα ,  για την ανάπτυξη της ελληνικής
ο ικονομ ίας κα ι την  έμπρακτη στήριξη της
Περ ιφερε ιακής βιομηχανίας , που πρέπε ι
να ενισχυθε ί  κατάλληλα για να παράξει
δ ιεθνώς εμπορεύσιμα προ ϊόντα και  να
δημ ιουργήσε ι νέες  θέσε ις  εργασίας .

·  Π ρ ο τ ε ί ν α μ ε  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  « Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς
Εξ ισορρόπησης»,  που θα αμβλύνε ι τ ις
( σ υ ν έ π ε ι ε ς )  τ η ς  π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η ς
α βε βα ι ό τη τ α ς κ α ι  τ η ς  α δ υ να μ ί α ς
πρό σβασης των επ ιχε ιρή σεων σε
κεφάλαια .

·  Συμμετε ίχαμε ενεργά με συγκεκριμένες
θέσε ις κα ι προτάσε ις στο δ ιάλογο γ ια
τη συμφωνία για τη  «Βιομηχανική
Πολιτ ική» στη χώρα .

·  Καλλιεργήσαμε περαιτέρω τις εγχώριες
και  δ ιεθνε ίς σχέσε ις του ΣΒΒΕ , με
γνώμονα την εξεύρεση κεφαλα ίων γ ια
τη λε ιτουργία των επιχε ιρήσεων  –
μελών μας .

·  Επιμε ίναμε στις δημόσιες τοποθετήσεις
μας στη με ταρρύθμ ιση του ρυθμ ιστ ικού
περιβάλλοντος γ ια τη βιομηχανία κα ι
στ ις  απαραίτητες  θεσμικές παρεμβάσεις
που πρέπε ι να γ ίνουν γ ια την
υ λ ο π ο ί η σ η  μ ι α ς  ε π ι τ υ χ η μ έ ν η ς
β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς  κ α ι
πολιτ ικής .

·  Θ έ σ α μ ε  σ ε  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  τ η ν
επανεξέταση του μοντέλου δ ιασύνδεσης
του πρωτογενούς με τον δευτερογενή
τ ο μ έ α  τ η ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ,  γ ι α  τ η ν
π α ρα γ ωγ ή  δ ι ε θ νώ ς ε μ π ο ρ ε ύσ ι μ ων
μεταποιημένων αγροτ ικών προ ϊόντων
υψηλής προστ ιθέμενης αξ ίας .

·  Τεκμηρ ιώσαμε την προσαρμοσμένη
υιοθέτηση επ ιτυχημένων μοντέλων κα ι
«καλών πρακτ ικών» άλλων χωρών γ ια
την ανάπτυξη καινοτομ ίας κα ι για  την
πραγματοποίηση δράσεων μεταφοράς
τεχνολογ ίας  ,  κα ι  ,  τέλος ,

·  Δ ε ν  π α ρ α λ ε ί ψ α μ ε  τ ι ς  σ υ χ ν έ ς
συναντήσε ις με  την πολ ιτ ική ηγεσία της
χώρας ,  στο πλαίσιο της προώθησης
των θέσεων κα ι των προτάσεων του
Συνδέσμου , για  την  προάσπιση των
σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  τ η ς  π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς
βιομηχαν ίας .

Πάνω απ ’  όλα όμως ,  συνεχίσαμε να
έχουμε στο επίκεντρο της καθημερινής μας
λει τουργίας τ ις επ ιχε ιρήσε ις μέλη μας , με
την  ανάπτυξη κάθε ε ίδους  χρήσιμης κα ι
χρηστικής πληροφορίας , με τεκμηρίωση
θέσεων και προτάσεων μέσω ερευνών κα ι
μελετών ,  με τη συμμετοχή μας σε
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συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κα ι  με μοναδ ικό
στόχο  τη διευκόλυνση της καθημερινής
λει τουργίας των μελών μας .

Αγαπητοί  Συνάδελφοι ,

Κά νον τα ς γ ι ’  άλ λη μ ια  φο ρά τη ν
αυτοκριτ ική μου ,  θέλω με κάθε ε ιλ ικρίνε ια
να σας δ ιαβεβα ιώσω ότ ι θα επ ιθυμούσα να
ε ίχαμε επιτύχε ι  πολλά περισσότερα κατά
τη διάρκε ια της περασμένης χρον ιάς . Ζητώ
όμως την κατανόησή σας αφού το
πραγματ ικά σημαντ ικό έργο που παρήχθη
απ ’  τ ις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ κατά την
περασμένη χρον ιά , έγ ινε πραγματικότητα
σ΄ ένα κλ ίμα τρόμου για τη συνέχε ια της
χώρας ,  σ΄ ένα χρονικό  διάστημα με  δύο
α π α ν ω τ έ ς  ε κ λ ο γ ι κ έ ς  α ν α μ ε τ ρή σ ε ι ς ,
ιδ ια ίτερης μάλιστα έντασης , κα ι με  την
κ ο ι ν ω ν ί α  ν α  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ α
τ ε κ τ α ι ν ό μ ε ν α  τ ο υ  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ
καλοκα ιρ ιού με  περισσή αμηχαν ία .

Γι ’  αυτό στ ις  δύσκολες στ ιγμές που
έρχοντα ι με τά κα ι την  ψήφιση του  3ου

μ ν ημ ο ν ίο υ ,  πε ρ ισσό τ ε ρο απ ό π ο τέ ,
αποτελε ί επι τακτ ική  ανάγκη η  συσπε ίρωση
γύρω από έναν  φορέα υψηλού κύρους
όπως ο  Σύνδεσμος Βιομηχαν ιών Βορε ίου
Ε λ λ ά δ ο ς ,  τ η ς  μ ε τ α π ο ι η τ ι κ ή ς
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς  σ ε  ο λ ό κ λ η ρ ο  τ ο
Βορειοελλαδ ικό Τόξο .

Σας ζητώ λο ιπόν :  αφενός να εντε ίνετε  τη
συμμετοχή σας στο  καθημερινό έργο του
ΣΒΒΕ κα ι να θέσετε  ως προτερα ιότητα την
εγγραφή και νέων μελών στον ΣΒΒΕ .
Πρέπει  να  δημ ιουργήσουμε ένα αρραγές
«μέτωπο» διεκδ ίκησης της θέσης που
πρέπε ι να έχε ι η βιομηχαν ία στην

ανάπτυξη της χώρας .  Μόνον ενωμένοι θα
ε ίμαστε ισχυροί ,  για  να μπορέσουμε  ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ,  να πε ίσουμε την κο ινωνία ότ ι η
βιομηχαν ία ε ίνα ι ο μοναδ ικός τομέας της
ο ικονομ ίας που δημ ιουργε ί βιώσιμες
θέσε ις εργασίας .

Είναι μ ια παράκληση που πρέπε ι να την
κάνουμε  πράξη . Το χρωστάμε  στους
ε α υ τ ο ύ ς  μ α ς ,  σ τ ο υ ς  κ α λ ο ύ ς  μ α ς
σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ,  π ο υ  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς
επ ιχε ιρήσε ις μας , στην ίδ ια την κοινωνία…

Σας καλώ λοιπόν να αποκτήσετε ακόμη
π ερ ισσό τε ρο  ε νε ργ ό  ρ όλ ο ,  με  τη ν
κ α τά θ ε σ η  θ έ σ ε ω ν ,  π ρο τ ά σε ω ν  κα ι
απόψεων για  τα θέματα της βιομηχαν ίας .

Σας προτρέπω να μας προωθήσετε  τις
απόψε ις  σας γ ια  την  ανάληψη νέων
αναπτυξ ιακών πρωτοβουλ ιών από τον
ΣΒΒΕ ή/κα ι τη βελτ ίωση πολλών από τις
υφ ιστάμενες .

Τελε ιώνοντας αυτό το  σύντομο ε ισαγωγικό
μου σημε ίωμα στον εφετ ινό απολογισμό ,
θα  ήταν  παράλε ιψη αν δεν ευχαριστούσα
όλο το προσωπικό του Συνδέσμου μας για
την  αφοσίωσή του στην εκπλήρωση της
αποστολής του ΣΒΒΕ .

Εύχομαι καλό κουράγ ιο  στην αντιμετώπιση
των δύσκολων καταστάσεων γ ια όλους μας
που  (δυστυχώς ) έρχοντα ι σύντομα .

Να ε ίστε όλοι  καλά .





























ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ—ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015



Ακολουθούν, σε συντομία, τα βασικά σημεία από
τα κυριότερα κείμενα θέσεων και προτάσεων τα
οποία αναπτύχθηκαν από τον ΣΒΒΕ κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.
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Πρόγραμμα «Αναπτυξιακής Εξισορρόπησης»
Η πρόταση του ΣΒΒΕ για το επόμενο ορόσημο που
πρέπει να τεθεί από την πολιτεία για να υπάρξει
διέξοδος από την κρίση ονομάζεται «αναπτυξιακή
εξισορρόπηση».
Το πρόγραμμα της «αναπτυξιακής
εξισορρόπησης», που προτείνει, ο ΣΒΒΕ, θα έχει
ως βασική λογική την επιβράβευση των συνεπών
επιχειρήσεων με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, με κίνητρα για επενδύσεις, για τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της
εγχώριας βιομηχανίας την εποχή της οικονομικής
κρίσης.
Προτείνεται να περιλαμβάνει:
· Τη θεσμοθέτηση και ψήφιση της άρσης όλων

των εμποδίων πρόσβασης στην
επιχειρηματικότητα που καταγράφηκαν από τον
ΣΕΒ, τον ΣΒΒΕ και τους άλλους Συνδέσμους
Βιομηχανιών της χώρας από το 2010.

· Το διπλασιασμό του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας μέχρι το πέρας του 3ου μνημονίου,
δηλαδή μέχρι το 2018, με τη σωστή αξιοποίηση
των 35 δις € που αναμένεται να εισρεύσουν στη
χώρα τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες πηγές.

· Τη δημιουργία ενός σταθερού και κυρίως απλού
ρυθμιστικού περιβάλλοντος με στόχο τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.

· Την απελευθέρωση των αγορών, τη συνέχιση
των μεταρρυθμίσεων και τη θεσμοθέτηση
μέτρων που τονώνουν την απασχόληση και
δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας.

· Την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, με
στόχο, εκτός από την εισροή χρημάτων στα
δημόσια ταμεία, τον εκσυγχρονισμό βασικών
λειτουργιών του κράτους και την υλοποίηση
σημαντικών επενδύσεων που θα συνοδεύουν
απαραίτητα τις συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις.

· Τη δημιουργία «Λευκού Μητρώου Ασφαλιστικού
Συστήματος» για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Γι’
αυτές τις επιχειρήσεις να ισχύσουν μειωμένες
ασφαλιστικές εισφορές, τόσο για τη διακράτηση
των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, όσο και για
τη διατήρηση του κόστους παραγωγής και
λειτουργίας τους στα σημερινά, έστω, επίπεδα.

· Παράλληλα, προτείνεται η επανενεργοποίηση
του «Λευκού Τειρεσία» για αυτόνομο
συμψηφισμό φόρων και επιστροφών, για τις
συνεπείς επιχειρήσεις, μετά τον πρώτο έλεγχο.

Πολιτικές παραγωγικής
ανασυγκρότησης και προτάσεις
βιομηχανικής πολιτικής
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Φόρουμ Βιομηχανίας
Ο ΣΒΒΕ συμμετείχε ενεργά στο  «Συντονιστικό
Συμβούλιο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής
Πολιτικής» µε την επωνυμία «Φόρουµ
Βιομηχανίας», το οποίο λειτουργεί υπό την
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Το «Φόρουµ» συστήθηκε με την Απόφαση υπ΄
αριθμόν 12011/39/02.02.2016 της Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιας
για θέματα Βιομηχανίας κας Θ. Τζάκρη.
Σκοπός του «Φόρουµ Βιομηχανίας» είναι ο
συντονισμός όλων των οικονομικών, κοινωνικών
και παραγωγικών εταίρων της χώρας που
αναπτύσσουν και υλοποιούν δράσεις που
στοχεύουν στην επανάκαμψη της παραγωγικής
βάσης της βιομηχανίας και της μεταποιητικής
επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται και
προτείνει πολιτικές για τη βελτίωση των δομών
παραγωγής και παραγωγικότητας, για τον
εξορθολογισµό των δημοσίων δαπανών στα έργα
αναπτυξιακού χαρακτήρα, για την εφαρμογή
σύγχρονων πρακτικών και μεθόδων στην
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την
ανταγωνιστικότητα, τη συνεργατικότητα και την
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Για την αποτελεσματική λειτουργία του «Φόρουµ»
δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν έξι (6) Τομεακές
Ομάδες Εργασίας,  προκειμένου να διαμορφώσουν
και να συμβάλλουν, µέσω των εισηγήσεών τους,
στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου
προγραμματικών άμεσων και μεσοπρόθεσμων

προτάσεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
χώρας στον τομέα της μεταποίησης και των
συναφών προς αυτή υπηρεσιών. Το θεματικό
αντικείμενο των  Ομάδων Εργασίας  αφορά :
· Τους Δυναμικούς Κλάδους της Βιομηχανίας
· Τη Βιομηχανία και Καινοτομία
· Τη στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
· Την εξοικονόμηση Ενέργειας
· Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, και
· Το  Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Στις εργασίες των ομάδων του Φόρουµ
συμμετείχαν: Εκπρόσωποι των Υπουργείων,
Υπουργών, Γενικών Γραμματέων, Διευθύνσεων της
Γ.Γ. Βιομηχανίας και της Γ.Γ. Εμπορίου, Οργα-
νισμών / Φορέων, και, Ειδικοί Εμπειρογνώμονες

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την
κατάρτιση του κειμένου του νέου Αναπτυξιακού
νόμου ο ΣΒΒΕ κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις οι
οποίες χωρίζονται στα ακόλουθα μέρη:
1. Προτάσεις Στρατηγικών Κατευθύνσεων Νέου

Αναπτυξιακού Νόμου με:
· Αποκλειστική ενίσχυση των διεθνώς

εμπορεύσιμων αγαθών
· Κλαδική και γεωγραφική στόχευση
· Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων παραγωγικών

μονάδων και αξιοποίηση κλειστών
βιομηχανοστασίων

· Ενίσχυση διασυνδέσεων πρωτογενούς
παραγωγής με μεταποίηση

· Διαφοροποίηση του σκέλους του



αναπτυξιακού νόμου, όσον αφορά τις
νεοφυείς επιχειρήσεις και την ενίσχυση των
νέων επιστημόνων

2. Προτάσεις για την άρση των καθυστερήσεων στο
σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων
Οι καθυστερήσεις στο σύστημα πληρωμών και
εκταμιεύσεων, είτε σταδιακών είτε στο στάδιο
ολοκλήρωσης, ήταν απ’ τα βασικά προβλήματα
των αναπτυξιακών νόμων που ίσχυσαν μέχρι
σήμερα στη χώρα, αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις που σε
πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται:
· το Υπουργείο Ανάπτυξης, να επιλέξει μετά

από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έναν ή
περισσότερους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς οι οποίοι θα συμβληθούν με
δανειακή σύμβαση με το κράτος για την
έγκαιρη αποπληρωμή των επενδύσεων και
την αποφυγή των σχετικών καθυστερήσεων.
Οι τόκοι που θα προκύψουν από την
ανωτέρω δανειακή σύμβαση θα επιβαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της χώρας.
Συμπληρωματικά, και για την αποφυγή
προβλημάτων χρηματοδότησης στην
υλοποίηση των επενδύσεων, προτείνεται να
εκχωρούνται οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης των επενδύσεων προς τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα
επιλεγούν.

· τη θεσμοθέτηση ειδικής πιστωτικής γραμμής
συμψηφισμού, με τις φορολογικές ή
ασφαλιστικές οφειλές των επιχειρήσεων προς
το κράτος.

3. Προτάσεις τροποποίησης του συστήματος
διαχείρισης και υλοποίησης επενδύσεων
Για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου
επενδυτικού νόμου και για την επίτευξη
διαφάνειας, με δεδομένο το γεγονός της
διαχείρισης δημόσιων κονδυλίων, προτείνεται η
δημιουργία ενός νέου διαχειριστικού πλαισίου, το
οποίο θα υιοθετεί πλήρως την έννοια του
δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα:
· η διεκπεραίωση των διαδικασιών

αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου να
γίνεται από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
ιδιωτικού τομέα (όπως ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ,
ΕΛΑΝΕΤ κ.λ.π.)  σε σύμπραξη με την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

· η έγκριση των επενδύσεων να γίνεται κατά
γεωγραφική περιοχή, με τη δημιουργία 5
επιτροπών:  στη Βόρεια Ελλάδα, στην
Κεντρική Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα, στην
Αττική και στην Κρήτη.

· οι επιτροπές έγκρισης επενδύσεων να είναι
πενταμελείς, με τη συμμετοχή των
Επιμελητηρίων, Συνδέσμων Επιχειρήσεων
και Τραπεζών. Στην επιτροπή Πρόεδρος θα
είναι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, και,

· το Υπουργείο Ανάπτυξης θα έχει
αποκλειστικά εποπτικές – ελεγκτικές
αρμοδιότητες της λειτουργίας του συστήματος
που περιγράφηκε παραπάνω, με τη
συνεργασία της Διεύθυνσης Ελέγχου, η οποία
θα εποπτεύει συνολικά την εφαρμογή του
νόμου και τη λειτουργία του Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης.

Μέσω της πρότασης αυτής, επιτυγχάνονται τα
ακόλουθα:
· καταργούνται όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες

του Υπουργείου, δημιουργούνται οικονομίες
στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και
πατάσσονται οι θύλακες διαφθοράς,

· εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια, με τη
συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων
και των τραπεζών,

· εκφράζεται και συμμετέχει στη διαδικασία το
δημόσιο συμφέρον, μέσω της συμμετοχής της
πολιτικής ηγεσίας στις επιτροπές έγκρισης
επενδύσεων,

· δημιουργούνται οικονομίες πόρων, και,
· επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των σχετικών

διαδικασιών.
4. Προτάσεις σχετικά με τις μορφές ενισχύσεων –

κινήτρων
Οι άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις – επιχορηγήσεις
αποτελούν την προσφορότερη μορφή κινήτρων,
κυρίως για τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας
και πρέπει να διατηρηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προβλέπονται,
για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν ή χρειάζονται,
φορολογικά κίνητρα, καθώς και η παροχή
επιδότησης επιτοκίου ή εγγυήσεων του δημοσίου.
Η δημιουργία ενός Ταμείου ανακυκλούμενων
πιστώσεων, που θα είναι εισηγμένο στο ΧΑΑ, θα
μπορούσε να αποτελέσει μια πρόσθετη διαδικασία
χρηματοδότησης, εφόσον υπάρχει η άμεση θεσμική
και οργανωτική δυνατότητα υλοποίησής του.
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Θεσμικές παρεμβάσεις για μια ολοκληρωμένη
βιομηχανική στρατηγική και πολιτική
· Θεσμοθέτηση  «Εθν ικού Συμβουλίου

Βιομηχανίας», που θα λειτουργεί σύμφωνα με
το Γαλλικό αντίστοιχο πρότυπο.

· Συγκεκριμένη – συμφωνημένη ατζέντα -
στρατηγικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση της
περιφερειακής βιομηχανίας.

· Άσκηση κλαδικών πολιτικών.
· Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση.
· Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης σε τομείς

προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας από
μικτές  επιτελικές ομάδες σχεδιασμού,
αποτελούμενες από στελέχη του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, και,

· Ανάδειξη τομέων, κλάδων και γεωγραφικών
περιοχών της χώρας, με σαφείς εξωστρεφείς
προοπτικές προς αγορές – στόχους υψηλής
εισοδηματικής στάθμης.

Χρηματοδότηση υποστήριξης της παραγωγικής
αναδιάρθρωσης και ανασυγκρότησης
· Θεσμοθέτηση Νέου αναπτυξιακού –

επενδυτικού νόμου, με έμφαση στις
παραγωγικές επενδύσεις.

· Θεσμοθέτηση εργαλείων ανακυκλούμενης
χρηματοδότησης.

· Ενίσχυση της ρευστότητας της βιομηχανίας, με:
συμψηφισμό οφειλών των επιχειρήσεων προς

το κράτος, με τις οφειλές του κράτους προς τις
επιχειρήσεις και με την καθιέρωση ταχύτατων
διαδικασιών επιστροφής του εξαγωγικού ΦΠΑ.

· Καθιέρωση λειτουργικών ενισχύσεων.
· Μείωση τιμολογίων ενέργειας, και,
· Εξορθολογισμός των σχέσεων της βιομηχανίας

με τις αλυσίδες λιανεμπορίου, για τη μείωση των
τιμών με τις οποίες αγοράζει ο τελικός
καταναλωτής

Μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος
για τη βιομηχανία
· Ενεργοποίηση της «Επιτροπής Απλούστευσης

Διαδικασιών», η οποία προτείνεται να
ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με θέματα
κωδικοποίησης της νομοθεσίας που αφορά στη
βιομηχανία.

· Θέσπιση νόμου – πλαισίου για την
«Απλοποίηση της νομοθεσίας για την
επιχειρηματικότητα».

· Συμφωνία σε μια «Εθνική Πολιτική Ποιότητας».
· Πλαίσιο αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς,

για την προστασία των εγχώριων προϊόντων
από πωλούμενα είδη προερχόμενα από τρίτες
χώρες, αμφίβολων προδιαγραφών, και,

· Νόμος πλαίσιο για την αδειοδότηση της
βιομηχανίας: επανεξέταση των διατάξεων που
αφορούν σε περιβαλλοντικούς όρους και
προϋποθέσεις.
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Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων –
καινοτόμων και διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων
· Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με

τη μορφή της ανακυκλούμενης πίστωσης και
χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

· Δημιουργία 5-μελούς «Συντονιστικού
Συμβουλίου Καινοτομίας».

· Θεσμοθέτηση σχημάτων συνεργασίας
βιομηχανίας – ΑΕΙ για την από κοινού
διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης
καινοτομίας.

· Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων
«Έρευνας & Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες, και,

· Δ η μ ιο υ ργ ία  « Π ό λω ν Β ιο μη χ α ν ι κή ς
Ανταγωνιστικότητας», κατά το πρότυπο της
Γαλλίας

Πολιτικές έμπρακτης ενίσχυσης της
εξωστρεφούς μεταποιητικής δραστηριότητας
· Συμφωνία για μια εθνική πολιτική

εξωστρέφειας, στη διαμόρφωση της οποίας θα
συμμετέχει απαραίτητα ο ιδιωτικός τομέας.

· Διαμόρφωση των απαραίτητων μηχανισμών
υποστήριξης της εξωστρέφειας, για στρατηγική
πληροφόρηση, δικτύωση και επιτόπου
υποστήριξη, και,

· Αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού
εμπορίου, για ταχύτερες και απλούστερες
τελωνειακές διαδικασίες.

Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του
πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα
· Συνεργασία Υφυπουργείου Βιομηχανίας με το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
για την ανάπτυξη αποτελεσματικών
διασυνδέσεων της βιομηχανίας με την εγχώρια
μεταποιητική βάση

· (στο ίδιο πλαίσιο) Θεσμοθέτηση ειδικών
προγραμμάτων, διασύνδεσης μεταποίησης και
του  πρωτογενούς τομέα, όπως:

· Αγροτικού marketing
· Αγροτικής αναδιάρθρωσης
· Δημιουργίας ειδικών ζωνών «οικολογικής» -

«παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και
κτηνοτροφίας

· Ανάπτυξης και αναβάθμισης του κλάδου των
βιολογικών προϊόντων

Πόλοι βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας
Στο πλαίσιο της δημιουργίας της νέας
βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα, με βασικό
πυλώνα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων, ο ΣΒΒΕ πρότεινε, την υιοθέτηση του
«μοντέλου» της Γαλλίας, στο πλαίσιο του οποίου
αναπτύσσονται οι «Πόλοι Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας».
Πόλος Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας, είναι μια
συνεργασία – συνεργατική σχέση μεταξύ
επιχειρήσεων (κυρίως βιομηχανίας) και
ερευνητικής κοινότητας, που εκκινεί από ένα
συγκεκριμένο θέμα και χωροθετείται σε μια
συγκεκριμένη περιοχή.
Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι με την υιοθέτηση της
πρότασής του για τη δημιουργία προγράμματος
ε ν ί σ χ υ σ η ς  « Π ό λ ω ν  Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς
Ανταγωνιστικότητας» στη χώρα, επιτυγχάνονται
τα ακόλουθα:
· δίνεται η δυνατότητα σε μικρές μεταποιητικές

επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες
τεχνολογίες και σε ανάπτυξη καινοτομιών, που
σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν,

· γίνεται ελκυστικότερη η έρευνα και η τεχνολογία
για το σύνολο των μερών που την υλοποιούν.

· δημιουργούνται σαφείς προϋποθέσεις για να
γίνει η έρευνα και η καινοτομία αποτελεσματική
και αποδοτική.
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· η χώρα μας ακολουθεί τη διεθνή πρακτική και προσαρμόζεται στα διεθνώς κρατούντα.
· η έρευνα στην Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να διεθνοποιηθεί.
· τα διαθέσιμα κονδύλια για την έρευνα είναι δυνατόν να τύχουν καλύτερης αξιοποίησης, και,
· εκ των πραγμάτων, το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων βελτιώνεται.
Τέλος, προτείνεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού ειδικού προγράμματος δημιουργίας «Πόλων Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας» αυτό να γίνει με εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Κλάδοι ή/και περιοχές γνώσης για τους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν «Πόλοι Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας» στη χώρα μας, μπορούν να είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι:

Ενδεικτικοί «Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»

Προτεινόμενος
Κλάδος / Τομέας για
την ανάπτυξη
«Πόλου Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας»

Προτεινόμενη εξειδίκευση σε προϊόν ή υπηρεσία για την ανάπτυξη
«Πόλου Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»

κλάδος τροφίμων και ποτών · Νέα προϊόντα τροφίμων για ειδικές ομάδες καταναλωτών
(τρόφιμα για νεφροπαθείς, για διαβητικούς, για εγκύους, για
ηλικιωμένους)

· Ανάπτυξη συσκευασιών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών

κλάδος δομικών υλικών · Μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη
βιομηχανία δομικών υλικών

· Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ανάπτυξης καινοτόμων δομικών
υλικών

· Ευφυή και πράσινα δομικά υλικά

τομέας παροχής υπηρεσιών
logistics

· Αγρο-logistics

κλάδος κλωστοϋφαντουργίας
και ένδυσης

· Νέες τεχνολογίες
· Νέα υλικά

κλάδος γούνας · Νέα υλικά
· Καθετοποίηση
· Δίκτυα διάθεσης

κλάδος πληροφορικής και
υποκλάδοι της

· Εφαρμογές πληροφορικής για τον έλεγχο  και τη βελτίωση της
ποιότητας  δομικών υλικών

· Εφαρμογές πληροφορικής για τον έλεγχο  και τη βελτίωση της
ποιότητας  τροφίμων

κλάδος μετάλλων

χημική βιομηχανία
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Αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δημόσιας
διοίκησης μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης,
και ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
εντάχθηκε στο Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι
«οριζόντιες υποστηρικτικές δομές» της εντάχθηκαν
στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού. Λόγω της παραπάνω απόφασης
καταγράφηκε εξαιρετική δυσλειτουργία, έως και
αδράνεια της ΓΓΒ, γεγονός το οποίο, δεν υποβοηθά
σε καμία περίπτωση τον κεντρικό κυβερνητικό
στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας .
Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι: α) η
αδυναμία αποπληρωμής ολοκληρωμένων
επενδυτικών σχεδίων, β) η καταβολή
επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις από θεομηνίες και
φυσικές καταστροφές, και, γ) το πάγωμα του
σχεδιασμού πολιτικών για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας.
Ο ΣΒΒΕ προτείνει είτε να εξεταστεί άμεσα η ένταξη
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είτε να
βρεθούν λύσεις στα διοικητικά προβλήματα που
προαναφέρθηκαν.

Πληρωμή ολοκληρωμένων επενδύσεων του
Αναπτυξιακού Νόμου
Οι αναίτιες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των
διαδικασιών λειτουργίας του αναπτυξιακού νόμου,
δεν καθιστούν απλά το νόμο ανενεργό, αλλά
πραγματική παγίδα αποστέρησης της ήδη
ανύπαρκτης ρευστότητας, και μάλιστα από
βιομηχανίες που τόλμησαν να επενδύσουν
δημιουργώντας θέσεις εργασίας τη δύσκολη εποχή
της οικονομικής κρίσης.
Ο ΣΒΒΕ αντιλαμβανόμενος πλήρως τα τεράστια
δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας πρότεινε:
· άμεση πληρωμή των ποσών για τις εγκεκριμένες

παραγωγικές επενδύσεις κατά προτεραιότητα
από την εκταμίευση της δόσης που θα λάβει η
χώρα εντός του έτους από τη νέα δανειακή
σύμβαση, και,

· να εξετασθεί ταχύτατα το ενδεχόμενο
δημιουργίας ενός συστήματος συμψηφισμού
οφειλών του δημοσίου για επενδύσεις, με
οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος. Προς
τούτο ο ΣΒΒΕ προτείνει τη δημιουργία ειδικής
πιστωτικής γραμμής συμψηφισμού των
συγκεκριμένων οφειλών.

Ειδικές προτάσεις για την
ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της
βιομηχανίας

44

· συγκρότηση επιτροπών εκτός συστήματος –
εξωσυστημικές κληρώσεις ελεγκτών, για την
ομαλοποίηση του αδιεξόδου. Η πρακτική αυτή,
είναι απολύτως σύννομη και έχουν προσφύγει
σε αυτήν πολλές Περιφερειακές Αρχές που
διαχειρίζονται κονδύλια του Αναπτυξιακού
Νόμου.

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του νέου
ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)
Στην προετοιμασία για την υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του νέου
ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) που αφορούν μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ζητήθηκε από τον ΣΒΒΕ η άμεση
προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στην
επιλογή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης.
Παράλληλα, ζητήθηκε η παράταση ολοκλήρωσης
όσων επενδυτικών σχεδίων έχουν ήδη υπαχθεί στο
ΕΣΠΑ.

Μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής για
την ανάπτυξη της βιομηχανίας
Κυρίαρχο πρόβλημα – διαχρονικά – στην άσκηση
φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας, αποτελεί η
φοροδιαφυγή.
Η ασκηθείσα φορολογική πολιτική των τελευταίων
ετών, αντί να αντιμετωπίσει ακριβώς το σημαντικό
πρόβλημα της φοροδιαφυγής, το έχει υπέρμετρα
διογκώσει, με αποτέλεσμα τη διαρκή λήψη μέτρων
υπερφορολόγησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Συνεπώς απαιτείται η αλλαγή της ασκούμενης
φορολογικής πολιτικής, με βασικό άξονα τον
περιορισμό της φοροδιαφυγής, για τον περιορισμό
των ελλειμμάτων και την αποπληρωμή του χρέους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ προτείνει τα ακόλουθα
μέτρα:
1. Μείωση των συντελεστών εταιρικής

φορολόγησης.
2. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής

πιστωτικού ΦΠΑ.
3. Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον

αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για
μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων
στο Δημόσιο.

4. Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για
επενδύσεις.  Αναστολή του «πόθεν έσχες»
για 5 έτη.

5. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση
δαπανών εκδηλώσεων, συναντήσεων,
υποδοχής και φιλοξενίας.

6. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων
για επισφαλείς απαιτήσεις στο 0,5% επί του
κύκλου εργασιών.

7.  Σύσταση  «Υπηρεσίας Εσωτερ ικής
Επανεξέτασης», στη Θεσσαλονίκη.

8. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10%
για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

9.  Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρον ικής
φορολογικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις
που έχουν βεβαιωμένες αλλά μη
ληξιπρόθεσμες οφειλές.
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10. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ
στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και
ειδικότερα κατάργηση του συμπληρω-
ματικού φόρου.

11. Φορολόγηση παροχών σε είδος.
12. Επαναφορά του ποσοστού των

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
13. Παραστατικά απεικόνισης

επαναλαμβανόμενων συναλλαγών μεταξύ
επιχειρήσεων μεταποίησης γάλακτος και
κτηνοτρόφων.

14. Αγοροπωλησίες ακινήτων
15. Τροποποίηση του Νόμου 4321/2015

(άρθρ.11εδ. ε) για την εξόφληση του 25%.

Συμψηφισμός των οφειλών του επιδόματος
εργασίας του 12% για τη Θράκη με τις οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος
Το επίδομα του 12%  στις παραμεθόριες
επιχειρήσεις αποτέλεσε κίνητρο αποκέντρωσης
και βασικό σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις
και τον προγραμματισμό των δράσεών τους,
καθώς αν και λειτούργησε αρκετές φορές με
καθυστερήσεις, ωστόσο, οι οφειλές ποτέ δεν
παραγράφηκαν.
Επίσης οι συνολικές αξιώσεις των επιχειρήσεων
από το 2010  και μετά ανέρχονται σήμερα σε
σημαντικά ποσά,  μέρος των οποίων έχει ήδη
φορολογηθεί χωρίς να έχουν εκταμιευθεί -
πληρωθεί τα σχετικά ποσά από το κράτος.
Προκειμένου να μην οξυνθεί το πρόβλημα
περαιτέρω, ο Σύνδεσμος πρότεινε να εξετασθεί
ταχύτατα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός
συστήματος συμψηφισμού οφειλών του Δημοσίου
για το 12% του επιδόματος εργασίας με οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος.

Αναστολή λειτουργίας ξένων άμεσων
επενδύσεων
Η προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας
προϋποθέτει τη δημιουργία θετικού κλίματος για
την προσέλκυση άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων,
με την ταυτόχρονη υποστήριξη της  απρόσκοπτης
λειτουργίας επενδυτικών πρωτοβουλιών, που
τόσο ανάγκη έχει η χώρα και ειδικά η ελληνική
περιφέρεια.
Οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια δεν μπορούν να
προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία θα
επενδυθούν στην αξιοποίηση
πλουτοπαραγωγικών πηγών στη χώρας μας.
Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που συμβάλουν
καθοριστικά στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων

εργασίας κυρίως στις τοπικές κοινωνίες δεν
μπορούν να αντιμετωπίζονται με συνεχή άρνηση.

Ασφαλιστικές εισφορές
Το μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι
σήμερα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη έχοντας
μάλιστα τη χαμηλότερη δυνατή ανταποδοτικότητα.
Το αποτέλεσμα είναι να επιδεινώνεται η
ανταγωνιστικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και
ταυτόχρονα να διογκώνεται η αδήλωτη εργασία.
Προτάσεις για αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών κρίνονται ανεδαφικές και εν τέλει
αναποτελεσματικές, καθώς θα επιτείνουν την
ύφεση, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση της
ανεργίας.
Για τον ΣΒΒΕ η μείωση της διαφοράς μεταξύ του
συνολικού μισθολογικού κόστους της επιχείρησης
και του καθαρού εισοδήματος των εργαζομένων,
θα είναι μια πραγματικά ριζοσπαστική πολιτική
υπέρ των εργαζομένων, αλλά και συνολικότερα
υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας.

Επισφαλείς απαιτήσεις
Προτείνεται η επαναφορά των διατάξεων των
παρ. 3 και 4, του άρθρου 9, του Ν. 3296/2004
σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται φορολογικά
για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων ποσοστό επί του κύκλου εργασιών,
ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς
απαιτήσεις.
Επίσης, σε σχέση με το ποσοστό πρόβλεψης
προτείνεται το 0,5%  να ισχύει για πωλήσεις
εσωτερικού, ενώ για τις πωλήσεις εξωτερικού να
είναι 1% ως κίνητρο για τις επιχειρήσεις που σε
τόσο αντίξοες συνθήκες συνεχίζουν ακόμη να
δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας.

Προσωπική ευθύνη των μετόχων μειοψηφίας
Αντιαναπτυξιακό μέτρο αποτελεί για το ΣΒΒΕ η
ρύθμιση για την προσωπική ευθύνη των μετόχων
μειοψηφίας.
Με το συγκεκριμένο μέτρο δεν επιτυγχάνεται
αύξηση επενδύσεων όταν οι μέτοχοι μειοψηφίας
που δεν συμμετέχουν ούτε στη διοίκηση ούτε στην
λειτουργία της επιχείρησης ευθύνονται
απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία
για πράξεις τις οποίες αγνοούν.
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Θεσμικές μεταρρυθμίσεις
για την
αποτελεσματικότερη
λειτουργία του κράτους
Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του για την οικονομία, κατέθεσε τις παρακάτω
προτάσεις – τομές για την οικονομική και κοινωνική αλλαγή.
· Αξιολόγηση της απόδοσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, με όρους επιπτώσεων στην οικονομία

και στην ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος της χώρας. Προτείνεται μείωση του κράτους σε
ποσοστό 30% την επόμενη διετία με την κατάργηση οργανισμών και λειτουργιών που θα αποδειχθούν
από την αξιολόγηση είτε ανεπαρκείς, είτε μη ανταποδοτικοί για το κοινωνικό σύνολο.

· Σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Πολλές φορές οι εφαρμοστικές
εγκύκλιοι κλπ.  μετά την ψήφιση ενός νόμου,  αναιρούν το πνεύμα του ψηφισθέντος νόμου,  με
αποτέλεσμα η εκτελεστική εξουσία να υποκαθιστά τελικά τη νομοθετική, και, αρκετές φορές, να
δημιουργούνται θύλακες διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Κι αυτό το έχουμε δει έχει συμβεί πολλές
φορές με νομοθετήματα που αφορούν την ανάπτυξη. Ένα μέτρο που θα μπορούσε άμεσα ν΄ αποδώσει
είναι η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και Υπουργικής ιδιότητας και η καθιέρωση του
θεσμού της λογοδοσίας, για πολιτικούς και υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, με κριτήρια
εξατομικευμένης και όχι ομαδικής ευθύνης και με συνέπειες άμεσες και πάγια καθορισμένες και
συμφωνημένες.

· Αλλαγή του Συντάγματος της χώρας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι
δημοσιονομικής πολιτικής (π.χ. οι στόχοι του Μάαστριχτ κλπ.). και, πιθανώς θα πρέπει να αρχίσει να
τίθεται στο δημόσιο διάλογο η αλλαγή του πολιτεύματος σε Προεδρικό. Έτσι, ο εκάστοτε εκλεγμένος
Πρόεδρος θα πρέπει (μοιραία)  να συνεργασθεί με το νομοθετικό σώμα το οποίο όμως εκλέγεται σε
διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικό τρόπο από τον ίδιο. Έτσι, πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν αφενός να
επιτευχθεί η συναίνεση του πολιτικού προσωπικού, κάτι που σήμερα φαντάζει εντελώς απόμακρο, και
αφετέρου η κυβέρνηση δεν θα άγεται και θα φέρεται από εκλογικές και ψηφοθηρικές λογικές για να λάβει
τις σωστές μεταρρυθμιστικές αποφάσεις. Ίσως η αλλαγή σε Προεδρική Δημοκρατία να αποτελεί μια
αναγκαία διέξοδο για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση.
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Κόστος Ενέργειας
Για την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας και τη
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την
κοινοτική πολιτική  για την ενέργεια, είναι αναγκαία
η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής
πολιτικής για τη βιομηχανία, η οποία θα εστιάζεται
στα εξής:
• μείωση του ενεργειακού κόστους και

επανεκτίμηση των επιβαρύνσεων στο κόστος
ενέργειας.

• εξορθολογισμό της φορολογικής πολιτικής στην
κατανάλωση ενέργειας και των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων.

• άρση των στρεβλώσεων ή/και αλλαγή του
υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης των
εγχώριων αγορών ενέργειας, για ενίσχυση του
ανταγωνισμού.

• σχεδιασμό των αγορών διασφάλισης ισχύος
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να
εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος
χωρίς τη χρήση επιδοτήσεων.

• ανάπτυξη νέων εργαλείων χρηματοδότησης,
κρατικών ενισχύσεων και παροχή κινήτρων
προς μείωση του κόστους ενέργειας, με κριτήριο
την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στην εθνική
οικονομία αλλά και συμμόρφωση με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• ενθάρρυνση επενδύσεων, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ,
σε τεχνολογίες βελτίωσης ενεργειακής
αποδοτικότητας και μείωσης του ενεργειακού
αποτυπώματος,και,

• υποστήριξη και οργάνωση των διαδικασιών
διάγνωσης, ελέγχου και πιστοποίησης της
ενεργειακής αποδοτικότητας και ανάπτυξη και
εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας
σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 50001.

Για τη Βιομηχανία εντάσεως ενέργειας
προτείνονται:
· Αμεσα μέτρα, για τη μείωση κόστους ενέργειας,

όπως:  Μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,
απαλλαγή από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας
συγκεκριμένων βιομηχανικών διεργασιών και
κατάργηση της διάκρισης στο ύψος του
συντελεστή ΕΦΚ  ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ
Μέσης Τάσης και Υψηλής Τάσης, δραστική
μείωση του συντελεστή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο
για βιομηχανίες, καθώς και εφαρμογή χαμηλών
χρεώσεων στα τιμολόγια μεταφοράς αερίου, κ.α.

· Μεσοπρόθεσμα μέτρα, για το άνοιγμα της
αγοράς ενέργειας, όπως για: το πραγματικό
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την

Θέσεις για τη μείωση του
λειτουργικού κόστους των
μεταποιητικών επιχειρήσεων
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κατάργηση του υποχρεωτικού pool το αργότερο
έως το τέλος 2017, το πραγματικό άνοιγμα της
αγοράς φυσικού αερίου, τη στήριξη για την
χρήση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας και
ειδικά για λιγνίτη, νερά και λοιπές ΑΠΕ.

Για τη Βιομηχανία χαμηλής εντάσεως ενέργειας
προτείνονται:
· Αμεσα μέτρα, για τη  βελτίωση της ενεργειακής

αποδοτικότητας, όπως: επέκταση των δικτύων
διανομής συμβατικής και εναλλακτικής ενέργειας
στην περιφέρεια της χώρας, προτεραιότητα στη
χρηματοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων
των ΜΜΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
σχεδιασμό και υποστήριξη δράσεων για την
εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, κ.α.

· Μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως: ανάπτυξη και
εφαρμογή Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης
και διαδικασιών πιστοποίησης  (πρότυπο ISO
50001:2011), ενθάρρυνση ανάπτυξης της
κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση μεθόδων
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων,
παροχή οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη
του κόστους ενεργειακού ελέγχου με δημιουργία
μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης
της καταναλισκόμενης ενέργειας, χρήση
υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και
ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
όπως π.χ. δημιουργία ταμείου χρηματοδότησης
μέσω ανακυκλούμενων κεφαλαίων για
επενδύσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας κατόπιν ενεργειακών ελέγχων.

Κατάργηση των μη ανταποδοτικών τελών και
επιβαρύνσεων
1. 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 Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών
Εργασιών (ΔΕΤΕ) προς τους τελωνειακούς 5
‰ με βάση το Ν. 2093/92 – η είσπραξή του
γίνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

· 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 (ΚΥΑ 25323/1960 και
άρθρο 64 Ν. 1249/1982 – ΦΕΚ 43)

· 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,

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

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

Σχέσεις της βιομηχανίας με τις εγχώριες
αλυσίδες λιανεμπορίου
Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί διαχρονικό
πρόβλημα για τη βιομηχανία, η οποία, εξ΄ αιτίας
χρόνιων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων, βρίσκεται
σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις εγχώριες
αλυσίδες λιανεμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό
προτείνεται:
1. Η δημιουργία υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας

μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και
αλυσίδων λιανικού εμπορίου.

2. Η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων με στόχο
την εξυγίανση της αγοράς.

3. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων από τις
εγχώριες μεταποιητικές επιχειρήσεις προς τις
αλυσίδες λιανικού εμπορίου, να
πραγματοποιούνται στην καθαρή – «net» τιμή ή
διαφορετικά στην τιμή εισαγωγής.

Η «καθαρή» τιμή προτείνεται να εφαρμόζεται ενιαία
για όλο το χρόνο.
Οι λοιπές παροχές, που αφορούν κατά κύριο λόγο
σε προβολές, προωθήσεις, παρεχόμενες
υπηρεσίες, στοχοθέτηση, κλπ, θα πρέπει να
προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ανώτατο
ποσοστό επί του καθαρού τζίρου του προμηθευτή,
και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο.
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Οι πρωτόγνωρες και συγχρόνως εφιαλτικές στιγμές
που ζούσε η Ελλάδα μετά την προκήρυξη
δημοψηφίσματος στις 28 Ιουνίου του 2015,
επέβαλλαν σ΄ έναν υπεύθυνο φορέα όπως ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος να
αναλάβει την πρωτοβουλία επισήμανσης των
δυσάρεστων επιπτώσεων που θα βιώσουν
επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στην περίπτωση
αρνητικής κατάληξης, δηλαδή επικράτησης του ΟΧΙ
στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
Σε ανακοίνωση του ο ΣΒΒΕ, την Τετάρτη 1 Ιουλίου
2015, ανέφερε:
Ήδη οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, επιφανείς
οικονομολόγοι και φορείς, έχουν υποστηρίξει
δημόσια ότι το δημοψήφισμα της Κυριακής 5
Ιουλίου δεν αφορά την όποια συμφωνία με τους
εταίρους μας, αλλά αναφέρεται ευθέως στην
παραμονή της Ελλάδας ή όχι στο Ευρώ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε μια τέτοια, απευκταία περίπτωση, επιχειρήσεις
και εργαζόμενοι θα βιώσουμε συνέπειες που δεν
έχουμε ποτέ φανταστεί.
Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τραγικές:
· Κλειστές τράπεζες και κεφαλαιακοί έλεγχοι επ’

αόριστον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το
συνολικό κύκλωμα της οικονομίας, και κυρίως
αδυναμία υλοποίησης παντός είδους
συναλλαγών,

· Δυσκολία εισαγωγής πρώτων υλών, έτοιμων και
ημι-έτοιμων προϊόντων, λόγω των περιορισμών
στις κινήσεις κεφαλαίων και στην γραφειοκρατία
που θα δημιουργηθεί, (επιτροπές έγκρισης
πληρωμών εξωτερικού στις τράπεζες και στην
τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.)

· Αδυναμία κάλυψης και ασφάλισης των
εξαγωγικών πιστώσεων,

· Αδυναμία πληρωμής μισθών, και ημερομισθίων
από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους
τους,

· Παύση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη
διεθνή χρηματοδότηση,

· Σε περίπτωση που γίνουν απαιτητά τα κεφάλαια
του ELA και τα δάνεια του ESM, σαρωτικό
κούρεμα καταθέσεων,

· Πιθανή αλλαγή νομίσματος, με διαρκείς
υποτιμήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, που
θα δυσκολέψουν περαιτέρω τη λειτουργία της
οικονομίας, και,

· Διακοπή της δανειοδότησής τους από τις
τράπεζες ή/και εκτίναξη του κόστους δανεισμού
τους,

Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους, τραγικότερες:
· Αδυναμία λήψης δεδουλευμένων από το

τραπεζικό σύστημα, λόγω των κεφαλαιακών

Δημοψήφισμα
5ης Ιουλίου 2015
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ελέγχων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία
διεκπεραίωσης της καθημερινότητάς τους,

· Έλλειψη βασικών αγαθών, με πρώτα τα
φάρμακα και τα καύσιμα, και ακολούθως τα
τρόφιμα και τα μηχανήματα,

· Εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη, μετά την
πτώχευση πληθώρας επιχειρήσεων, η οποία δεν
θα μπορεί να μειωθεί ακόμα και για δεκαετίες,

· Σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος, κάθετη
πτώση της αγοραστικής δύναμης των
εργαζομένων, λόγω των συνεχών υποτιμήσεων,
και της τρομακτικής αύξησης του πληθωρισμού,

· Χρεοκοπία νοικοκυριών και όχι μόνον
επιχειρήσεων, τα δάνεια δεν διαγράφονται,
ακόμη και σε περίπτωση κατάρρευσης των
τραπεζών.

και βέβαια,

· Υπολειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας,
και,

· Θέση σε κίνδυνο της εθνικής ασφάλειας και
αύξηση των εξωτερικών απειλών για την
πατρίδα μας.

Συνεπώς,  για να μην καταντήσει η Ελλάδα την
Κυριακή το βράδυ μια τριτοκοσμική περιοχή,
απόβλητη της διεθνούς κοινότητας και παράδειγμα
προς αποφυγή, θα πρέπει με νηφαλιότητα και
αίσθημα ευθύνης για τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους σ΄ αυτή τη χώρα, να εξασφαλίσουμε
την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη και
στην Ευρώπη.
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Στο πλαίσιο αυτό ο Προέδρος του ΣΒΒΕ κ.  Α.
Σαββάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
Το δημοψήφισμα της Κυριακής με βεβαιότητα θα
κρίνει το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών
μας για τα επόμενα χρόνια.
Το διακύβευμα του δημοψηφίσματος, μετά τις
τοποθετήσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας, είναι
πλέον η παραμονή μας ή όχι στην Ευρώπη.
Με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης ο ΣΒΒΕ λέει ΝΑΙ
στην παραμονή μας στην Ευρώπη και στην
Ευρωζώνη. Για τον επιχειρηματικό κόσμο της
Βορείου Ελλάδος είναι η μοναδική επιλογή, για μια
Ελλάδα ισχυρή τις επόμενες δεκαετίες, εντός
Ευρώπης.
Για μας η Ελλάδα είναι ανεπίτρεπτο σε μια νύχτα να
γίνει τριτοκοσμική χώρα, και να επιστρέψει στη
δραχμή.

Γι΄ αυτό καλούμε όλες τις δυνάμεις της παραγωγής,
της εργασίας, της προόδου και της ανάπτυξης, να
στηρίξουν το ΝΑΙ.
Θα είναι ηχηρή απάντησή μας στις δυνάμεις της
οπισθοδρόμησης, των αντιφάσεων, της
αμφισημίας, και της αναποτελεσματικότητας.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει
έκκληση προς την Κυβέρνηση να δεχθεί τη
συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με πνεύμα
ευθύνης απέναντι στις επιχειρήσεις και στους
εργαζόμενους, και να συνάψει συμφωνία για το
καλό της πατρίδας μας.
Σε αντίθετη περίπτωση, η χώρα θα κηρυχθεί σε
κατάσταση χρεωκοπίας κι από απόψε τα
μεσάνυχτα θα επικρατήσει το χάος.
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Κοινές δράσεις με τον επιχειρηματικό κόσμο
της Ελλάδας
Με κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της
Ελλάδας κ. Α. Τσίπρα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015,
οι επικεφαλής των επιχειρηματικών φορέων της
χώρας, κ.κ. Κ. Μ., Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Θ. Φέσσας,
Πρόεδρος ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών, Β. Κορκίδης, Πρόεδρος της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Α. Ανδρεάδης,
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  και Α.  Σαββάκης,  Πρόεδρος
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
μετέφεραν την έντονη ανησυχία του
επιχειρηματικού κόσμου για την πορεία των
διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με
τους εταίρους και το ενδεχόμενο αδιέξοδο σε αυτές.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, από κοινού οι κ.κ. Δ.
Μπακατσέλος, Πρόεδρος Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π.
Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μ. Ζορπίδης,
Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Α. Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Κ. Λουφάκης,
Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος, Π. Φιλιππίδης, Πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με κοινή τους
ανακοίνωση απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση
να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων με τους δανειστές.
Ακολούθησε, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, κοινή
δήλωση των Συνδέσμων της Βιομηχανίας ΣΕΒ,
ΣΒΑΠ, ΣΒΒΕ, ΣΒΘΚΕ και ΣΒΠΔΕ, με την οποία
τάχθηκαν υπέρ του ΝΑΙ για το δημοψήφισμα της
5ης Ιουλίου 2015.
Στις 30 Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε Επιτροπή
Υποστήριξης «ναι στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκης,
από προσωπικότητες προερχόμενες από
αυτοδιοικητικούς, επιστημονικούς, παραγωγικούς
και κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της
Κεντρικής Μακεδονίας, Τη σύσταση και τους
σκοπούς της Επιτροπής, συνυπόγραψε και ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης,
Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, η Επιτροπή Υποστήριξης
«ναι στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκης,
διοργάνωσε ανοιχτή συγκέντρωση για την
πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, ενόψει του
Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, στην
Πλατεία Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης.

Υπογραφή συμφωνίας στις 13 Ιουλίου 2015
Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου
2015, στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της
Ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες, δημιουργεί την
προοπτική και τις προϋποθέσεις για να γυρίσει
επιτέλους σελίδα η χώρα μας, υπογράμμισε σε
σχετική ανακοίνωσή του την ίδια μέρα, ο ΣΒΒΕ.
Τα επώδυνα μέτρα για τις επιχειρήσεις, την
κοινωνία και την οικονομία, ήταν αναμενόμενα,
αφού το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των
προηγούμενων μηνών, οδηγούσε, με βεβαιότητα,
είτε στο σημερινό αποτέλεσμα, είτε στην έξοδο της
Ελλάδας απ΄ την Ευρωζώνη, δηλαδή στο χάος.
Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας,
τονίζεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου, με
επανειλημμένες παρεμβάσεις τους τελευταίους
μήνες είχε ζητήσει την υπογραφή έστω και μιας
κακής συμφωνίας για την εξασφάλιση της
Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Τώρα, καλεί το
σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας να
αναλάβει τις ευθύνες του και να οδηγήσει
συντεταγμένα, με αξιοπιστία, με ρεαλισμό και με
σκληρή δουλειά, χωρίς ανούσιες διακηρύξεις και
λογομαχίες,  τη χώρα ξανά στον πυρήνα των
ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως.
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος η
συμφωνία είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε
επιτέλους από τη μιζέρια, να χτυπήσουμε για πάντα
τα συντεχνιακά συμφέροντα, να δημιουργήσουμε
ένα σύγχρονο κράτος, να θέσουμε τις βάσεις για μια
ευνομούμενη πολιτεία και να δώσουμε ρεαλιστική
ελπίδα για το μέλλον στις επιχειρήσεις,  στην
κοινωνία και ειδικά στους νέους. Αυτό είναι το
όραμά μας και το πιστεύω μας για την επόμενη
μέρα.
Η βιομηχανία για άλλη μια φορά είναι παρούσα,
όπως ήταν πάντοτε παρούσα στις δύσκολες
στιγμές που πέρασε ο τόπος μας.
Γι΄ αυτό η βιομηχανία θα στηρίξει με όλες της τις
δυνάμεις την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, μιας και η μεταποίηση αποδεικνύει, ακόμη
και μετά απ΄ όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια
της κρίσης, ότι υπάρχει ακόμα η Ελλάδα της
σκληρής δουλειάς, της εξωστρέφειας, των
επενδύσεων και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων
εργασίας.
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Η Διοίκηση του Συνδέσμου συνεχίζοντας την
πρωτοβουλία που έχει αναλάβει τα τελευταία 3
χρόνια με στόχο την ενημέρωση της εκάστοτε
πολιτικής ηγεσίας για τη βιομηχανία στη Βόρεια
Ελλάδα, πραγματοποίησε και κατά τη διάρκεια της
φετινής χρονιάς επισκέψεις και ξεναγήσεις με τη
συμμετοχή της Υφυπουργού Βιομηχανίας κα Θ.
Τζάκρη, σε βιομηχανίες της Κεντρικής Μακεδονίας,
της ΒΙΠΕ Κιλκίς, και του Νομού Σερρών.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ
πραγματοποίησε, με τη συμμετοχή της
Υφυπουργού Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη επισκέψεις

και ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις των
παρακάτω επιχειρήσεων – μελών του
Συνδέσμου:

Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 20
Νοεμβρίου 2015, στις επιχειρήσεις:
PALAPLAST AE, PELOPAC AΒΕΕ, και,
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

Προβολή του έργου της
Βορειοελλαδικής Βιομηχανίας
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ΒΙΠΕ Κιλκίς, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, στις επιχειρήσεις: ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ, ΚΛEEMAN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,
ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ, και, ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ.

Νομού  Σερρών, τη
Δευτέρα 4 Απριλίου
2016, στις
επιχειρήσεις:
ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΒΕΕ,
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ,
και, ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ
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Λιμένας Θεσσαλονίκης
Η ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης
αποτελεί μείζον ζήτημα, τόσο για τη συνέχεια της
ΟΛΘ ΑΕ,  όσο,  κυρίως,  για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος. Οι
κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών, δυστυχώς
δεν ακολούθησαν σταθερή πολιτική, αναφορικά με
την ιδιωτικοποίηση του Λιμένα ούτε και
προχώρησαν τη σχετική διαδικασία. Ο ΣΒΒΕ
αρχικά υποστήριξε την τμηματική και κατά
αντικείμενο, μακροχρόνια παραχώρηση των
δραστηριοτήτων του ΟΛΘ σε εξειδικευμένους
παρόχους υπηρεσιών από τη διεθνή αγορά.
Σήμερα, ο ΣΒΒΕ, συντάσσεται με την άποψη που
έχει εκφραστεί και από άλλους φορείς της πόλης
(π.χ.  ΕΒΕΘ)  και η οποία προβλέπει είτε την
πώληση των μετοχών της που βρίσκονται σήμερα
στην κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου, είτε την
ολική παραχώρηση του λιμένα σε διεθνώς
αξιόπιστο πάροχο αντίστοιχων υπηρεσιών.
Η υλοποίηση της πρότασης των τοπικών φορέων
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να
υλοποιηθεί οπωσδήποτε παράλληλα με την
διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ.
Σε περίπτωση ολικής παραχώρησης, ο ΣΒΒΕ
θεωρεί ως προϋπόθεση την δημιουργία
προηγουμένως ενός δημόσιου οργανισμού, που θα
λειτουργεί μέσω της είσπραξης των διαφόρων
τελών που προσπορίζεται ο λιμένας και ο οποίος
θα έχει ως αποστολή την υποστήριξη της τοπικής
ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.
Τέλος, μέσω της ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να

δοθεί η δυνατότητα
στον πάροχο να
αναπτύξει εντός του
λιμένα «Κέντρο
Συνδυασμένων
Μεταφορών και
Διαμετακομιστικού
Εμπορίου» για τη
δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και
τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικότητας
στη Βόρεια Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι
όποιες ενέργειες θα
γίνουν για την
ιδιωτικοποίηση του
λιμένα θα πρέπει να
επιταχυνθούν.

Επιχειρηματικές υποδομές
Βορείου Ελλάδος
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Μετρό Θεσσαλονίκης
Ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία με επιστημονικούς,
παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της
Θεσσαλονίκης κατέθεσε κοινό Υπόμνημα, με το
οποίο να ζητείται:
· Από την Κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες, ώστε το έργο να
προχωρήσει απρόσκοπτα,

· Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να υποστηρίξει το
έργο και να βοηθήσει, την άμεση συνέχισή του.

ΒΙΠΕ Κιλκίς
Η ΒΙΠΕ Κιλκίς κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση
και στα όρια της λειτουργούν εταιρείες μεγάλου
εξαγωγικού κύκλου εργασιών, οι οποίες μάλιστα
την εποχή της οικονομικής κρίσης αυξάνουν την
εξαγωγική τους δραστηριότητα και συνολικά τον
κύκλο εργασιών τους. Για την εύρυθμη λειτουργίας
της προτείνεται:
· Μετεξέλιξη της ΒΙΠΕ του Κιλκίς σε Ελεύθερη

Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) επειδή:
- Είναι πλήρως οριοθετημένη,
- Είναι αυτοδιοικούμενη με φορέα διαχείρισης

τη ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ, και,
- Μπορεί άμεσα να υποστηρίξει τη λειτουργία

τελωνειακής αρχής με την παραχώρηση
χώρων του υπάρχοντος διοικητικού κέντρου
ή την άμεση κατασκευή από τον φορέα
διαχείρισης (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ ΑΕ) κατάλληλου
χώρου στην είσοδο της ΒΙΠΕ.

· Να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για τη
σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ με την
υφιστάμενη γραμμή

· Να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης η
οδική σύνδεση της ΒΙΠΕ Κιλκίς με το δρόμο
Κιλκίς - Δοϊράνης:
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου
Πόντου (BSTDB)
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του
ΕυξείνουΠόντου, προχώρησε ο Σύνδεσμος, τον
Ιούνιο του 2016. Η Τράπεζα Εμπορίου και
Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, είναι ένα διεθνές
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.Ιδρύθηκε από την Αλβανία, την
Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία,
Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και
Ουκρανία και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του
1999. Στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την
περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας, μέσω του εμπορίου και του
δανεισμού,τη χρηματοδότηση έργων, εγγυήσεων,
και τη συμμετοχή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
δημόσιους φορείς στις χώρες μέλη
Ο ΣΒΒΕ με την σύναψη μνημονίου αισιοδοξεί να
συμβάλλει στην μέγιστη δυνατή συνεργασία με την
Τράπεζα για την υποστήριξη και ενημέρωση των
μελών του.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για το
Ανοικτό Οικοσύστημα Καινοτομίας "OK!Thess"
Το Μνημόνιο αποσκοπεί στη λειτουργία μιας προ-
θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, που θα
συμπεριλάβει υπό σύσταση νεοφυείς επιχειρήσεις
(start-ups) και κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ). Είναι ανοικτό σε όλους
τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της πόλης,
που δύνανται να συμβάλλουν στην προώθηση ενός
οικοσυστήματος, το οποίο θα έχει στόχο την
προσέλκυση επενδύσεων και τη μελλοντική
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Το «Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης» δημιουργήθηκε μετά από
πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και το
Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν οι κ.κ. Γ.
Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Π.
Αγγελίδης, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτομίας,  Π. Τζιώνας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ν.
Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών
του ΑΠΘ,Ν. Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος του
Διεθνούς Πανεπιστημίου, Α. Ζαπράνης, Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α. Σαββάκης,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδας, Κ. Λουφάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Υποστήριξη αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών
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Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο
εφαρμογής της πολιτικής της προχώρησε στη
σύσταση της «Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Η
Αγροδιατροφική Σύμπραξη, η οποία προβλέπεται
από το Νόμο για τους συνεταιρισμούς (αρ. 9, Ν.
4015/2011) είναι μια ΑΜΚΕ (αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία) στην οποία φιλοδοξία είναι
να συμμετέχουν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του
τόπου, οι οποίες σε συνεργασία με τις αρχές θα
μεριμνούν για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής
ευημερίας του αγροτικού και  σχετικού με τα
τρόφιμα  πληθυσμού και κατά συνέπεια όλων των
πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Πολιτική βούληση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας είναι να υποστηρίξει το σύνολο των
επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην
Αγροδιατροφική Σύμπραξη με όλα τα διαθέσιμα
μέσα. Ζητούμενο αποτελεί η σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των σημείων παραγωγής αλλά και
κατανάλωσης με απώτερο στόχο την αμοιβαία
υποστήριξη και την απαγκίστρωση από εισαγωγές
και την διαρροή πολύτιμου κεφαλαίου σε αγορές
εκτός χώρας και εκτός Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Στο εγχείρημα συμμετέχει και ο ΣΒΒΕ, ενώ ο
Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, είναι μέλος του Δ.Σ. της
ΑΜΚΕ.

Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών( ΟΠΕΜΕΔ)
Ο ΣΒΒΕ πιστεύοντας στο θεσμό της προώθησης
των «Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης
Διαφορών» θεώρησε αυτονόητη υποχρέωσή του τη
συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα του
«ΟΠΕΜΕΔ». Άλλωστε, η πίστη του Συνδέσμου στο
συγκεκριμένο θεσμό έχει εκφρασθεί διαχρονικά, με
τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο ΣΒΒΕ ακόμα και
στο πρόσφατο παρελθόν, για την προώθηση του
συγκεκριμένου θεσμού και τη διάδοση της
συγκεκριμένης πρακτικής μεταξύ των μελών του.
Πλέον ο ΣΒΒΕ, ως συμμετέχων στο εταιρικό
σχήμα, θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για
τη διάδοση του θεσμού στη Βόρεια Ελλάδα,  και
μάλιστα με γνώμονα και στην κατεύθυνση της
εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και της
επίλυσης εργατικών διαφορών με πνεύμα καλής
θέλησης.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
αποτελεί έναν καινοτόμο φορέα που δημιούργησε η
επιχειρηματική κοινότητα για να υποστηρίξει την
καλύτερη δυνατή προετοιμασία των νέων
ανθρώπων στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και
υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς και από
εθελοντές – στελέχη επιχειρήσεων.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
υποστηρίζει τις δράσεις του και ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου κ.  Α.  Σαββάκης είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΝ από τον Μάρτιο
του 2016.
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Συνάντηση με την Πρωθυπουργό, κα Β. Θάνου
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, η Διοίκηση
του ΣΒΒΕ πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με
την Πρωθυπουργό, κα Β. Θάνου, πριν τα εγκαίνια
της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η παραγωγική
ανασυγκρότηση της περιφερειακής βιομηχανίας και
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη θεσμοθέτηση
προγράμματος «αναπτυξιακής εξισορρόπησης» και
τη δημιουργία «Πόλων Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας», οι επιπτώσεις στον
παραγωγικό ιστό της Βόρειας Ελλάδας από την
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, αλλά και οι
προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
περιφερειακής βιομηχανίας αποτέλεσαν τα θέματα
των συναντήσεων της Διοίκησης του Συνδέσμου με
τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη.
Οι δέσμες προτάσεων του ΣΒΒΕ που κατατέθηκαν
στον κ. Υπουργό αφορούν:
· Στην ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική και

πολιτική,
· Σε Κυβερνητικές αποφάσεις που αίρουν

στρεβλώσεις δεκαετιών και οδηγούν σε μείωση
κόστους παραγωγής και λειτουργίας, και σε
αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

· Στην αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με
αναπτυξιακά και μόνον κριτήρια,

· Στην ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,

· Στην επανεξέταση, και μάλιστα σε βάθος, του
μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα
της παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση,
και,

· Στην ολοκλήρωση των πάσης φύσεως
υποδομών (υλικών και άϋλων) που σχετίζονται
ευθέως, και διευκολύνουν σαφώς, τη λειτουργία
της παραγωγικής βάσης στο Βορειοελλαδικό
Τόξο.

Συναντήσεις με την Υφυπουργό Βιομηχανίας,
κα Θ. Τζάκρη
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ πραγματοποίησε σειρά
συναντήσεων με την Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα
Θ. Τζάκρη, τόσο στο γραφείο της στην Αθήνα, όσο
και στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές του
Βορειοελλαδικού Τόξου.
Κατά τη  διάρκεια των συναντήσεων
υπογραμμίστηκε η τραγική απομείωση της

Συναντήσεις με την πολιτική
ηγεσία
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ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Βόρειας
Ελλάδας τα χρόνια της κρίσης, ζητήθηκε η
έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Περιφερειακής Βιομηχανίας, αναλύθηκαν τα
προβλήματα της βορειοελλαδίτικης βιομηχανίας και
παραδόθηκαν σχετικά υπομνήματα στην κα
Υπουργό.

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Tροφίμων, κ. Μ. Μπόλαρη
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ, στη διευρυμένη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, προς τον
Αναπληρωτή Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Tροφίμων κ. Μ. Μπόλαρη, συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
· Συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον

παραγωγικό ιστό της χώρας και την αξιοποίηση
αποτελεσμάτων της έρευνας.

· Ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς τομέα
και μεταποίησης:

· Αγροτική αναδιάρθρωση για ανταγωνιστική
γεωργία:

Συναντήσεις με την Υφυπουργό αρμόδια για
θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κα Μ. Κόλλια-
Τσαρουχά
Οι έξι δέσμες προτάσεων του ΣΒΒΕ ως
προϋπόθεση, για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της περιφερειακής βιομηχανίας αποτέλεσαν το
βασικό θέμα των συναντήσεων της Διοίκησης του
Συνδέσμου με την κα Υφυπουργό.

Συνάντηση εργασίας, με τον Γ. Γ. Στρατηγικών
& Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λ. Λαμπριανίδη
Οι θέσεις –  προτάσεις του ΣΒΒΕ για την
αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου
αποτέλεσαν το βασικό θέμα της συνάντησης
εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών &
Ιδιωτικών Επενδύσεων,  κ.  Λαμπριανίδη,   την
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.

Συνάντηση εργασίας με τον Γ.  Γ.  Δημοσίων
Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την Πέμπτη 24
Μαρτίου 2016,  ο  ΣΒΒΕ κατέθεσε προς το Γενικό
Γραμματέα αναλυτικό υπόμνημα με το οποίο
τεκμηριώνονται οι θέσεις του Συνδέσμου για την
βελτίωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και την
υλοποίηση επενδύσεων.

Συνάντηση εργασίας, με τον Πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ.
Σταϊκούρα
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7
Μαρτίου 2016,  κατά τη διάρκεια της οποίας η
Διοίκηση του ΣΒΒΕ απέδωσε Υπόμνημα θέσεων -
Προτάσεων για την αναπτυξιακή εξισορρόπηση και
την ανάταξη της μεταποιητικής δραστηριότητας .

Συνάντηση εργασίας, με την Τομεάρχη
Ανάπτυξης του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας, κα Ο. Κεφαλογιάννη
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016,
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της οποίας,
ανέλυσαν και τεκμηρίωσαν πολύ σημαντικά
ζητήματα των βιομηχανιών της Βόρειας Ελλάδας.

Συνάντηση εργασίας, με τον Α’ Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, κ. P. Bennett
Με στόχο την ενημέρωση για τις δυνατότητες
χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων από
την EBRD και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα,  ο
ΣΒΒΕ διοργάνωσε την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016,
συνάντηση εργασίας με τον Α’ Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, κ. Philip Bennett.
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη
δημιουργία Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων
Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Στις 22 Ιουνίου 2015 ο ΣΒΒΕ υπέγραψε Μνημόνιο
Συνεργασίας με επιχειρηματικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία,
Αλβανία, Σερβία και ΠΓΔΜ και με την παρουσία του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Πέτρου Τριάρχη.
Στόχος του μνημονίου είναι η υποστήριξη και
προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο σχεδιασμός και
υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης,
πληροφόρησης και  καθοδήγησης των
επιχειρήσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των
δεσμών μεταξύ των Επιχειρηματικών Φορέων
Ελληνικών Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων
χωρών.
Στις πρώτες δραστηριότητες του Δικτύου που
αποφασίστηκαν κατά την υπογραφή του μνημονίου
περιλαμβάνονται:
· η δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας,
· η καταγραφή και παρουσίαση των ελληνικών

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

· η προετοιμασία κοινού ενημερωτικού υλικού για
την προώθηση των δραστηριοτήτων και στόχων
του Δικτύου, και, τέλος,

· η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στο
πλαίσιο της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.

Tο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τους:
· Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
· Σταμάτη Θεοδωρόπουλο, Πρόεδρο Ελληνικού

Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία
· Μιχάλη Σωτηρίου, Πρόεδρο Ελληνο-Ρουμανικού

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
· Περικλή Δρούγκα, Πρόεδρο Ένωσης Ελληνικών

Επιχειρήσεων Αλβανίας
· Φίλιππο Καραμανώλη, Πρόεδρο Συνδέσμου

Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας
· Άρη Βλάχο,  Πρόεδρο Ένωσης Ξένων

Επενδυτών στην ΠΓΔΜ

Διεθνής δικτύωση
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Επιχειρηματική Διάσκεψη ΟΑΣΕ, Βερολίνο
Ο κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
ΣΒΒΕ, ήταν μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπίας,
στην Διάσκεψη που διοργάνωσε η Γερμανική
Προεδρία ΟΑΣΕ 2016 από τις 18 – 19 Μαΐου 2016,
στο Βερολίνο, με αντικείμενο τη συνδεσιμότητα
εμπορίου και επενδύσεων.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε θέματα όπως
διάδρομοι μεταφορών, χρηματοδότηση υποδομών,
διευκόλυνση εμπορίου και χρηστή διακυβέρνηση,
ενεργειακή ασφάλεια καθώς και ψηφιακή και
περιφερειακή συνδεσιμότητα.
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Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του ΣΒΒΕ έκανε αισθητή την
παρουσία του Συνδέσμου μέσα από:
· 51 Δελτία Τύπου
· 2 Συνεντεύξεις Τύπου
· 7 Συνεντεύξεις
· 61 Άρθρα
· 14 Δηλώσεις
· 21 Ομιλίες
· 18 Χαιρετισμούς
Η στατιστική ανάλυση της συνολικής προβολής του ΣΒΒΕ, για το χρονικό
διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016,  από τον Έντυπο και Ηλεκτρονικό
Τύπο, κατέδειξε ότι δημοσιεύονται περίπου 184 δημοσιεύματα ανά μήνα
με αναφορά στο έργο του Συνδέσμου.
Ειδικότερα σε σχέση με τα Δελτία Τύπου που εξέδωσε ο ΣΒΒΕ η
στατιστική ανάλυση καταδεικνύει ότι συνολικά έχουν δημοσιευθεί στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 42 δημοσιεύματα, ανά Δελτίο Τύπου, ενώ με
βάση τη θεματική κατηγορία:
Θέσεις – Προτάσεις:     1033 Δημοσιεύματα
Συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία:   196 Δημοσιεύματα
Δραστηριότητα: 887 Δημοσιεύματα
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 64 πρωτοσέλιδες
καταχωρήσεις.

Γραφείο Τύπου
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Απονομή Βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου
Ελλάδος (11 Δεκεμβρίου 2015)
Πρόκειται για πρωτοβουλία - θεσμό του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ο οποίος
συνεργάστηκε για 2η συνεχόμενη φορά με την
εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,  με στόχο την
ανάδειξη,  την προβολή και τελικά τη βράβευση
μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για τις
επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε σε 8 τομείς
αριστείας.
Στην τελετή παρευρέθηκαν και απένειμαν βραβεία
και επαίνους  η Υφυπουργός Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για θέματα
Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, ο Σύμβουλος Διοίκησης
Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής  της Τράπεζας
Πειραιώς κ. Χρ. Αντωνιάδης, ο Πρύτανης του
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Καθ.
Π. Μήτκας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Καθ. Α. Ζαπράνης, ο Πρόεδρος του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  Καθ. Κ.
Γραμμένος και ο εκπρόσωπος της  Εφημερίδας “Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” δημοσιογράφος κ. Στ. Τζήμας.
Την παρουσίαση και τον συντονισμό της τελετής
των βραβείων έκανε η γνωστή δημοσιογράφος, κα
Μ. Νικόλτσιου.
Χορηγοί ήταν οι εταιρείες: ATRADIUS CREDIT IN-
SURANCE NV, EULER HERMES HELLAS, NA-
TIONAL CAN HELLAS ΑΕ, ΤRANS ΑDRIATIC
PIPELINE (TAP), ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, Α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες: NOISIS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, SARMED – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΕ
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν: ALPHA 96.5, ALPHA
98.9, VORIA.GR, COLIBRI

Ημερίδες – Συνέδρια
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Τα βραβεία και τους επαίνους του θεσμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος έλαβαν κατά κατηγορία οι
ακόλουθες επιχειρήσεις:

Βραβείο Αριστείας Μεγάλης Επιχείρησης,
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ-
ΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»
ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

Βραβείο Αριστείας Μεσαίας Επιχείρησης
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Έπαινος Αριστείας Μεσαίας Επιχείρησης
DOPPLER ABEE
ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ

Βραβείο Αριστείας Μικρής Επιχείρησης
B & T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒΕΤΕ

Βραβείο Γυναίκα Επιχειρηματίας
κα Κατερίνα Νένδου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ – SELECT

Βραβείο Καινοτομίας
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
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Βραβείο Γυναίκα Επιχειρηματίας
κα Κατερίνα Νένδου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ – SELECT
Βραβείο Καινοτομίας
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας
SMILE COSMETICS ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΕ
Έπαινος Εξαγωγικής Αριστείας
ΕΚΜΕ AE
Βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας
SP – CARTONPACK HELLAS AE

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας
ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΟΥΜΥΛ
DASTERI AE

Έπαινος Τεχνολογικής Αριστείας
CONTROLA AEBE
Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Ειδικό Βραβείο για τη συνολική προσφορά της
στην οικονομία της Πόλης της Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
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Εξαγωγικές Πιστώσεις & Εξωστρέφεια
(Τρίτη 9 Ιουνίου 2015)
Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, και στη συνέχεια
ομιλίες απεύθυναν ο κ. Θ. Καλπακτσόγλου,
Πρόεδρος του ΟΑΕΠ, η κα Μ. Παπαζαρκάδα,
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ATRADIUS
Credit Insurance N.V. και ο κ. Β. Χριστίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος, Euler Hermes Hellas.
Ακολούθησε σχολιασμός από τους εκπροσώπους
εταιρειών μελών του ΣΒΒΕ,  κ.κ.  Α.  Ζέρβα,
Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου KLEEMANN
HELLAS ABEE, Δ. Τσακωνίτη, Γενικό Διευθυντή
Μεταλλείων και Εργοστασίων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ και Θ. Ζωντανό, Γενικό
Διευθυντή της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ

Γεύμα εργασίας με την Πρόεδρο της Ελληνικής
Ενωσης Τραπεζών, κα. Λ. Κατσέλη
(4 Σεπτεμβρίου 2015)
Από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, αλλά
και από τις Διοικήσεις των Παραγωγικών Φορέων
και επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου που
συμμετείχαν, τέθηκαν προς την κα Κατσέλη
ζητήματα που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της
στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως
εκείνων της περιφέρειας, από το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα.

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη
(30 Σεπτεμβρίου 2015)
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την
απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», που
ανέλαβαν από κοινού εννέα φορείς της
Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
της καινοτόμου προσέγγισης τόνωσης της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, οι
δράσεις γεφύρωσης του χάσματος εκπαίδευσης
και αγοράς εργασίας και βραβεύτηκαν τα πλέον
καινοτόμα και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά
σχέδια που αναπτύχθηκαν.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη
μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον
τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης»,
η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1
«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς
πόρους.
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Η Α.Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.
Πρ. Παυλόπουλος, στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο (Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015)
Μετά από πρόσκληση του ΣΒΒΕ και του Προέδρου
κ. Α. Σαββάκη, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κ. Πρ. Παυλόπουλος, επισκέφτηκε το
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε  στο
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, η Πρόεδρός
του κα Ζ. Δανιηλίδου, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Α.
Σαββάκης και ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής, κ. Ν. Πέντζος.

Επίσκεψη μελών του Γραφείου Οικονομικών
Υποθέσεων της Κινέζικης Πρεσβείας στην
Ελλάδα σε επιχειρήσεις τροφίμων
(16 Νοεμβρίου 2015)
Καλεσμένοι του ΣΒΒΕ, τρία μέλη του Γραφείου
Οικονομικών Υποθέσεων της Κινέζικης Πρεσβείας
στην Ελλάδα, συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου, κ. Α. Σαββάκη, καθώς και από την κα.
Μουρλά στέλεχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
επισκέφτηκαν τις παρακάτω πέντε επιχειρήσεις
παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών
προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα.
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
· VENUS GROWERS Αγροτικός Συνεταιρισμός

ΒΕΡΟΙΑΣ
· ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
· ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.
· Ζ. ΜΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης του ΧΑ από
τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ,  κ.  Α.  Σαββάκη και
εκδήλωση παρουσίασης επιχειρήσεων μελών
(13 Ιανουαρίου 2016)
Με την τιμητική παρουσία του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, και τη συμμετοχή
τριών επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου, κ. Α. Σαββάκης, χτύπησε το
καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στην τελετή παρευρέθηκαν και παρουσίασαν σε
ειδική εκδήλωση τις επιχειρήσεις και τα
επιχειρηματικά τους σχέδια, οι εκπρόσωποι των
εταιρειών οι οποίες τιμήθηκαν με τα Βραβεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», κ.κ. Β.
Τιριακίδης, B&T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ, Α. Δημητρίου, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
"Η ΠΙΝΔΟΣ" και Ν. Χαΐτογλου, ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ
ΑΒΕΕ.
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Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ
(27 Ιανουαρίου 2016)
Στην πρώτη συνεδρίαση, για το 2016, του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ,
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας για τα μέλη του Δ.Σ.  και τα στελέχη του
Συνδέσμου, με τυχερό τον κ. Ευθύμιο Ευθυμιάδη,
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της REDESTOS – Efthy-
miadis Agrotechnology Group.

Από την Επιστήμη Τροφίμων στη Βιομηχανία
Τροφίμων: Παραδείγματα & Εφαρμογές από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ομάδες φοιτητών
(21 Απριλίου 2016)
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξαν με χαιρετισμό  ο
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρης, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθ. Στ. Γκρίτζαλης και
ο Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
(ΤΕΤΔ) του Πανεπιστημίου Αιγίου, κ. Κ. Γκεζέπης.
Στη συνέχεια, ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, παρουσίασαν τα καινοτόμα προϊόντα που
παρήγαγαν με οικολογικά χαρακτηριστικά,
«SPINBERRIES», «PRICKLE8» και «TARTIQUE».
Η παραγωγή τους έγινε σε συνεργασία με τις
εταιρείες τροφίμων: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ, APIVITA AE και
ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ.
Ομιλίες απηύθυναν οι κ.κ. Ν. Κουτσιανάς,
Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος της APIVITA SA, Ρ.
Γαμβρός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του
ΣΕΒΤ και Μέλος του Συμβουλίου Καθοδήγησης της
Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Food for Life, Δ.
Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΤΔ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μ. Χρυσάφης, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.
(παραδοσιακά προϊόντα Λήμνου), Α.
Παπαχριστοφόρου, Διδάκτωρ Μελισσοκομίας στο
ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μελισσοκόμων
(EPBA). Στο τέλος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα που
παρήγαγαν οι φοιτητές καθώς επίσης και τα νέα
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Λήμνου.
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Γεύμα προς τιμήν του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρα (13 Μαΐου 2016)
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή
περισσότερων των 200 ατόμων -  εκπροσώπων
των Διοικήσεων των Παραγωγικών, Κοινωνικών και
Πολιτικών Φορέων της Βορείου Ελλάδος καθώς
επίσης και των επιχειρήσεων –  μελών του ΣΒΒΕ,
πραγματοποιήθηκε το γεύμα τιμώμενο
προσκεκλημένο ομιλητή, τον Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα.
Ο Πρόεδρος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε
«εκείνο που θα θέλαμε να συζητήσουμε με το
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σήμερα, είναι
το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η χώρα
να εξέλθει – επιτέλους – από την κρίση».

Γεύμα με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της
Νέας Δημοκρατίας, κ. Κ. Μητσοτάκη (20 Μαΐου
2016)
Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο κ. Κ. Μητσοτάκης,
απεύθυνε την πρώτη του ομιλία, στον
επιχειρηματικό κόσμο της Βορείου Ελλάδος, μετά
την εκλογή του στη προεδρεία του κόμματος της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ο Πρόεδρος, εκ μέρους των επιχειρήσεων μελών
και της Διοίκησης του Συνδέσμου καλωσόρισε τον
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας «σας
υποδεχόμαστε σήμερα στον ΣΒΒΕ, με την
προσδοκία να συζητήσουμε μαζί σας τις προτάσεις
του κόμματός σας για την ανάταξη της οικονομίας
της χώρας και την έξοδό της από την κρίση».

Τεχνολογίες και καινοτομίες στον
αγροδιατροφικό κλάδο (20 Μαΐου 2016)
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την Ένωση
Βιομηχανιών της Ιταλίας, ANIMA-Confindustria, στο
πλαίσιο του χρηματοοικονομικού φόρουμ Money
Show.
.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

16 Ιουνίου 2015 Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Βήματα προς την Οικονομική Ανασυγκρότηση
και τη Διπλωματική Αναβάθμιση

26 Ιουνίου 2015 ΣΒΒΕ Ο ρόλος της μεταποίησης στην ανάπτυξη της
χώρας

27 Ιουλίου 2015 Σύνδεσμος Βιομηχανιών και
Βιοτεχνιών Ανατολικής
Μακεδονίας

Ο ρόλος της βιομηχανίας στην περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας

09 Σεπτεμβρίου 2015 Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Η Θεσσαλονίκη της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας

06 Οκτωβρίου 2015 Συμεών Τσομώκος ΑΕ - Boussias
Communications

Η ανάπτυξη των επενδύσεων. Σχεδιασμός και
Διεθνής Εμπειρία

15 Οκτωβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

21 Οκτωβρίου 2015 Palladian Conferences -
www.foodbusiness.gr

Επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα για
έξοδο από την κρίση

23 Οκτωβρίου 2015 Ενωση Εισηγμένων Εταιρειών Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ενίσχυση των
ιδιωτικών επενδύσεων

07 Νοεμβρίου 2015 www.ka-business.gr Η καινοτίμια ως παράγοντας περιφερειακής
ανάπτυξης

11 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επενδύοντας στα νησιά της γνώσης: Από το
εργοστάσιο στην παραγωγή

12 Νοεμβρίου 2015 ΣΒΒΕ – Δίκτυο Πράξη - ΕΚΕΤΑ Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας
στον αγροδιατροφικό κλάδο

13 Νοεμβρίου 2015 Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο

Η περαιτέρω απομείωση της
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της
Βόρειας Ελλάδας από τις επερχόμενες
αυξήσεις στη φορολογία

30 Νοεμβρίου 2015 Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο

Βιομηχανική πολιτική και μεταρρυθμίσης.
 Πρόγραμμα «Αναπτυξιακής Εξισορρόπησης»

08 Δεκεμβρίου 2015 The Economist Events Developing strategic advantages for rural de-
velopment in Greece

30 Ιανουαρίου 2016 Τράπεζα Πειραιώς Στρατηγικές για τη διασύνδεση του
πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με τη
μεταποίηση

18 Φεβρουαρίου 2016 Πρεσβεία Ιταλίας - Ενωση
Βιομηχάνων Ιταλίας - Ινστιτούτο
Εξωτερικού Εμπορίου Ιταλίας -
Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο

Οι δυνατότητες συνεργασίας Ιταλικών και
Ελληνικών Βιομηχανιών στον αγροδιατροφικό
τομέα

25-28 Φεβρουαρίου 2016 Delphi Economic Forum Προτάσεις για την ανάταξη της οικονομίας

04 Μαρτίου 2016 Ευα Καϊλή, Ευρωβουλευτής Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ, για τη συνεργασία
βιομηχανίας και ερευνητικής κοινότητας

9 Μαρτίου 2016 ΣΒΒΕ Οι Επιχειρηματικές ευκαιρίες στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα

13 Απριλίου 2016 Πρεσβεία Νοτίου Αφρικής Εξαγωγές & Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική
21 Απριλίου 2016 ΣΒΒΕ – Πανεπιστήμιο Αγαίου Προτάσεις του ΣΒΒΕ για μια ολοκληρωμένη

παρέμβαση ενίσχυσης του αγροδιατροφικού
τομέα στη χώρα

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

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
u www.sbbe.gr
Το site του ΣΒΒΕ, παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη
εικόνα του έργου του Συνδέσμου, της ιστορίας και
της Διοίκησής του. Περιλαμβάνει επίσης τρέχουσες
ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, εκδηλώσεις, καθώς
και έρευνες και μελέτες που έχει υλοποιήσει ο
Σύνδεσμος.
u www.enterprise-hellas.gr
Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης  στην
Ελλάδα, Enterprise Europe Network – Hellas, το
οποίο παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής

συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές
πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη
μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα, ειδικά για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη.
u www.cbc-hellas.gr
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Cross Border Claims - Hellas
(CBC-Hellas)» και παρέχει πληροφορίες για τις
δράσεις του προγράμματος.
u www.cost-cutting.eu
Διαδικτυακός τόπος του έργου: “Cross border im-
plementation of Innovative Cost Cutting Technolo-
gies”
u www.dragon-star.eu
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Dragon-STAR (Dragon - Sustain-
ing Technology And Research EU-China Collabora-
tion)» και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του
προγράμματος.
u https://ec.europa.eu/easme/en/european-actions-
global-trade-1
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «European Actions for GlobaL tradE
-  EAGLE  ONE»  και παρέχει πληροφορίες για τις
δράσεις του προγράμματος.
u https://ec.europa.eu/easme/en/european-actions-
global-trade-2
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «European Actions for GlobaL tradE
-  EAGLE  TWO»  και παρέχει πληροφορίες για τις
δράσεις του προγράμματος.
u www.find-consulting.eu
Portal του έργου: «Enhancement of the competitive-
ness and restructuring of the food subsectors
through benchmarking – F.IND. CONSULTING»:
περιέχει πληροφορίες για το έργο, τις ευκαιρίες των
επιχειρήσεων να βελτιώσουν τη λειτουργεία τους,
καθώς και το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής
αξιολόγησης και συμβουλευτικής.
u www.guarden.eu
Διαδικτυακός τόπος του έργου “GuardEN:  Guardi-
ans of Environment Framework: An Integrated Ap-
proach of Strategies for Prevention of Soil Pollution
and Rehabilitation of Harmed Territories”.
u www.ready4job.gr
Portal της Πράξης: «Ενθαρρύνοντας την
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα
της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσ/κης» (ΤοπΣΑ).
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Περιέχει πληροφορίες για θέματα απασχόλησης,
ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
u www.sbbe-edu.gr
Παρέχει πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις
του προγράμματος «Επιδοτούμενο πρόγραμμα
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ανέργων 18 –
24 ετών»
u www.sci-egf.eu
Παρέχει πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις
του προγράμματος «Δράσεις κατάρτισης και
συμβουλευτικής Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας
Sprider Stores Α.Ε. και Άνεργων Νέων ηλικίας 15-
29 ετών»
u www.theseis-training.eu/main/
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «THESEIS (Training on Health &
Safety in Environment Industry Sector)» και παρέχει
πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ θα βρείτε συνδέσεις για
να μας ακολουθήσετε στα δίκτυα κοινωνικής
δικτύωσης:
Facebook: /Σύνδεσμος-Βιομηχανιών-Βορείου-
Ελλάδος-ΣΒΒΕ

Twitter: @sbbegr
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Δράσεις του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής

Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2012 στα πλαίσια των
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τους
έξι κύριους επιχειρηματικούς φορείς της
Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας με
σκοπό να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην
υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών
σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και
να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Ενδεικτικά το κύριο έργο του «Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής» τη
χρονιά που μας πέρασε, αφορά:
Κατά το μήνα Δεκέμβριο και εν μέσω των γιορτών
των Χριστουγέννων, οι Υπηρεσίες του Δικτύου
κινητοποιήθηκαν και διένειμαν τα περισσότερα από
τα προϊόντα που ζητήθηκαν από τα ιδρύματα.
Καλύφθηκε πληθώρα αναγκών των ιδρυμάτων
καθώς επίσης διανεμήθηκαν τρόφιμα σε ιδρύματα,
συσσίτια και ενδιάμεσους φορείς.
Διανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, είδη όπως
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, DVD, tab-
let, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές,
αναλώσιμα/γραφική ύλη, πλυντήρια ρούχων,
στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων,
ηλεκτρικές κουζίνες, φουρνάκια, ηλεκτρικές
σκούπες, κλιματιστικά, αερόθερμα μπάνιου,
σιδερώστρες σε ιδρύματα.
Επίσης το Δίκτυο και η ομάδα σίτισης αστέγων και
απόρων Annapurna Team πραγματοποίησαν δύο
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους
πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ειδομένη του
Κιλκίς. Διατέθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης,  ανάμεσα τους κονσέρβες φαγητού, γάλα,
κέικ και είδη ατομικής υγιεινής.
Εκδηλώσεις
9η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του
Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ
Η ένατη κατά σειρά Εκδήλωση Κοινωνικής
Υπευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας της
ΕΕΔΕ είχε ως στόχο την οικονομική και ηθική
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ». Τα έσοδα της
εκδήλωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς των δύο
ιδρυμάτων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής
και του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
(ΤΑΡ)
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
προχώρησαν  τον Μάιο το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής και ο Διαδριατικός
Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ). Μέσω του
μνημονίου ο ΤΑΡ, αποφάσισε να εμπιστευτεί το
Δίκτυο για την υλοποίηση προγραμμάτων
υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. H
έναρξη της συνεργασίας με το Δίκτυο θα γίνει μέσω
δωρεών σε είδος, συνολικής αξίας €100.000, σε
διάφορους κοινωνικούς φορείς, για τη στήριξη
αναγκών που εντάσσονται στον άξονα ΕΚΕ του
ΤΑΡ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
τοπικών κοινωνιών.
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Εκπροσωπήσεις

Ο ΣΒΒΕ ως η κυριότερη ανεξάρτητη εργοδοτική συνδικαλιστική
οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια
οργανισμών, επαγγελματικών φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων, κ.α.
αλλά και σε επιτροπές κρατικών φορέων για την όσο το δυνατόν
καλύτερη προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του. Η συμμετοχή του Συνδέσμου στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι θεσμοθετημένη, ενώ στις υπόλοιπες
καλείται ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας του
Βορειοελλαδικού Τόξου αφού αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή των
προβλημάτων και των αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου της
Περιφέρειας.
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ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Κ.Ε.Π.Α.)-(ΑΝ.Ε.Μ.)
Σαββάκης Αθανάσιος
Ευθυμιάδης Νίκος
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.)
Ευθυμιάδης Νικόλαος
Σαββάκης Αθανάσιος
Γιάννης Σταύρου
Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ ( ΕΔΑΠ/ΤΕΠΘ)
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Κουκούντζος Κωνσταντίνος
ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συμεωνίδης Δημήτρης
ΦΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ –
ΑΓΩΓΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)
Γκίνης Χρήστος
Πολίτου Στέλλα

ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαββάκης Αθανάσιος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Σταύρου Γιάννης
Στέλλα Πολίτου
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.
Μυλωνάς Γεώργιος
Γεωργίου Χρήστος

ΔΕΘ – HELEXPO A.E.
Σταύρου Γιάννης
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σταύρου Γιάννης
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.ΚΕ.Τ.Α.)
· ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

Πέντζος Νικόλαος
Γεωργίου Χρήστος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΟΠΕΜΕΔ)
Σαββάκης Αθανάσιος
Σταύρου Γιάννης
ΕΡΤ 3
· ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σταύρου Γιάννης

ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
· ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ

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

· ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
17 ΤΟΥ Ν.2545/1997 ΠΕΡΙ ΒΕΠΕ
Σταύρου Γιάννης
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-
2013
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 –
2013»
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

· ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σταύρου Ιωάννης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή Ποιότητας ΕΔ
 Γεωργίου Χρήστος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

· ΠΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στυλιαράς Κωνσταντίνος
Γεωργίου Χρήστος

· ΠΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γιώτας Παναγιώτης
Κουρέλλας Θεόδωρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΠ
Αμπατζής Δημήτριος
Σταύρου Γιάννης

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΤPRO
Σταύρου Γιάννης
Ακκάς Ιωάννης
· Υποεπιτροπή για τις χώρες των Δυτικών

Βαλκανίων, Ευξείνου Πόντου, Μαύρης
Θάλασσας και Βορείου Αφρικής
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.
3299/04
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Σταύρου Γιάννης
ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (RIS3)
· Ομάδα εργασίας «Ενίσχυση Εξαγωγών»

Λόλος Δημήτρης
Γεωργίου Χρήστος

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

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

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

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

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



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αμπατζής Δημήτριος
Ανδρεαδάκης Κύρος

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

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Σαββάκης Αθανάσιος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωργίου Χρήστος

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

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

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δουράκης Ιωάννης
Καντζίκη Αικατερίνη
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποστόλου Κωνσταντίνος
Τζιμούρτος Νικόλαος
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ασβεστά Ελένη
Πετρίδης Χρήστος
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Πατσατζής Αθανάσιος
Σκαρλάτος Βασίλειος
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Μαυρίδης Παύλος
Σαρμαδάκης Κωνσταντίνος

Β’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βελής Νικόλαος
Καζάκης Σωτήρης
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ EΔΕΣΣΑΣ
Καιρίδης Κωνσταντίνος
Στόγιος Χρυσόστομος
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Σιρηνόπουλος Νικόλαος
Σουμελίδης Γιάννης
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Μέκακας Μαυρουδής
Σκαρλάτος Βασίλειος
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Σιάρκος Αντώνης
Καχπάνης Αντώνης
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Ο ΣΒΒΕ, για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη
πληροφόρηση των μελών του, έχει αναπτύξει και
διατηρεί σύστημα πληροφόρησης, το οποίο
περιλαμβάνει ηλεκτρονικά newsletters, έντυπο
διμηνιαίο «Δελτίο ΣΒΒΕ», αποστολή εγκυκλίων
και ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων ειδικού
ενδιαφέροντος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος
2016 έχουν αποσταλεί στις επιχειρήσεις-μέλη του
Συνδέσμου 31 εγκύκλιοι, οι οποίοι κάλυψαν
διάφορα θέματα νομοθετικού έργου και
διοικητικών αποφάσεων, χρηματοδοτικά
προγράμματα, εκπόνηση μελετών, διεθνών
αγορών κα.

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

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

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παράλληλα, μέσω του δικτύου υπηρεσιών του
Συνδέσμου, παρέχεται ολοκληρωμένη τεκμηρίωση
και υποστήριξη σε μεμονωμένες ερωτήσεις των
επιχειρήσεων – μελών του.

Πληροφόρηση Μελών
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Παροχή Νομικών Συμβουλών

Ο νομικός σύμβουλος του ΣΒΒΕ, Δικηγορική
Εταιρία «NOMOS», κατά τη χρονική περίοδο που
εξετάζεται στον τρέχοντα απολογισμό, συμμετείχε
στις Διοικητικές Επιτροπές και τα Διοικητικά
Συμβούλια και ήταν παρούσα σε όλες τις
εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
Συμμετείχε επίσης στις συνεδριάσεις της ομάδας
«Περιβάλλον» και κατέθεσε παρατηρήσεις
αναφορικά με το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Ασχολήθηκε με θέματα εργατικού δικαίου και
ειδικότερα:
· Μελέτησε διάφορα ερωτήματα, που τέθηκαν

σχετικά με την ισχύ και την εφαρμογή της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Οδηγών
Αυτοκινήτων – Πωλητών Εμφιαλωμένων
Ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών
αυτών.

· Ενημέρωσε για διάφορα εκκρεμή εργατικά
ζητήματα όπως την υπογραφή της νέας
ΕΓΣΣΕ, τις ομαδικές απολύσεις κ.α.

· Συνέταξε γνωμοδοτήσεις και παρεμβάσεις σε
διάφορα εργατικά θέματα μελών.

Επιπλέον, συνέταξε γραπτές γνωμοδοτήσεις σε
ερωτήματα της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και των
μελών του σχετικά με θέματα όπως:
· Το ζήτημα της παραγραφής, για τις

επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, της επιστροφής των εργοδοτικών
εισφορών από τον ΟΑΕΔ.

· Τη σύσταση της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής».

· Τη σύσταση της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο
Συνεργασίας Φορέων Νοτιοανατολικής
Ευρώπης».

· Τη σύνταξη συμβάσεων δημοσίων
διαγωνισμών.

· Την έκδοση διαφόρων ειδών πιστοποιητικών
για τις ανάγκες του Συνδέσμου.

Ο ΣΒΒΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ISO
9001:2008, διεξήγαγε τη δωδέκατη ετήσια έρευνα
αξιολόγησης των υπηρεσιών του μεταξύ των
επιχειρήσεων – μελών από όλους τους κλάδους
των βιομηχανιών.
Οι επιχειρήσεις – μέλη αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα
σημαντικά για το έτος 2015 τις υπηρεσίες:
· Παρεχόμενης εξυπηρέτησης: 89%
· Πληρότητας και επάρκειας πληροφοριών: 90%
· Ποιότητας παρεχόμενης τεκμηρίωσης: 88%
· Διαθεσιμότητας προσωπικού: 95% 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.

Αξιολόγηση Υπηρεσιών
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Εφαρμογή συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας και
Κοινωνική Ευθύνης ISO
9001:2008 & SA 8000:2008
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Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD
Τα αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD δημοσιοποιήθηκαν,
την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015. Τα αποτελέσματα και η
συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με
όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις
της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά,
δηλαδή το 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική
θέση της Ελλάδας κατά το 2014 βελτιώθηκε κατά
επτά (7) θέσεις και εφέτος κατατάσσεται στην 50η

θέση μεταξύ 61 χωρών από την 57η την οποία
κατείχε κατά την περσινή χρονιά.
Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας
στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας
λαμβάνονται υπόψη τέσσερεις μεγάλες ομάδες
παραγόντων: η «Οικονομική Αποδοτικότητα», η
«Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», η
«Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και οι
«Υποδομές». (συνολικά περισσότεροι από 340
δείκτες).
· Στην επιμέρους κατηγορία των δεικτών της

«Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας
βρίσκεται στην πεντηκοστή όγδοη θέση (58η) για
το 2014, βελτιώνοντας κατά δύο θέσεις την
κατάταξή της σε σχέση με το 2013,

· Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής
Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα διατηρεί το
2014 την 57η θέση που είχε καταλάβει και το
προηγούμενο έτος, παραμένοντας στην
τελευταία πεντάδα των 61 χωρών που
συμμετέχουν στην έρευνα.

· Στην κατηγορία των δεικτών της
«Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας»,
καταγράφεται σημαντική άνοδος. Συγκεκριμένα,
η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά έντεκα (11)
θέσεις, και πλέον η Ελλάδα κατατάσσεται 43η

από την 54η θέση που κατείχε το 2013, και,
τέλος,

· Στην κατηγορία των «Υποδομών» καταγράφεται
επίσης βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας
κατά τέσσερις θέσεις: συγκεκριμένα από την 39η

θέση του 2013, η χώρα μας για το 2014
κατατάσσεται στην 35η θέση, επιστρέφοντας στη
θέση που είχε προ διετίας.

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ), (www.sbbe.gr) ως εθνικός εκπρόσωπος
του IMD στην Ελλάδα, δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Year-
book – WCY) του International Institute for Manage-
ment Development (IMD). Για την κάλυψη των
αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του

Ερευνες
Μελέτες
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Ερευνα γνώμης για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τα «capital
controls»
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
υλοποίησε έρευνα γνώμης, μεταξύ των
επιχειρήσεων μελών του,  το χρονικό διάστημα από
10 έως 17 Σεπτεμβρίου, με θέμα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν από τα «capital controls». Τα
αποτελέσματα της έρευνας ο ΣΒΒΕ τα κοινοποίησε
στην Πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.
Ως γενική διαπίστωση από την έρευνα, προκύπτει
ότι παρότι η κατάσταση θεωρείται από τις
επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΒΕ, κατά γενική
ομολογία καλύτερη κατά τη διάρκεια του
Σεπτεμβρίου σε σχέση με τον Ιούλιο, και πάλι μια
μεγάλη πλειοψηφία επιχειρήσεων διαμαρτύρεται
έντονα για τη γραφειοκρατία η οποία επικρατεί άνευ
λόγου για την έγκριση εμβασμάτων εξωτερικού, και
η οποία συνεπάγεται απαράδεκτες καθυστερήσεις.
Επιγραμματικά από την έρευνα προέκυψαν:

· Γραφειοκρατία – Ζήτηση διαφορετικού αριθμού
εντύπων,

· Μεγάλες διαφορές στις ημέρες έγκρισης,
· Μειωμένο επίπεδο εξυπηρέτησης των

επιχειρήσεων από τις τράπεζες,
· Εισπράξεις ποσών από εξαγωγές,
· Εγκρίσεις εμβασμάτων για την αγορά

μηχανολογικού εξοπλισμού,
· Εισαγωγές εξαρτημάτων μηχανικών εφαρμογών

για βιομηχανίες και Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας,

· Καθυστερήσεις σε εμβάσματα έως 10.000 €,
· Προθεσμιακοί διακανονισμοί,
· Δυσχέρειες στη συνεργασία μεταποίησης με

μεταφορικές εταιρείες, και,
· Η Ελλάδα σε «Black List» οργανισμών

εξαγωγικών πιστώσεων του εξωτερικού.

ΣΒΒΕ με το IMD,  η υπεύθυνη Διεύθυνση
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ
συνεργάζεται, με το Ίδρυμα Οικονομικών και

Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), (www.iobe.gr)
το οποίο παρέχει τα μακροοικονομικά δεδομένα
που αφορούσαν την ελληνική οικονομία .
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Επιπτώσεις στην επιχειρηματική
δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της τραπεζικής αργίας

Ο ΣΒΒΕ το χρονικό διάστημα από 7 έως 13 Ιουλίου
2015 πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ των
επιχειρήσεων μελών του για τη διερεύνηση του
μεγέθους και της έντασης των επιπτώσεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα της Βόρειας
Ελλάδας, από την επιβολή των κεφαλαιακών
ελέγχων και την τραπεζική αργία. Στην έρευνα
ανταποκρίθηκαν 112 επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ
με έδρα και στις τέσσερις περιφέρειες του
Βορειοελλαδικού Τόξου δηλαδή την Ήπειρο τη
Μακεδονία και τη Θράκη.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται η
εξαιρετικά δεινή θέση και η πλήρη παράλυση στην
οποία έχει οδηγηθεί ο παραγωγικός ιστός της
Βορείου Ελλάδος από το κλείσιμο των τραπεζών
και τους κεφαλαιακούς ελέγχους.
Συγκεκριμένα:
· Το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος

(100%) αντιμετωπίζει προβλήματα στις
πληρωμές και στις εισπράξεις, το 94% στη
διεκπεραίωση των εξαγωγών, ενώ το 92% στην
παραγωγή και στη διάθεση προϊόντων.

· Τα προβλήματα στις πληρωμές και στις
εισπράξεις προέρχονται από τις απαιτήσεις των
προμηθευτών για πληρωμή τους με μετρητά
(94%), από την αδυναμία εξόφλησης και
πληρωμής επιταγών (92%), και από την
αδυναμία ή και την άρνηση των πελατών να
πληρώσουν με μετρητά. (88%)

· Τα προβλήματα στις εξαγωγές προέρχονται από
τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στις
εγκρίσεις πληρωμών προμηθευτών (90%), από
τις ακυρώσεις παραγγελιών (89%) και από τις
απαιτήσεις για επιπλέον εξασφαλίσεις. (87%)

· Τα προβλήματα στην παραγωγή και στη διάθεση
προϊόντων προέρχονται από την αδυναμία
εισαγωγής α΄ υλών, ημιέτοιμων και ετοίμων
προϊόντων (89%), από τις ακυρώσεις
παραγγελιών πελατών (82%),  και από τις
δυσκολίες των επιχειρήσεων να συνεργασθούν
με μεταφορικές εταιρείες. (76%)

Είναι φανερό ότι ο παραγωγικός ιστός της Βόρειας
Ελλάδας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
Η επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους μας και
η προοπτική της ταχύτατης ψήφισης των μέτρων
που τη συνοδεύουν και μάλιστα με ευρεία
κοινοβουλευτική συναίνεση, δημιουργούν την
ελπίδα για γρήγορη επαναφορά στην ομαλότητα με
το σταδιακό άνοιγμα των τραπεζών, για τη
διευκόλυνση εισαγωγών πρώτων υλών και για την
πληρωμή προμηθευτών του εξωτερικού.

Η βιομηχανία απαιτεί πλέον να λήξουν τα πολιτικά
παιχνίδια σε βάρος της πραγματικής οικονομίας και
να επικρατήσει η νηφαλιότητα και η εθνική
συνεργασία, διαφορετικά διακυβεύεται το μέλλον
της παραγωγικής βάσης της χώρας και ενέχει ο
κίνδυνος απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Άλλες αποφάσεις που έλαβαν οι επιχειρήσεις
για την αντιμετώπιση της δυσάρεστης
κατάστασης

Ποσοστό επιχειρήσεων του δείγματος που
αντιμετώπισαν προβλήματα ανά λειτουργία
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στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων στις εξαγωγές

στις πληρωμές και τις εισπράξεις

Προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις ανά λειτουργία:

στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων στις πληρωμές και εισπράξεις

Μέτρα τα οποία έλαβαν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ανά λειτουργία:
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Το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο
ευρωπαϊκό δίκτυο για την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας.
Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους
οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και
βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής
ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι
φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000
εξειδικευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις,
καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε
βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του
δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40
ευρωπαϊκές χώρες.
Το Enterprise Europe Network λειτουργεί ως ενιαίο
κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, τους παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα
προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες
αγορές και προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις
δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που
προκύπτουν.
Στο ελληνικό δίκτυο Enterprise Europe Network -
Hellas συμμετέχουν 12 οργανισμοί κατανεμημένοι
σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network -
Hellas είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως
των μικρομεσαίων, σε θέματα ανταγωνιστικότητας
και καινοτομίας. Το δίκτυο παρέχει ένα
ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας
ως «one-stop-shop» για:
· Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά

προγράμματα και εργαλεία
· Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ζήτηση

επιχειρηματικών συνεργασιών
· Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
· Εκπροσώπηση σε διεθνείς επιχειρηματικές

συναντήσεις
· Νέες πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής

Ένωσης
· Επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της

καινοτομίας
· Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
· Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και

ενημερωτικών ημερίδων
· Διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις

επιχειρήσεις.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως κατά τα
αρχικά στάδια λειτουργίας τους, σπάνια έχουν τη
δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις
πολυποίκιλες μορφές στήριξης που τους παρέχουν
τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα

Enterprise Europe
Network – Hellas
του ΣΒΒΕ
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σε θέση να εκτιμήσουν πλήρως το καινοτόμο ή το
εμπορικό δυναμικό των προϊόντων τους και να
αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τομείς
διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν καλά.
Το Enterprise Europe Network - Hellas προωθεί την
καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση
των επιχειρήσεων, τομείς που θεωρούνται κλειδιά
για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
Παράλληλα, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ
βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων
και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.
Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου
2015 – 31 Μαΐου 2016, οι υπηρεσίες του Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ
επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

Παροχή πληροφόρησης - υπηρεσιών
υποστήριξης

Αιτήματα
Το Enterprise Europe Network - Hellas στο πλαίσιο
της ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές,
διαχειρίστηκε συνολικά 966 αιτήματα.
Τα κυριότερα αιτήματα πληροφόρησης αφορούσαν
σε θέματα όπως:
1. Επιχειρηματικές συνεργασίες / διεθνοποίηση
2. Δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά

χρηματοδοτικά προγράμματα
3. Υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας
4. Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική.

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική πληροφόρηση
Η Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα (e-flashnews)
εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe
Network - Hellas,  κάθε μήνα, με σκοπό τη βέλτιστη
ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, σε
ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές.
Η θεματολογία της περιλαμβάνει εθνικά και
ευρωπαϊκά θέματα επικαιρότητας όπως: ευκαιρίες
χρηματοδότησης, επιχειρηματικές συνεργασίες,
προκηρύξεις, εθνικούς και διεθνείς δημόσιους
διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών, κλαδικές
εκθέσεις κ.α. Ενημερώνει επίσης και για τη
διοργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  καθώς επίσης και για
εκδηλώσεις του Enterprise Europe Network – Hel-
las. Στη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος,
απεστάλησαν συνολικά 11 Μηνιαίες Ηλεκτρονικές
Εφημερίδες.
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Βάση Επιχειρηματικών -  Τεχνολογικών –
Ερευνητικών Συνεργασιών (Partnership Oppor-
tunities Database - POD)
Στη Βάση Επιχειρηματικών -  Τεχνολογικών –
Ερευνητικών «POD» από το Enterprise Europe
Network - Hellas του ΣΒΒΕ έχουν καταχωρηθεί

συνολικά 12 ελληνικά
προφίλ (6
επιχειρηματικά, 3
τεχνολογικά, 3
ερευνητικά) ενώ έχουν
προωθηθεί προς τις
επιχειρήσεις μέλη και
πελάτες του, κυρίως
μέσω της μηνιαίας
ηλεκτρονικής
εφημερίδας, 59 διεθνή
επιχειρηματικά
προφίλ.
Η βάση «POD»
παρέχει στις
επιχειρήσεις τη
δυνατότητα

αναζήτησης ενός ή περισσοτέρων πιθανών
συνεργατών και της καταχώρησης του εταιρικού
τους προφίλ με σκοπό την προώθησή τους σε
χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. οι οποίες είναι μέλη
του δικτύου Enterprise Europe Network.

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

Agrofood: για τον κλάδο των τροφίμων. Στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής,
καταχωρήθηκαν
στη Βάση «POD»,
5 επιχειρηματικά
προφίλ για τα
οποία λάβαμε
συνολικά 41
εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος.
Διοργανώθηκε
εκδήλωση
επιχειρηματικής
συνεργασίας από
το αντίστοιχο
κέντρο Enterprise
Europe Network της Τουρκίας στις 11-14
Φεβρουαρίου 2015 στην Σμύρνη. Συμμετείχε 1
εταιρεία-πελάτης του Enterprise Europe Network –
Hellas του ΣΒΒΕ οι οποία πραγματοποίησε 3
συναντήσεις. Επίσης, διοργανώθηκε επιχειρηματική
αποστολή από το αντίστοιχο κέντρο Enterprise
Europe Network της Ιταλίας στις 13-14 Ιουλίου 2015
στο Παλέρμο. Συμμετείχαν 3 εταιρείες-πελάτες του
Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ (με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια της Σικελίας) οι
οποίες πραγματοποίησαν συνολικά 45
συναντήσεις.

Sustainable Construction: για τον τομέα της
αειφόρου δόμησης. Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων
της ομάδας
αυτής,
καταχωρήθηκε
στη Βάση
«POD», 1
τεχνολογικό
προφίλ. Επίσης,
διοργανώθηκε
εκδήλωση
επιχειρηματικής συνεργασίας από το αντίστοιχο
κέντρο Enterprise

Διεθνής δραστηριότητα - συμμετοχή και υλοποιήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Διαβουλεύσεις της Ε.Ε.
Το Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Ε.Ε. με
σκοπό τη βελτίωση του ευρωπαϊκού νομοθετικού – κοινοτικού πλαισίου.
Το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ προώθησε 3 διαβουλεύσεις σε διάφορους κλάδους που
αφορούσαν κυρίως θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής φορολογίας και νομοθεσίας, και καταχώρησε 8
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Europe Network της Ολλανδίας στις 9 Μαρτίου
2016 στο χώρο της έκθεσης «ECOBUILD» στο
Λονδίνο.
Συμμετείχαν 4 εταιρείες-πελάτες του Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ οι οποίες
πραγματοποίησαν συνολικά 30 συναντήσεις.

ICT Industry & Services: για τον τομέα της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στο

πλαίσιο των
δραστηριοτήτων
της ομάδας
αυτής,
καταχωρήθηκε
στη Βάση
«POD», 1
τεχνολογικό
προφίλ. Επίσης
διοργανώθηκε

εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας από το
αντίστοιχο κέντρο Enterprise Europe Network της
ΠΓΔΜ στις 13-14 Νοεμβρίου 2015 στο χώρο της
έκθεσης «Go International ICT» στα Σκόπια.
Συμμετείχαν 3 εταιρείες-πελάτες του Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ οι οποίες
πραγματοποίησαν συνολικά 14 συναντήσεις.

Environment: για το περιβάλλον.  Στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής, καταχωρήθηκε
στη Βάση «POD»,
1 τεχνολογικό
προφίλ. Επίσης,
διοργανώθηκε
εκδήλωση
επιχειρηματικής
συνεργασίας από
το αντίστοιχο
κέντρο Enterprise
Europe Network
της Ολλανδίας
στις 5 Νοεμβρίου
2015 στο χώρο
της έκθεσης «AQUAMATCH» στο Άμστερνταμ.
Συμμετείχε 1 εταιρεία-πελάτης του Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ οι οποία
πραγματοποίησε συνολικά 8 συναντήσεις. Από τις
επαφές που ανάπτυξε,  η εταιρεία σύναψε και μια
συμφωνία.
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Συνέδρια – Ημερίδες – Εκδηλώσεις
Το Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ
διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε τις παρακάτω
ενημερωτικές εκδηλώσεις:

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και
τις επιχειρήσεις (8 Ιουνίου 2015)
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η οποία διοργανώθηκε
σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), μέλη του Δικτύου
Enterprise Europe Network – Hellas,
πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τα Εθνικά
Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) του προγράμματος
Ορίζοντας 2020, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία
χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων και
μεταξύ άλλων η προκήρυξη «SME Instrument &
Fast Track to Innovation». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στις διαδικασίες επιτυχημένης συμμετοχής μιας
επιχείρησης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Στην
ημερίδα παραβρέθηκαν συνολικά 90
συμμετέχοντες, η συντριπτική πλειοψηφία των
οποίων ήταν επιχειρήσεις στον τομέα των
τροφίμων.

Ανοιχτές και επικείμενες προκηρύξεις
χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης  του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
2020 (10 Σεπτεμβρίου 2015)
Διοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise
Europe Network – Hellas, σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των
προκηρύξεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας, του προγράμματος «Μελλοντικές
Αναδυόμενες Τεχνολογίες - Future and Emerging
Technologies (FET)», οι ανοιχτές και επικείμενες
προκηρύξεις για τις θεματικές ενότητες: Υγεία,

Πληροφορική, και Ενέργεια, καθώς και άλλα εθνικά
χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κα Κ. Τζιτζινού
πραγματοποίησε παρουσίαση των υπηρεσιών που
παρέχει το γραφείο Enterprise Europe Network του
ΣΒΒΕ στους ερευνητικούς φορείς και τα
πανεπιστήμια σε ότι αφορά την ανεύρεση
ερευνητικών συνεργασιών.

Χρηματοδότηση καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας (11 Σεπτεμβρίου 2015)
Η χρηματοδότηση της καινοτομίας των
επιχειρήσεων από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
προγράμματα καθώς και άλλες ιδιωτικές
χρηματοδοτικές πηγές, παρουσιάστηκαν στο
πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, σε
συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ).
Η πρώτη ενότητα της ημερίδας, αποτέλεσε ένα
αυτοτελές σεμινάριο για τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που παρέχονται στις επιχειρήσεις
ενώ στη δεύτερη ενότητα δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στις νέες και επικείμενες προκηρύξεις του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. Η
κα Κ. Τζιτζινού πραγματοποίησε παρουσίαση των
υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο Enterprise
Europe Network του ΣΒΒΕ στις επιχειρήσεις της
Βορείου Ελλάδος.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων (30 Σεπτεμβρίου
2015)
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε στα Ιωάννινα, από τον
ΣΒΒΕ και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, μέλη του En-
terprise Europe Network – Hellas. Από τον
Σύνδεσμο πραγματοποίησε παρουσίαση η κα. Κ.
Τζιτζινού με τίτλο: «Χρηματοδότηση για καινοτομία
και επιχειρηματικότητα». Στην ημερίδα συμμετείχαν
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70 εκπρόσωποι από επιχειρήσεις της περιοχής. Η
εκδήλωση έκλεισε με επίσημο δείπνο.

Διαχείριση του άγχους και των
ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία (23
Οκτωβρίου 2015)
Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τον ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise
Europe Network - Hellas, με στόχο την παρουσίαση
του Νομοθετικού πλαισίου και των βασικών αρχών
που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία καθώς και το ηλεκτρονικό εργαλείο OiRA
που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Οικονομικών για
τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην
εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού
κινδύνου.

Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας
στον αγροδιατροφικό τομέα (12 Νοεμβρίου 2015)
Συνδιοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ και το Δίκτυο
Πράξη, μέλη του δικτύου Enterprise Europe Net-
work - Hellas, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ.
Στην ομιλία του ο Δρ. Χ. Γεωργίου, Διευθυντής
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ,  κατέθεσε τις
Θέσεις και Προτάσεις του Συνδέσμου για τη
διασύνδεση του πρωτογενούς με τον δευτερογενή
τομέα καθώς και για τις δυνατότητες εισαγωγής

καινοτομίας στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού
τομέα.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (9 Μαρτίου 2016)
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου «EAGLE ONE», με στόχο την
παρουσίαση της Επιχειρηματικής Αποστολής στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την οποία διοργανώνει
για τον Σεπτέμβριο του 2016, ο ΣΒΒΕ σε
συνεργασία με το Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητήριο του Λονδίνου.

Ειδικές, Προπαρασκευαστικές, Εκδηλώσεις /
Συναντήσεις
Το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ,
συμμετείχε σε 22 ειδικές εκδηλώσεις, συναντήσεις
και εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούσαν στις
δράσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που
υλοποιεί.
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Dragon-STAR (Dragon - Sustaining Technology
And Research EU-China Collaboration)
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το ευρωπαϊκό
έργο DragonSTAR “Dragon - Sustaining Technol-
ogy And Research (EU-China Collaboration)”,
στόχος του οποίου ήταν η χρηματοδότηση
των εξόδων μετακίνησης ευρωπαϊκών οργανισμών

(επιχειρήσεων,
ερευνητικών φορέων,
θερμοκοιτίδων κλπ.)
στην Κίνα, με σκοπό
την επίτευξη
επιχειρηματικών,

τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών με
αντίστοιχες κινέζικες επιχειρήσεις και ερευνητικούς
φορείς. Συνολικά ο ΣΒΒΕ υποστήριξε τη συμμετοχή
36 επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων από 11
χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα,
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία). Η εκπρόσωποι
των επιχειρήσεων / φορέων επισκέφθηκαν τρεις
διαφορετικές τοποθεσίες της Κίνας και συμμετείχαν
σε μία σειρά επιχειρηματικών και επενδυτικών
εκδηλώσεων. Από τις συναντήσεις που
πραγματοποίησαν στην Κίνα προέκυψαν συνολικά
33 επιχειρηματικές / ερευνητικές συμφωνίες, με
προοπτική για άλλες 98 συμφωνίες για συνεργασία
στο μέλλον.

European Actions for GlobaL tradE 1 and 2
(EAGLE ONE)
Ο ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου καθώς και

με άλλους 4 ευρωπαϊκούς φορείς
(το Εμπορικό Επιμελητήριο των
Βρυξελλών, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας
της Λιθουανίας, και τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών της Σικελίας),
συμμετέχει στην υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος

«European Actions for GlobaL tradE (EAGLE ONE
– EAGLE TWO)». Στόχος του προγράμματος είναι η
υποστήριξη της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων προς τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο του
έργου, ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε ημερίδα την Τετάρτη 9
Μαρτίου 2016 με θέμα: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». Ο σκοπός της
ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί η επιχειρηματική
αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που θα
πραγματοποιηθεί 3-8 Σεπτεμβρίου 2016 και
συγκεκριμένα στις ακόλουθες 3 πόλεις: Abu Dhabi,
Dubai, Sharjah.

Συμμετοχή σε
Συγχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα της Ε.Ε.
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Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης ανέργων 18 – 24 ετών
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης

Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων, του
Υπουργείου
Εργασίας
Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και
τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) ως
συνδικαιούχος.

Αφορά την
υλοποίηση δράσεων
κατάρτισης,

πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για
1500 άνεργους νέους 18-24 ετών: (α) στον τομέα
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, και, (β)
στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με
έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής,
οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-
2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση». Οι συγκεκριμένες πράξεις
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του
παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.sbbe-edu.gr

Δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην
Εργαζομένων της εταιρείας Sprider  Stores  Α.Ε.
και Άνεργων Νέων ηλικίας 15-29 ετών
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή Διαχείρισης για
την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του ΕΤΠ
2014-2020, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.
5.20863/5.15966/31-07-2015 Β’ Ανοικτής
Πρόσκλησης και με την υπ’ αριθ. 6.2332/5.2068/26-
02-2016 Υπουργική Απόφαση εκχώρησε μέρος των
αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση ενεργειών
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας του
ως Έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider

Stores «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις
απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε.
και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» στην
Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με
συμμετέχοντες φορείς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, το ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ και το
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Σκοπός της Ένωσης είναι η παροχή άμεσης,
πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής
και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση
στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761
απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores
A.E., η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της
στην Ελλάδα,  καθώς και 550  νέων κάτω των 30
ετών.
Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του
παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.sci-egf.eu

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση:
Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την
απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Το έργο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2015.
Είχε ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και
κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την
εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης
για ανέργους, Η Πράξη «Ενθαρρύνοντας την
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα
της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης»
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά
Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»  της
κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013».
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Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ξεκίνησε τη δράση του το 1991
ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων
και βιομηχανιών  και του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (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. Στις υπηρεσίες του
Δικτύου ΠΡΑΞΗ περιλαμβάνονται:
· Αποτύπωση τεχνολογικών αναγκών,
· Τεχνολογικό Παρατηρητήριο,
· Προώθηση και αναζήτηση νέων τεχνολογιών,
· Αναζήτηση συνεργατών για επιχειρηματική,

τεχνολογική ή ερευνητική συνεργασία,
· Πληροφόρηση για πηγές χρηματοδότησης,
· Διαπραγμάτευση σε υποθέσεις μεταφοράς

τεχνολογίας,
· Δημιουργία επιχειρήσεων spin-off.

Το 2015 το γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στη
Θεσσαλονίκη παρείχε υποστήριξη σε 148
περιπτώσεις, από τις οποίες οι 64 αφορούσαν
υποστήριξη σε θέματα ερευνητικών προγραμμάτων
και οι υπόλοιπες θέματα τεχνολογικής και
επιχειρηματικής συνεργασίας. Αναλυτικότερα ο
απολογισμός για το 2015 περιλαμβάνει:

Συμφωνίες τεχνολογικής/επιχειρηματικής
συνεργασίας
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (γραφείο Θεσσαλονίκης) παρείχε
υποστήριξη σε εταιρίες και οργανισμούς για τον
εντοπισμό συνεργατών στο εξωτερικό. Σε 9
περιπτώσεις υπήρξε συμφωνία επιχειρηματικής ή
ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών
εταιριών και οργανισμών με αντίστοιχους φορείς

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Μεταφορά Τεχνολογίας
στην Πράξη
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από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία,
το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, και το Ισραήλ.

Προώθηση αιτημάτων ευρωπαϊκών εταιριών για
τεχνολογική συνεργασία

To 2015 προωθήθηκαν στοχευμένα 62 αιτήματα
ευρωπαϊκών εταιριών για τεχνολογική συνεργασία.
Σε 23 περιπτώσεις υπήρξε ενδιαφέρον από την
ελληνική πλευρά, σε 9 περιπτώσεις οι συζητήσεις
έφτασαν σε προχωρημένο στάδιο και σε 3
περιπτώσεις υπήρξαν ολοκληρωμένες συμφωνίες.
Επίσης, σε 4 περιπτώσεις ελληνικοί οργανισμοί της
Β. Ελλάδας συμμετείχαν με την υποστήριξη του
Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε ευρωπαϊκές προτάσεις
ερευνητικής συνεργασίας.

Προώθηση στην Ευρώπη αιτημάτων
τεχνολογικών συνεργασιών επιχειρήσεων και
ερευνητικών εργαστηρίων της Β. Ελλάδας

Στο ίδιο διάστημα αναδείχτηκαν 22 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 τον Ορίζοντα 2020,
παρείχαν σε 64 περιπτώσεις ολοκληρωμένη
πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά, αλλά και Εθνικά
Προγράμματα, ενώ συμμετείχαν σε 3 συναντήσεις με
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης,
διοργάνωσαν ή συμμετείχαν ως εκπαιδευτές σε
σεμινάρια για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των κυριότερων
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2015 με την
υποστήριξη του γραφείου Θεσσαλονίκης:

· 6/3/2015, Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα
«Ορίζοντας 2020: Παρουσίαση των νέων
προκηρύξεων των θεματικών προτεραιοτήτων
Ασφαλείς Κοινωνίες και Μεταφορές.
Διοργάνωση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΚΕΤΑ.

· 18/5/2015, Αθήνα, Matchmaking Event στο
πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής European Maritime Day 2015. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν 115 εταιρίες,
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικοί φορείς και
άλλοι οργανισμοί και πραγματοποιήθηκαν 235
διμερείς συναντήσεις. Διοργάνωση: Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ, EKT.

· 8/6/2015, Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα
«Horizon 2020: Fast track to funding.
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και
τις επιχειρήσεις». Διοργάνωση: ΣΒΕΕ, Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ.

· 8/7/2015, Θεσσαλονίκη, NANOTEXNOLOGY
2015 Matchmaking Event: Εκδήλωση
τεχνολογικών και επιχειρηματικών συναντήσεων
στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου
NANOTEXNOLOGY 2015. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν 55 εκπρόσωποι πανεπιστημίων,
ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων οι
οποίοι πραγματοποίησαν 112 διμερείς
συναντήσεις. Διοργάνωση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,
ΕΒΕΤΑΜ, LTFN-Α.Π.Θ.

· 5-6/11/2015, Ντίσελντορφ, Successful R&I in
Europe 2015 - 7th European Networking Event,
εκδήλωση δικτύωσης και αναζήτησης
ερευνητικών εταίρων με τη συμμετοχή
περισσότερων από 200 εκπροσώπων
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, εταιριών
και άλλων οργανισμών. Διοργάνωση:
Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστήμης και
Έρευνας του ομοσπονδιακού κρατιδίου της
Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, ZENIT, Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ.

· 12/11/2015, Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα
«Εργαλεία Χρηματοδότησης της καινοτομίας
στον Αγροδιατροφικό κλάδο». Διοργάνωση:
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΕΚΕΤΑ, ΣΒΒΕ.
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Κέντρο
Επιχειρηματικής
και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ)

To 2015 το ΚΕΠΑ επέδειξε ιδιαίτερα σημαντικό έργο στη διαχείριση
των προγραμμάτων που έχει αναλάβει μέσω της συμμετοχής της
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο εταιρικό σχήμα του ΕΦΕΠΑΕ, παρέχοντας για
ακόμη μία χρονιά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και
αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας. Παράλληλα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στον
τομέα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τη βοήθεια του
γραφείου που διατηρεί στις Βρυξέλλες από το 2011.
Αναλυτικότερα :
Α) Μέσω της συμμετοχής του στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που αποτελεί τον
εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, συνέχισε με επιτυχία το
διαχειριστικό του έργο στο πλαίσιο των προγραμμάτων:
· 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
· Ένδυση-Υπόδηση Νέες Προοπτικές
· Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων
· Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών
· Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
· Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά

Πάρκα
· Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Συνολικά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 το ΚΕΠΑ ανέλαβε να
διαχειριστεί είτε αυτόνομα, είτε μέσω της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 6.680 έργα
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 780 εκ. ευρώ με αναλογούσα
δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) περίπου 321,3 εκ. ευρώ.
Παράλληλα τα στελέχη του ΚΕΠΑ συνέχισαν τη δραστηριότητα της
δημοσιότητας και προβολής του έργου του μέσω άρθρων,
συνεντεύξεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης στους Δικαιούχους των
προγραμμάτων καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.e-kepa.gr
Η ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ συνέχισε και το 2015 να αποτελεί σημαντικό
σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των επιχειρήσεων
καταγράφοντας μεγάλη επισκεψιμότητα από τις ΜμΕ και τους
Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Συνολικά, το 2015 επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ περίπου
100.000      χρήστες εκ των  44.820 αποτελούν μοναδικοί χρήστες .
Επίσης  οι φίλοι του ΚΕΠΑ μέσω του Facebook αυξήθηκαν συνολικά
σε 1069 άτομα, ενώ  εντυπωσιακή ήταν η αύξηση κατά 63% σε
σχέση με το 2014 των χρηστών που πραγματοποίησαν σύνδεση
από κινητά τηλέφωνα και ανήλθαν σε 9.511 συνδέσεις.
Τέλος, τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ
συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015  σε συναντήσεις με
εκπροσώπους Υπουργείων για θέματα διαχείρισης των
προγραμμάτων και γενικότερα του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και σε
συνέδρια και ημερίδες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-
2020.
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Η θετική στάση των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες
και το έργο του ΚΕΠΑ καταγράφηκε εμφατικά στα
αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας που διεξάγει το
ΚΕΠΑ με τους Δικαιούχους των προγραμμάτων
που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το
ποσοστό της θετικής γνώμης των Δικαιούχων για το
ΚΕΠΑ τόσο για το 2015 ξεπερνά το 90%.
Β) Εκτός του διαχειριστικού του έργου, το ΚΕΠΑ
συνέχισε με αξιοσημείωτη ένταση τη δραστηριότητά
του στην αξιοποίηση προγραμμάτων, που
χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε , ή  μέσω
του ΕΣΠΑ 2007-2013  στα οποία συμμετέχει, είτε
ως επικεφαλής εταίρος, είτε ως απλός εταίρος
συγκριμένων κοινοπρακτικών σχημάτων, με
σημαντικά αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην
κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει το γραφείο που
διατηρεί το ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες.
Αναλυτικότερα οι δράσεις του ΚΕΠΑ που έλαβαν
χώρα το 2015 είναι οι ακόλουθες :

Β1) Προγράμματα που χρηματοδοτούνται
απευθείας από την Ε.Ε.
α) «SCOW» Το 2015 ολοκληρώθηκε η συμμετοχή
του ΚΕΠΑ. Στόχος του έργου ήταν να αναπτύξει σε
τουριστικές περιοχές  με γεωργική δραστηριότητα
τεχνικές χαμηλού κόστους, και υψηλής ποιότητας
στη συλλογή βιολογικών αποβλήτων καθώς και
στην εφαρμογή μοντέλων γεωργική ανακύκλωση.
Το ΚΕΠΑ συμμετείχε ως συνεργάτης των εταίρων
του έργου.
β) «Design for Europe». Tο έργο έχει σκοπό τη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
Σχεδιασμού και  Καινοτομίας (European Design In-
novation  Platform  -  EDIP)  με παράλληλη
υλοποίηση δράσεων σχετικά με την υποστήριξη και
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του Design στις
επιχειρήσεις. Στην κοινοπραξία του έργου εκτός
από το ΚΕΠΑ συμμετέχουν 13 οργανισμοί/φορείς
από κράτη –μέλη της ΕΕ. Εντός του 2015 το ΚΕΠΑ
συμμετείχε σε συναντήσεις της κοινοπραξίας ενώ
επίσης διοργάνωσε σχετικές εκδηλώσεις και work-
shops σε φορείς.
γ) Πρόγραμμα ΕΙSS –  ‘‘EcoInnovation Support Ser-
vices". Ο γενικός στόχος του έργου είναι να
αντιμετωπιστεί μια κοινή πρόκληση στην
υποστήριξη της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, να
αξιολογηθούν από κοινού προγράμματα
υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας για τις
ΜΜΕ,  προκειμένου να βελτιώσουν τις
περιβαλλοντικές και τις ενεργειακές τους
αποδόσεις, καθώς και να υπάρξει η ανάλογη
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των
προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του έργου  θα εκδοθεί
ένας οδηγός -εγχειρίδιο σχετικά με την οικολογική

και ενεργειακή απόδοση. Επικεφαλής εταίρος του
έργου είναι το ΚΕΠΑ και επιμέρους εταίροι το Friuli
Innovazione Research and Technology Transfer
Centre της Ιταλίας και το NORRIA North Hungarian
Regional Innovation Agency της Ουγγαρίας.

Β2) Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από
το ΕΣΠΑ 2007-2013
1) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG IV) Ελλάδα-
Βουλγαρία 2007-2013. Έργο «ΤRIGGER». Το έργο
περιελάμβανε ένα συνολικό δράσεων και
ενεργειών, που θα αξιοποιήσουν το έμψυχο
επιστημονικό δυναμικό των δυο χωρών στην αγορά
εργασίας, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή
εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των δυο οικονομιών, την
αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των δυο περιοχών
παρέμβασης και την ενίσχυση της περιφερειακής
συνοχής των περιοχών αυτών. Ως επιλέξιμη
περιοχή της Ελλάδας ήταν  η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι
Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο το ΚΕΠΑ
εντός του 2015  διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις για
ζητήματα σχεδιασμού με τη χρήση της
μεθοδολογίας Design Thinking και τη βιώσιμη
ανάπτυξη στον τομέα διαχείρισης αστικών
απορριμμάτων.
2) Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδας-ΠΓΔΜ-Έργο «ΜΙCROSTARS». Το έργο
“Invest in People of the cross-border area” αφορά
στην δημιουργία μιας βιώσιμης δομής υπηρεσιών
επιχειρηματικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή
περιοχή, που θα υποστηρίξει μικρο-επιχειρηματίες
και θα διευκολύνει τη σύσταση επιχειρήσεων. Η
συγκεκριμένη δομή θα στοχεύει παράλληλα στη
σύνδεση μεταξύ της ομάδας - στόχου και των
παρόχων μικροπιστώσεων. Ο γενικός στόχος του
έργου είναι να συμβάλει στη δημιουργία βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας
(ΙΡΑ). Εταίρου του έργου είναι το Κέντρο
Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
(ΚΕΠΑ) και το Microcredit Foundation Horizonti.
Εντός του 2015 προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για
την υλοποίηση των πακέτων εργασίας του έργου με
έμφαση στα θέματα υλοποίησης πρόδρομων
ενεργειών δημοσιότητας (έντυπα, folder,…) καθώς
και σε θέματα προετοιμασίας των χώρων των
δομών που θα δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη
και στο Κιλκίς.
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Β3)  Πέρα από τη συμμετοχή του στα ανωτέρω
προγράμματα το ΚΕΠΑ υπέβαλλε σειρά
προτάσεων στο πλαίσιο ανοικτών
προκηρύξεων της ΕΕ. Επιπροσθέτως συνέχισε
την προσπάθειά του για την προώθηση των
μικροπιστώσεων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες
ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων της πολιτείας,
συμμετέχοντας παράλληλα σε διεθνή γεγονότα και
συναντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα ως μέλος
του MFC.  Αξίζει να σημειωθεί ότι,  στο πλαίσιο του
18ου ετήσιου συνεδρίου του ΜFC στην Πράγα στις
5 & 6 Νοεμβρίου 2015 απονεμήθηκε βραβείο στο
ΚΕΠΑ για τις ενέργειές του στη διάδοση των
Μικροπιστώσεων στην Ελλάδα.
Τέλος μέσω του συνεργάτη του ΚΕΠΑ στο
γραφείου των Βρυξελλών, το ΚΕΠΑ δημιούργησε
επαφές και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού
για την υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά
προγράμματα σε συνεργασία με φορείς του
εξωτερικού, συμμετείχε σε ημερίδες και συνέδρια
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ενώ επίσης είχε την
οργανωτική προετοιμασία της επίσκεψης του
προέδρου του ΚΕΠΑ,  του Γ.Δ.  και στελεχών του
στα Οpen Days  2015.

ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ κατά το έτος 2015, είχε
τις εξής δραστηριότητες.
Υποβολή 5 Προτάσεων (12 προγράμματα) –
Αναλυτικά:
· 7 προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με το

ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25»
· 1 πρόγραμμα κατάρτισης για δασκάλους στο

πλαίσιο του Έργου: «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη», στο Υπουργείο
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

· 1 πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές
κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης
ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό   την
επανένταξη τους στην αγορά εργασίας στις 8
περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου» ΕΣΗΕΑ

· 2 προγράμματα κατάρτισης «Επιταγή εισόδου

(Training Voucher) για νέους ηλικίας από 25 έως
29 ετών για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας»

· 1 πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του
Έργου: «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του
τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Υλοποίηση 19 προγραμμάτων – Ειδικότερα:
· 1 πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων (120 ωρών)

με τίτλο: «Η θέση και ο ρόλος του οινοχόου
(sommelier) στα τμήματα εστίασης τουριστικών
επιχειρήσεων – προκλήσεις και απαραίτητες
δεξιότητες» στο πλαίσιο του Έργου: «Δράσεις
κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα
τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου» (120 ώρες)

· 2 προγράμματα ανέργων (530 ωρών έκαστο),
στο πλαίσιο του Έργου: «Επιταγή εισόδου για
νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας»

· 1 πρόγραμμα ανέργων (500 ωρών), στο πλαίσιο
του Έργου:  «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29
ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του
τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

·  7 προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με
το ΕΒΕΘ στο πλαίσιο του έργου «ΛΑΕΚ 1-25»

·  1 πρόγραμμα κατάρτισης για δασκάλους στο
πλαίσιο του Έργου: «Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή
των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη», στο Υπουργείο
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

· 1 πρόγραμμα κατάρτισης (300 ωρών) με τίτλο:
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ
(ΕΣΗΕΑ), επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης
(training voucher) της κατάρτισης ανέργων
δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξη τους
στην αγορά εργασίας 8 περιφέρειες σύγκλισης
και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου -
πρόσκληση 2 στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου κωδικός προγράμματος: 13960

· 3  προγράμματα σε συνεργασία με την ΔΕΘ –
HELEXPO για τους εργαζόμενους των φορέων
τους

· 2 πωλούμενα προγράμματα ελεύθερης
συμμετοχής από τον Οδηγό Πωλουμένων του
ΚΕΚ, με τίτλο: «Εκπαίδευση υποψηφίων
εκπαιδευτών ενηλίκων» και «Η τεχνική της
επιχειρηματικής κοστολόγησης: Activity Based
Costing»

· 1 προγράμματα με τίτλο: «Κατάρτιση &
πιστοποίηση προσωπικού των ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
(Ι.Ε.Π.Υ.Α)».
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