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Υποδομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα 
•	 Λιμένας Θεσσαλονίκης
•	 ΔΕΘ-Helexpo
•	 Χρονίζοντα κυκλοφοριακά προβλήματα στη σύνδεση του οδικού δικτύου  
 Καλοχώρι – Εθνική Οδός
•	 Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ

Συναντήσεις εργασίας με την Πολιτική Ηγεσία
•	 Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα
•	 Συναντήσεις με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη
•	 Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου
•	 Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Ευκ. Τσακαλώτο
•	 Συναντήσεις με την Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
 (Μακεδονίας-Θράκης) κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
•	 Συνάντηση με την κα Ντ. Μπακογιάννη, Τομεάρχη Υπουργείου Οικονομίας  
 και Ανάπτυξης και Βουλευτή της ΝΔ
•	 Συναντήσεις της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
 στις Βρυξέλλες

Διεθνής Δικτύωση 
•	 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου  
 Ελλάδος και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου
•	 Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία
•	 Επιχειρηματική Αποστολή στην Κίνα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του 
  Έλληνα Πρωθυπουργού
•	 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  
 με τη συμμετοχή του ΣΒΒΕ
•	 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδία
•	 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδία
•	 Συναντήσεις με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους επιχειρηματικούς  
 φορείς της Βουλγαρίας και της Σερβίας, στην Σόφια και το Βελιγράδι, αντίστοιχα
•	 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιράν (Τεχεράνη)
•	 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ταϊπέι / Ταιβάν

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕρΓΟΥ κΑΙ ΘΕΣΕων    
•	 Γραφείο Τύπου 
•	 Ημερίδες - Συνέδρια
•	 Ομιλίες – Δημόσιες παρεμβάσεις
•	 Δελτίο ΣΒΒΕ 
•	 Ανάπτυξη και Επικαιροποίηση Ιστοσελίδων
•	 Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

ΕΤΑΙρΙκΗ κΟΙνωνΙκΗ ΕΥΘΥνΗ 
Απολογισμός δράσεων του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής»

ΥΠΟΣΤΗρΙκΤΙκΕΣ ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΠρΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
•	 Εκπροσωπήσεις 
•	 Πληροφόρηση Μελών
•	 Εσωτερική Λειτουργία
•	 Έρευνες - Μελέτες 
•	 Enterprise Europe Network – HELLAS του ΣΒΒΕ
•	 Συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Ε.Ε.
•	 Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
•	 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ – Μεταφορά Τεχνολογίας στην Πράξη

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑρΘρΟ ΠρΟΕΔρΟΥ

ΕκΔΗΛωΣΗ «ΤΙΜΗ κΑΙ ΜνΗΜΗ» 

νΕΕΣ ΑνΑΠΤΥΞΙΑκΕΣ ΠρωΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ 
•	 Thessaloniki Summit
•	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη
•	 Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ)
•	 Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
•	 Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

ΠΑρΑΧωρΗΣΗ κΤΙρΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟν ΔΗΜΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟνΙκΗΣ ΓΙΑ ΤΗν ΑνΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗρΕΣΙων ΑΠΟ ΤΟν ΣΒΒΕ 

ΕΠΙΧΕΙρΗΜΑΤΙκΗ ΑνΑΠΤΥΞΗ – ΕνΙΣΧΥΣΗ ΑνΤΑΓωνΙΣΤΙκΟΤΗΤΑΣ 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας
•	 Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική & πολιτική
•	 Μείωση του λειτουργικού κόστους της μεταποίησης
•	 Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά κριτήρια 
•	 Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων  
 υψηλής προστιθέμενης αξίας
•	 Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα

Θέσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της βιομηχανίας 
•	 Εξορθολογιμός των σχέσεων μεταξύ αλυσίδων λιανικού εμπορίου και βιομηχανίας
•	 Ελάφρυνση του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ σε προμηθευτές της «Μαρινόπουλος» 
•	 Κατάθεση αγωγών για τις κινητοποιήσεις στον ΟΛΘ, από τους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης  
•	 Προκήρυξη Αναπτυξιακού Μέτρου 1.2.3. και επιλέξιμες δαπάνες 
•	 Αύξηση κονδυλίων ενδιάμεσου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
•	 Επίσπευση της διαδικασίας εγκρίσεων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής  
 για τα βιομηχανικά κτίρια
•	 Πληρωμή αποδοχών ταυτόχρονα με ασφαλιστικές εισφορές και φόρο μισθωτών υπηρεσιών

Υπομνήματα και προτάσεις σε σχέδια νόμων
•	 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
•	 Υπόμνημα επί των σχεδίων Νόμων:
- «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων  
 στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 
- «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
•	 Θέσπιση νέου νόμου σχετικά με την επέκταση και τακτοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων  
 εντός οριοθετημένων ΒΙΠΕ
•	 Νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα προβλέπεται η εξόφληση των ευπαθών και νωπών  
 αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων
•	 Σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
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Επιμείναμε σε κάθε δημόσια παρέμβασή μας, ότι η χώρα για να εξέλθει από την 
κρίση χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν καταλυτικά 
και αποτελεσματικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Σημειώνω, 
ότι στο πλαίσιο της διακήρυξής μας για τις μεταρρυθμίσεις, κι εμείς αποφασίσαμε 
και υλοποιήσαμε μια σημαντική μεταρρύθμιση στον ΣΒΒΕ: την τροποποίηση του 
καταστατικού μας, στο οποίο προβλέπεται πλέον η δυνατότητα εκλογής Προέδρου και 
για 3η θητεία. Έτσι, η συσσωρευμένη εμπειρία τεσσάρων ετών, μπορεί να αξιοποιηθεί 
περισσότερο, και, κυρίως, προς όφελος των επιχειρήσεων – μελών μας.

Τέλος, κατανοώντας τις προκλήσεις που πρέπει ν΄ αντιμετωπίσει ένας αναπτυξιακός 
φορέας όπως ο ΣΒΒΕ, αντιληφθήκαμε έγκαιρα την ανάγκη προσαρμογής του στα νέα 
δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείναμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να μας παραχωρήσει 
προς ανακαίνιση κτίριο στην Περιοχή των Πρώην Δημοτικών Σφαγείων, το οποίο θα 
χρησιμεύσει για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΣΒΒΕ τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης με την 229 απόφασή του της 13ης Φεβρουαρίου 2017 ενέκρινε το 
αίτημα της «Εταιρίας Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» 
(ΕΕΠΑΘ) που συστήθηκε από τον ΣΒΒΕ η οποία προχωρεί από τότε τις προβλεπόμενες 
κατά νόμο σχετικές διαδικασίες για την ανακαίνιση του εν λόγω κτιρίου. 

Αγαπητά Μέλη του ΣΒΒΕ, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συμπαράστασή 
σας στο έργο μας τα προηγούμενα δύο χρόνια. Γνωρίζοντας τις πιέσεις και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζετε, πραγματικά αποδείξατε ότι ο ΣΒΒΕ αποτελεί για σας τον αξιόπιστο 
συνεργάτη, που δεν ασκεί στενά εργοδοτικό συνδικαλισμό, αλλά είναι ο αναπτυξιακός 
φορέας που μπορεί να συμβάλλει έμπρακτα στην επίλυση προβλημάτων για τα μέλη του 
κα στην υποβοήθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Ευχαριστώ θερμά τους άμεσους συνεργάτες μου, που είναι τα Μέλη της Διοικητικής 
Επιτροπής του Συνδέσμου, τα οποία πάντοτε, κατάλληλα προετοιμασμένα εισέφεραν 
θετικά στη λήψη των σωστών αποφάσεων για τον Σύνδεσμο και τα Μέλη του.

Ευχαριστώ επίσης όλα τα Μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, που σε κάθε 
συνεδρίασή του, μας μετέφεραν με πραγματισμό τα προβλήματα του κλάδου τους και 
μας ανέλυαν με ακρίβεια επακριβώς το κλίμα στην αγορά. Όλοι τους επίσης ήταν αρωγοί 
και συμπαραστάτες στο έργο μας, εισφέροντας ο καθένας με σοβαρές απόψεις για τα 
σημαντικά θέματα που συζητούσαμε κάθε φορά.
Τέλος, ευχαριστώ πολύ για το έργο τους τις Υπηρεσίες και το προσωπικό του Συνδέσμου 
μας, που για μια ακόμη δύσκολη χρονιά, τα κατάφερε…
Όπως πάντα, έτσι κι εφέτος, θα τηρήσω την «παράδοση» του κλεισίματος του άρθρου 
μου. Θέλω λοιπόν να σας προτρέψω εσάς, τους επικεφαλής των επιχειρήσεων – μελών 
του ΣΒΒΕ, να εξακολουθήσετε με τον ίδιο ζήλο και περισσότερο, να συμμετέχετε στην 
εκπλήρωση της αποστολής του Συνδέσμου. Επίσης, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο 
ΣΒΒΕ είναι ανοικτός σε κάθε είδους προτάσεις ανάληψης νέων πρωτοβουλιών, που θα 
ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των μελών του. Μη διστάσετε να μας τις 
καταθέσετε!!!

Σας εύχομαι καλή δύναμη στις επιχειρήσεις σας και κάθε καλό για εσάς προσωπικά και 
τις οικογένειές σας.

Αγαπητά Μέλη του ΣΒΒΕ, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη διετία στην Προεδρία του Συνδέσμου μας, επιθυμώ να 
κάνω έναν σύντομο απολογισμό του έργου που επιτελέσαμε την προηγούμενη χρονιά.
Κατ’ αρχήν εξακολουθήσαμε να επιμένουμε ότι χωρίς ισχυρή μεταποιητική δραστη-
ριότητα που παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, η χώρα είναι αδύνατον να εξέλ-
θει από την κρίση.
 Προβάλλαμε με κάθε πρόσφορο μέσον την αξία της βιομηχανίας στην ανάπτυξη, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανατροπή στρεβλών ιδεολογημάτων του παρελθόντος που 
ενοχοποιούσαν με κάθε ευκαιρία την υγιή επιχειρηματικότητα, τους επιχειρηματίες και 
το κέρδος από την άσκηση νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την διεύρυνση της εμβέλειάς του ΣΒΒΕ και 
για την έμπρακτη υποστήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

•	 στην «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη»,
•	 στον «Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Πάρκων» (ΕΣΕΠΠΑ),
•	 στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και,
•	 στον «Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών» 

(ΟΠΕΜΕΔ).

Συνεχίσαμε το έργο της προσπάθειας για βελτίωση του περιβάλλοντος 
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων μελών μας, αναπτύσσοντας ρεαλιστικές 
προτάσεις σε σχέδια νόμων που αφορούσαν τη μεταποιητική δραστηριότητα.
Επιμείναμε στην υποστήριξη της μοναδικής διεξόδου από την κρίση, που είναι η 
υλοποίηση επενδύσεων, και μάλιστα η κατά προτεραιότητα υλοποίηση επενδύσεων 
στη μεταποίηση, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της 
περιφερειακής οικονομίας.
Αναλάβαμε μια νέα αναπτυξιακή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των τεσσάρων περιφερειών του Βορειο – Ελλαδικού Τόξου, και 
διοργανώσαμε το 1ο «Thessaloniki Summit». Οι σημαντικές προσωπικότητες που 
συμμετείχαν στις εργασίες του διήμερου «Thessaloniki Summit» ενίσχυσαν περαιτέρω 
το κύρος του Συνδέσμου μας, και μας δείχνουν το δρόμο της καθιέρωσής του, ως 
αναπτυξιακού θεσμού υψηλού επιπέδου για τη Βόρεια Ελλάδα.

Πυκνώσαμε περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές τις συναντήσεις εργασίας με 
την Πολιτική ηγεσία της χώρας. Και, πράγματι, αυτή μας ακριβώς η δραστηριότητα, μας 
κρατούσε σε «επαφή» με τα τεκταινόμενα στη χώρα, ενώ παράλληλα μας έδωσε την 
ευκαιρία να λύσουμε αρκετά χρονίζοντα προβλήματα των επιχειρήσεων - μελών μας, 
αυξάνοντας έτσι την παρεμβατική ικανότητα του ΣΒΒΕ.
Υλοποιήσαμε με επιτυχία συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με έμφαση στις δράσεις 
του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την ευαισθησία 
του Συνδέσμου μας στην υποβοήθηση για εύρεση εργασίας και καθοδήγηση ανέργων 
για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, τόσο νέων 18 -29 ετών, όσο και 
μακροχρόνια άνεργων.
Ενισχύσαμε τη «Διεθνή Δικτύωση» του ΣΒΒΕ, υλοποιώντας με επιτυχία σημαντικό 
αριθμό επιχειρηματικών αποστολών σε δύσκολες αγορές, έτσι ώστε έμπρακτα να 
υποβοηθήσουμε τα μέλη μας να διεθνοποιηθούν και να ενταχθούν σε διεθνή δίκτυα 
διανομής.

Αθανάσιος Σαββάκης
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Μ΄ αυτή τη φράση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης 
άνοιξε την εκδήλωση «Τιμή και Μνήμη» του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hyatt Regency. 
Στην ομιλία του ο κ. Σαββάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη 
εκδήλωση είναι η ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης 
από εμάς τους νεότερους, σ’ εκείνους τους ξεχωριστούς 
ανθρώπους που έκτισαν, με πολύ κόπο, εργαζόμενοι άοκνα, 
το υψηλό κύρος του ΣΒΒΕ. 

Η εκδήλωση «Τιμή και Μνήμη», ήταν μια σημαντική ηθική 
υποχρέωση της σημερινής Διοίκησης του ΣΒΒΕ προς 
τις προηγούμενες γενιές, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, 
στην οποία τιμήθηκαν δεκατέσσερις προσωπικότητες, 
στο πρόσωπό των οποίων τιμήθηκαν ουσιαστικά όλες οι 
προηγούμενες γενιές άξιων βιομηχάνων και διακεκριμένων 
στελεχών της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας. 

«Τιμήσαμε ουσιαστικά όλες τις παρελθούσες γενιές επιχει-
ρηματιών της Βόρειας Ελλάδας που πίστεψαν βαθιά και 
υπηρέτησαν ακούραστα την ιδέα της μεταποιητικής δραστη-
ριότητας και της ανάπτυξης. Προσωπικότητες που πίστεψαν 
στο μέλλον και στην πρόοδο της χώρας μέσα από την έντιμη 
εργασία. Προσωπικότητες που στο κέντρο της ψυχής τους 
είχαν σημαντικές αξίες, όπως: υπευθυνότητα, φιλοδοξία, 
σεβασμό, πρόοδο, αξιοπιστία, αφοσίωση, και, συναίσθηση 
της προσφοράς προς τους άλλους», ανέφερε ο κ. Πρόεδρος 
κλείνοντας την ομιλία του.

Το Α’ μέρος της εκδήλωσης αφορούσε την απόδοση «Τιμής» 
σε τέσσερεις ξεχωριστούς, εν ζωή, αειθαλείς επιχειρηματίες, 
τους: Πρώην Προέδρους του ΣΒΒΕ, κ. Βύρωνα Αντωνιάδη 
και Βασίλη Πανούτσο και, τα επί μακρόν μέλη της Διοικητι-
κής Επιτροπής του ΣΒΒΕ τους κ.κ. Άγγελο Μπίλλη και  
Γεώργιο Φιλίππου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

«ΤΙΜΗ
κΑΙ ΜνΗΜΗ» 

«Η έκφραση ευγνωμοσύνης είναι η μόνη αρετή  
που χρειάζεται λόγια. Οι άλλες απαιτούν σιγή». 

Βύρων Αντωνιάδης (γεν. 1921)
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1973 – 1977

Βασίλειος Πανούτσος (γεν. 1936)
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1989 – 1993

Άγγελος Μπίλλης (γεν. 1929)
16 χρόνια Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας 

Γεώργιος Φιλίππου (γεν. 1931)
24 χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΒΒΕ Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας
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Το Β’ μέρος περιελάμβανε την ανάκληση στη «Μνήμη» του 
πολύτιμου έργου που μας κληροδότησαν αείμνηστοι επιχει-
ρηματίες, που υπήρξαν ταυτόχρονα και υπέροχοι άνθρωποι, 
οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα στο Σύνδεσμο, απ’ όποια 
θέση τον υπηρέτησαν. 

Πρόκειται για τους αείμνηστους: Μάρκο Δούφο, Φιλώτα 
Καζάζη, Νικόλαο Κονιόρδο, Λεωνίδα Κουϊδη, Παντελή 
Κωνσταντινίδη, Διαμαντή Λαδένη, Λάκη Μαραγκό, 
Αλέξανδρο Μπακατσέλο, Γεώργιο Νικολαϊδη, και Αλέξανδρο 
Χαϊτογλου

Παντελής Κωνσταντινίδης
(1917 - 2013)
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1981 – 1985

Μάρκος Δούφος (1943 - 2010)
30 χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΒΒΕ Διετέλεσε Αντιπρόεδρος, Tαμίας, 
Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής

Φιλώτας Καζάζης (1918 - 2011)
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1977 – 1981

Αλέξανδρος Μπακατσέλος
(1932 - 2016)
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ: 1985 – 1989

Αλέξανδρος Χαΐτογλου
(1954 - 2016)
10 χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΒΒΕ

Λάκης Μαραγκός
(1927 - 2014)
10 χρόνια Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ 

Νικόλαος Κονιόρδος
(1945 - 2013)
10 χρόνια Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής 
και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒE

Λεωνίδας Κουΐδης (1936 - 2016)
18 χρόνια Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ

Αδαμάντιος Λαδένης
(1949 - 2010)
8 χρόνια Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΣΒΒΕ
6 χρόνια Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΒΒΕ

Γιώργος Νικολαΐδης
(1943 - 2014)
7 χρόνια Γ’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ
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«Όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια της κρίσης, η 
ιδιωτική επιχείρηση έδωσε το ‘’παρών’’ στην ανάπτυξη, 
ανταποκρινόμενη στις προσκλήσεις της οικονομικής κρίσης. 
Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα ο αγώνας που δώσαμε και 
δίνουμε είναι τιτάνιος. Πλέον, το πρόβλημα επιβίωσης και 
εξασφάλισης της συνέχειας των επιχειρήσεων, και κατά 
συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης, είναι πολυσύνθετο» 
σημείωσε ο Πρόεδρος, κ. Α. Σαββάκης, κατά την έναρξη 
των εργασιών του Thessaloniki Summit, εξηγώντας πως 
αυτός ο σύνθετος χαρακτήρας μαζί με την αδήριτη ανάγκη 
καταγραφής ρεαλιστικών προτάσεων για την ανάκαμψη 
της οικονομίας οδήγησαν τον ΣΒΒΕ στην ανάληψη και στην 
υλοποίηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας. 

ΕΛΛΗνΙκΗ ΠΑρΑΓωΓΗ - Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη

Τον Απρίλιο του 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ίδρυσης 
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την 
Ανάπτυξη».
 Κυρίαρχος στόχος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αποτελεί 
η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχα-
νίας, που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, ισόρ-
ροπη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
προώθηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, 
εξωστρέφεια και προστασία του περιβάλλοντος. 
Τα Ιδρυτικά Μέλη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» είναι (με 
αλφαβητική σειρά) τα εξής:

· ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ
· ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
· ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
· ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
· ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
· ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΑΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ
· ΠΑΚΟ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, 

ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

· ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» είναι και η πλήρης συνειδητοποίηση εκ μέρους 
της Πολιτείας, των Κοινωνικών Εταίρων και της κοινής 
γνώμης, της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας για την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 
και την ενίσχυση της απασχόλησης, για την οριστική έξοδο από 
την κρίση. 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» θα συνεργαστεί στενά με όλους 
τους θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της 
χώρας.
Η ίδρυση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» συνδυάζεται και με 
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα 
της πρωτοβουλίας για μια «Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννη-
ση». Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστεί στενά με αντίστοιχους 
Ευρωπαϊκούς φορείς και θα ενταχθεί στα σχετικά Δίκτυα. 

νΕΕΣ 
ΑνΑΠΤΥΞΙΑκΕΣ 
ΠρωΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΒΒΕ

Thessaloniki Summit

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την 
Συμεών Τσομώκος ΑΕ.
Το Thessaloniki Summit, η Ετήσια Οικονομική Σύνοδος 
Κορυφής στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας 
νέος θεσμός διαλόγου υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη 
της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας.
Η 1η Σύνοδος της Θεσσαλονίκη (Thessaloniki Summit 
2016), η οποία τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, 
διοργανώθηκε από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2016, στο 
ξενοδοχείο HAYTT Regency Thessaloniki, στη Θεσσαλονίκη.
Με σύνθημα την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου 
στη χώρα, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, περισσότεροι από 
50 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι από τον χώρο 
της διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών, εξωστρεφείς 
επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Έλληνες και ξένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, συζήτησαν τα φλέγοντα θέματα 
που απασχολούν την περιοχή και που επηρεάζουν βαθύτατα 
την κοινωνική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

Μεταξύ αυτών των θεμάτων, συγκαταλέγονταν:
· οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις,
· η διαχείριση των προσφυγικών ροών,
· η εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας,
· η προσέλκυση επενδύσεων, και,
· οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας σε 

στρατηγικούς τομείς όπως η Ενέργεια, ο Τουρισμός  
και ο Πολιτισμός.
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Αποστολή της «Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης» είναι η 
παραγωγή, η μεταποίηση, η προώθηση και η πολιτιστική 
ταυτότητα της γαστρονομίας στην Π.Κ.Μ., ενώ ενδεικτικές 
δράσεις που φιλοδοξεί να υλοποιήσει είναι: 

•	 Η σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών, 
•	 Οι διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
•	 Η συνεργασία με φορείς,
•	 Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού 

τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας,
•	 Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του 

καταναλωτικού κοινού,
•	 Η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων, με στόχο την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων 
της περιοχής και ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων 
και υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρώπινου δυναμικού, 

•	 Η ενίσχυση της απασχόλησης και αύξηση του 
εισοδήματος του παραγωγού και του επιχειρηματία του 
αγροτοδιατροφικού τομέα.

ΟρΓΑνΙΣΜΟΣ ΠρΟωΘΗΣΗΣ 
ΕνΑΛΛΑκΤΙκων ΜΕΘΟΔων ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΔΙΑφΟρων (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

Ο ΣΒΒΕ, με την πεποίθηση ότι μπορεί να συμβάλει πολλα-
πλώς στην κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου, 
σύγχρονου, συναινετικού πολιτισμού για την επίλυση των 
διαφορών στην Ελλάδα, συμμετέχει από τον Ιούνιο του 
2016 στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).
Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυ-
σης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) παρουσιάστηκε επίσημα την 
Τρίτη, 22.12.2015, στην Αθήνα
Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυ-
σης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης 
των δυνάμεων είκοσι σημαντικών κοινωνικών εταίρων, φο-
ρέων της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότη-
τας, που έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στην 
προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.
Λειτουργώντας με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας, ο ΟΠΕΜΕΔ διοικείται από τη Συνέλευση των 
Εταίρων του, τη Διοικούσα Επιτροπή και 7μελή Εκτελεστική 
Επιτροπή. Στους κόλπους του Οργανισμού λειτουργεί εξ 
άλλου Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας με άλλους δημόσιους 
φορείς, καθώς και Μητρώο Υποστηρικτών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΟΠΕΜΕΔ ενεργεί ως η 
βασική «κινητήριος δύναμη» του Οργανισμού και κύριο ερ-
γαστήριο παραγωγής ιδεών για την εκπλήρωση του σκοπού 
του. Αποτελούμενη από ένα πλήθος διακεκριμένων διαμεσο-
λαβητών και επικοινωνιολόγων, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και υλοποίηση της επικοινω-
νιακής στρατηγικής για την προώθηση της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.
Για τη δημιουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συνέταξαν τις δυνάμεις 
τους Κοινωνικοί Εταίροι και θεσμικοί Εκπρόσωποι της οικο-
νομικής ζωής και της Επιστημονικής Κοινότητας, αναγνωρί-
ζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη 
χώρα μας η εναλλακτική επίλυση των διαφορών.
Ήδη συμμετέχουν 20 από τους σπουδαιότερους και πλέον 
δραστήριους Φορείς:

•	 ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ)
•	 Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
•	 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
•	 Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ)
•	 Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
•	 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)
•	 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)
•	 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
•	 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
•	 Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
•	 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
•	 Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
•	 Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας 

Ελλάδος (ΕΔΕΕ)
•	 Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού 

Επιμελητηρίου (ICC Hellas)
•	 Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ)
•	 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
•	 Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ)
•	 Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – 

Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου
•	 Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)
•	 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)

ΕΛΛΗνΙκΟΣ ΣΥνΔΕΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙρΗΜΑΤΙκων ΠΑρκων
(ΕΣΕΠΠΑ)

Ο ΣΒΒΕ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού 
Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ), ο οποίος 
ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2017.
Σκοπός του νέου Συνδέσμου είναι η συνεργασία των φο-
ρέων και επιχειρήσεων που ιδρύουν, διαχειρίζονται, διοικούν 
και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και των επιχειρήσεων 
οι οποίες είναι εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητα 
εντός αυτών.
Η συνεργασία μεταξύ των φορέων και των επιχειρήσεων 
στον ΕΣΕΠΠΑ αποβλέπει μεταξύ άλλων στην:

· Εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων τους 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

· Παροχή συστηματικότερης και αποτελεσματικότερης 
πληροφόρησης στους φορείς που ενδιαφέρονται για 
την ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, λειτουργία, 
διαχείριση, διοίκηση και εξέλιξη των Επιχειρηματικών 
Πάρκων.

· Εκπαίδευση στελεχών εταιρειών συναφούς 
αντικειμένου και τρίτων ενδιαφερομένων για 
την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα των 
Επιχειρηματικών Πάρκων.

· Αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται στα 
Επιχειρηματικά Πάρκα, τη διατύπωση προτάσεων, 
καθώς και τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. 

· Διατύπωση προτάσεων και παροχή συμβουλών προς 
κάθε σχετικό φορέα και προς τρίτους με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στο νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει τον τομέα των Επιχειρηματικών 
Πάρκων, τη διοίκηση και λειτουργία αυτών και την 
επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την 
ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. 

· Διατύπωση θέσεων σχετικά με την ερμηνεία ή 
εφαρμογή κανόνων που αφορούν την ίδρυση και 
λειτουργία Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων ή και την εγκατάσταση και λειτουργία 
δραστηριοτήτων εντός αυτών. 

· Προώθηση και υλοποίηση της έρευνας και της 
επιστημονικής υποστήριξης.

· Προώθηση προτάσεων για την απλούστευση και 
επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών της ίδρυσης 
και λειτουργίας των Πάρκων καθώς και της άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας εντός αυτών από τις 
εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις.

ΑΓρΟΤΟΔΙΑΤρΟφΙκΗ ΣΥΜΠρΑΞΗ 
ΤΗΣ ΠΕρΙφΕρΕΙΑΣ κΕνΤρΙκΗΣ 
ΜΑκΕΔΟνΙΑΣ

Το καταστατικό και ουσιαστικά την έναρξη λειτουργίας της 
αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αγροτοδιατροφική 
Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
υπέγραψαν στις 27 Ιουλίου 2016, ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο 
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης και οι 
εκπρόσωποι των άλλων φορέων που συμμετέχουν 
στο σημαντικό αυτό εγχείρημα για την ενίσχυση του 
αγροτοδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας
Στην αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία «Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» συμμε-
τέχουν οι εξής 18 φορείς:

•	 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
•	 Δήμοι Παιονίας, Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, 

Θερμαϊκού και Κιλκίς.
•	 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
•	 Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
•	 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.
•	 Επιμελητήριο Χαλκιδικής.
•	 Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής.
•	 Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς 

Θεσσαλονίκης.
•	 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης.
•	 Gaia Επιχειρείν Α.Ε.
•	 Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου 

Ελλάδος ΑΕ.
•	 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
•	 Επιμελητήριο Σερρών.
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ΠΑρΑΧωρΗΣΗ 
κΤΙρΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟν ΔΗΜΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟνΙκΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗν ΑνΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΗρΕΣΙων  
ΑΠΟ ΤΟν ΣΒΒΕ

Ο ΣΒΒΕ έχοντας ήδη εορτάσει τα πρώτα 100 χρόνια της 
λειτουργίας του, θέτει πλέον νέους στόχους και προγραμ-
ματίζει την ανάπτυξη νέων σύγχρονων υπηρεσιών προς τις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις, με γνώμονα την ενίσχυση της 
καινοτομίας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της 
πόλης μας.
Για την εκπλήρωση των σκοπών και του οράματος του ΣΒΒΕ 
για την επόμενη 20ετία, απαιτούνται νέοι σύγχρονοι χώροι 
και η δημιουργία ενός εμβληματικού κτιρίου βιομηχανικού 
χαρακτήρα.
Στο κτίριο αυτό προβλέπεται να στεγαστούν λειτουργίες 
που εκπληρώνουν τους σκοπούς του Συνδέσμου, όπως η 
προβολή της υγιούς επιχειρηματικότητας, η προώθηση της 
βιομηχανίας, η προβολή και διάδοση των αρχών της εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης, η δημιουργία ειδικών γραφείων 
για τη σύνδεση της βιομηχανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων, η προβολή της μεταποίησης και η πα-
ροχή πολλαπλών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις σε θέμα-
τα επιχειρηματικής υποστήριξης, κατάρτισης, εξωστρέφειας, 
καινοτομίας και εταιρικής διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό, και για την προώθηση του οράματος της 
Διοίκησης του ΣΒΒΕ, αποφασίσθηκε η σύσταση αστικής 
εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
«Εταιρία Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Θεσσαλονίκης» (Ε.Ε.Π.Α.Θ.).
Η Ε.Ε.Π.Α.Θ., υπέβαλε αίτημα παραχώρησης από μέρους 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, του παλαιού κτιρίου κρεοσκοπι-
κού ελέγχου που ανεγέρθη το 1964 στο χώρο των πρώην 
Δημοτικών Σφαγείων, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 
ετών. 
Το συγκεκριμένο κτίριο διαθέτει το σημαντικό πλεονέκτη-
μα της άμεσης γειτνίασης με το ανακαινισμένο κτίριο των 
πρώην Δημοτικών Σφαγείων, που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για την υλοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και άλ-
λων εκδηλώσεων που έως σήμερα ο ΣΒΒΕ πραγματοποιεί 
σε διάσπαρτους χώρους στη πόλη μας.
Το αίτημα της Ε.Ε.Π.Α.Θ., με την απόφαση 229/13.2.2017, 
ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Θεσσαλονίκης.
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Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά 
κριτήρια
•	 Περιορισμός της φοροδιαφυγής
•	 Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
•	 Επιτάχυνση διαδικασιών επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ
•	 Εγκύκλιος εξαίρεσης αυτόματου συμψηφισμού των 

απαιτήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές
•	 Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την 

προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια

Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
•	 Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη 

μορφή της ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς τη 
δημιουργία δημοσιονομικού κόστους 

•	 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

•	 Δημιουργία «Πόλων Βιομηχανικής 
Ανταγωνιστικότητας», κατά το πρότυπο της Γαλλίας

Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του 
πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα
•	 Η Θεσσαλονίκη κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς 

τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση
•	 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

εστιακό σημείο σχεδιασμού και υλοποίησης της 
στρατηγικής για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με 
την εγχώρια μεταποιητική βάση

•	 Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων, όπως:
•	 Αγροτικού marketing
•	 Αγροτικής αναδιάρθρωσης
•	 Δημιουργίας ειδικών ζωνών «οικολογικής» - 

«παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και 
κτηνοτροφίας

•	 Ανάπτυξης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙωΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕρΙΒΑΛΛΟνΤΟΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑνΙΑΣ 

Εξορθολογισμός των σχέσεων μεταξύ αλυσίδων 
λιανικού εμπορίου και βιομηχανίας
Επανεξέταση του καθεστώτος των συναλλαγών ανάμεσα 
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και του λιανεμπορίου, το 
οποίο θα πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 
•	 οι τιμές πώλησης να πραγματοποιούνται στην καθαρή 

τιμή, ενώ οι λοιπές παροχές να προσδιορίζονται 
σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου και να 
εμφανίζονται στο τιμολόγιο, και, 

•	 οι πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση 
τους και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που 
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έως 2 μήνες. 

ΕΠΙΧΕΙρΗΜΑΤΙκΗ
ΑνΑΠΤΥΞΗ -
ΕνΙΣΧΥΣΗ
ΑνΤΑΓωνΙΣΤΙκΟΤΗΤΑΣ

Ακολουθούν, επιγραμματικά και μόνον τα βασικά σημεία 
από τα κυριότερα κείμενα θέσεων και προτάσεων τα 
οποία αναπτύχθηκαν από τον ΣΒΒΕ κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης χρονιάς. 

ΕνΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑνΤΑΓωνΙΣΤΙκΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕρΙφΕρΕΙΑκΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑνΙΑΣ 

Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη 
βιομηχανική στρατηγική & πολιτική
•	 Δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας»
•	 Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την 

αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
•	 Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής 
•	 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

με βάση την ποιότητα – Εθνική Πολιτική Ποιότητας 
•	 Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
•	 Καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο 

ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς φορέων της περιφέρειας
•	 Αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

μέτρων για τη βιομηχανία
•	 Αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά με βάση τις 

ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια»
•	 Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων 

εργασίας στη βιομηχανία

Μείωση του λειτουργικού κόστους της μεταποίησης
•	 Ενίσχυση της ρευστότητας

•	 Ρύθμιση κόκκινων δανείων
•	 Συμψηφισμός οφειλών
•	 Πληρωμή οφειλών του κράτους

•	 Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της παραμεθόριας 
βιομηχανίας
•	 Αντικατάσταση του 12% επιδότηση του κόστους 

εργασίας 
•	 Εξεύρεση λογιστικής ρύθμισης εκκρεμοτήτων 

επιδοτήσεων κόστους εργασίας παλαιοτέρων ετών
•	 Μείωση λειτουργικού κόστους με την κατάργηση μη 

ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων 
•	 Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους
•	 Μείωση των τιμολογίων της ενέργειας
•	 Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και 

αλυσίδων λιανεμπορίου
•	 Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές
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Προκήρυξη Αναπτυξιακού Μέτρου 1.2.3. και 
επιλέξιμες δαπάνες 
Ενόψει της προκήρυξης του Αναπτυξιακού Μέτρου 1.2.3. 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνεται η πρω-
θύστερη ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών, λόγω της 
σημαντικής καθυστέρησης έκδοσης της προκήρυξης, αλλά 
και για την υποστήριξη των γεωργικών – μεταποιητικών επι-
χειρήσεων της περιφέρειας και της Βόρειας Ελλάδας 

Αύξηση κονδυλίων ενδιάμεσου Προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Προτείνεται να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα και δυνατότητα 
αύξησης των διατιθέμενων σχετικών κονδυλίων, έτσι ώστε 
να ενταχθούν και οι υπόλοιπες 29.000 αιτήσεις στο «εν-
διάμεσο πρόγραμμα». Η αύξηση αυτή θα ωφελήσει τόσο την 
επιχειρηματική κοινότητα, όσο και τους ιδιώτες ιδιοκτήτες 
ακινήτων.

Επίσπευση της διαδικασίας εγκρίσεων του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τα βιομηχανικά κτίρια
Ο ΣΒΒΕ ζήτησε την άμεση καθιέρωση έκτακτων συνε-
δριάσεων της Επιτροπής του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με 
σκοπό τη γρήγορη αποσυμφόρηση των αιτήσεων που εκκρε-
μούν και ενδεχομένως την, κατά προτεραιότητα, εξυπηρέτη-
ση των οικοδομικών αδειών των βιομηχανικών κτιρίων. 

Πληρωμή αποδοχών ταυτόχρονα με ασφαλιστικές ει-
σφορές και φόρο μισθωτών υπηρεσιών
Να επανεξετάσει η Κυβέρνηση τη στάση της στο μείζον 
πρόβλημα που θα δημιουργήσει στον επιχειρηματικό κόσμο 
η επικείμενη εφαρμογή, της ταυτόχρονης πληρωμής απο-
δοχών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπη-
ρεσιών, εφόσον προχωρήσει η έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης, ζήτησε ο ΣΒΒΕ. Η οποιαδήποτε μεταβολή των 
υποχρεώσεων πληρωμής των επιχειρήσεων θα επιφέρει 
πλήγματα στο ήδη δοκιμαζόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

ΥΠΟΜνΗΜΑΤΑ κΑΙ ΠρΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΧΕΔΙΑ νΟΜων

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Το σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 2016 παρουσιάζει ση-
μειακές βελτιώσεις σε σχέση με προηγούμενους Νόμους, 
χωρίς όμως να εισάγει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα 
αντιμετώπιζαν τις μέχρι σήμερα δυσλειτουργίες και προ-
σκόμματα, όπως: 
•	 οι τεράστιες καθυστερήσεις στην εκταμίευση και 

πληρωμή των επενδύσεων,
•	 η γραφειοκρατία και η περιπλοκότητα των διατάξεων,
•	 η απουσία στόχευσης σε συγκεκριμένους κλάδους, 

παράλληλα με την υλοποίηση ενός Εθνικού 
Προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων.

Ειδικότερα: 
•	 Το σύστημα διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου, 

στο οποίο επιρρίπτεται σημαντική ευθύνη για την 
καθυστέρηση και τις γραφειοκρατικές δυσχέρειες στη 
λειτουργία του νόμου, παραμένει περίπου το ίδιο όπως 
και στους προηγούμενους νόμους, δημιουργώντας 
πολλά ερωτηματικά ως προς την επίλυση προβλημάτων 
διαφάνειας και αξιοκρατίας.

•	 Δεν διασφαλίζονται εκ των προτέρων τα κονδύλια του 
ΠΔΕ ή του ΣΕΣ για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση 
των εγκεκριμένων επενδύσεων και το σύστημα 
πληρωμών και δόσεων αυξάνει την γραφειοκρατία 
με την κατάργηση των προκαταβολών και το μεγάλο 
αριθμό δόσεων.

•	 Το κείμενο του Νόμου παραμένει περίπλοκο και 
δυσανάγνωστο με την πρόβλεψη μεγάλου αριθμού 
καθεστώτων ενισχύσεων, κατηγοριών ενισχύσεων 
και πληθώρα επιλέξιμων δαπανών. Περαιτέρω, η 
εφαρμογή του Νόμου παραπέμπει σε περισσότερες από 
25 Υπουργικές Αποφάσεις, καθιστώντας το κείμενο 
ελλιπές. Παράλληλα εισάγονται νέες έννοιες ως προς 
τις κατηγορίες επενδύσεων και τις δαπάνες, που δεν 
έχουν επαρκή επεξηγηματικό χαρακτήρα, με συνέπεια 
να χρειαστούν περαιτέρω Υπουργικές Αποφάσεις 
αποσαφήνισης και εννοιολογικής πληρότητας.

•	 Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης των 5 εκατ. Ευρώ 
είναι εξαιρετικά χαμηλό και θα πρέπει να ανέλθει 
τουλάχιστον σε 20 εκατ. Ευρώ, δίδοντας τη δυνατότητα 
σε σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν 
των κινήτρων του Νόμου.

Ως προς τα θετικά σημεία του Νόμου, θα πρέπει να 
επισημάνθουν:

Ελάφρυνση του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ 
σε προμηθευτές της «Μαρινόπουλος» 
Για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας Μαρι-
νόπουλος θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς Πο-
λιτείας να ληφθεί η πρόνοια ελάφρυνσης του κόστους που 
προκύπτει από τον ΦΠΑ. 
Για τον λόγο αυτό ο ΣΒΒΕ πρότεινε να εκδοθεί εγκύκλιος 
που να παρέχει το δικαίωμα χρήσης του άρθρου 39Β του 
νόμου 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» από τους προμηθευτές ανεξαρτήτως του ύψους του 
ετήσιου κύκλου εργασιών, από 500.000 € που είναι σήμερα. 
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστωτές 
της Μαρινόπουλος να μπουν στο ειδικό καθεστώς κατα-
βολής του ΦΠΑ, όπως περιγράφεται παραπάνω, κατά τον 
χρόνο είσπραξης της απαίτησής τους, ωφελούμενοι από τις 
προκύπτουσες διαφορές.

Κατάθεση αγωγών για τις κινητοποιήσεις στον ΟΛΘ, 
από τους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης 
Σε μία προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο αδιέξοδο που είχε 
δημιουργηθεί, από τις συνεχιζόμενες απεργιακές κινητο-
ποιήσεις των εργαζομένων στον ΟΛΘ, σε σύσκεψη επιχει-
ρηματικών φορέων της πόλης και των επιμελητηρίων της 
Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 
16 Ιουνίου 2016, αποφασίστηκαν τα εξής: 

•	 να κατατεθεί αγωγή φορέων και επιχειρήσεων της 
Κεντρικής Μακεδονίας για την κήρυξη της απεργίας 
παράνομης και καταχρηστικής.

•	 να υπάρξει παρέμβαση στον εισαγγελέα για τη 
διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

•	 να διευκολυνθούν τα μέλη των επιμελητηρίων και των 
φορέων για την υποβολή αγωγών για τις ζημιές που 
έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις. 

•	 να κατατεθεί αίτημα για άμεση παράσταση στον 
πρωθυπουργό.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΒΕΘ, παρα-
βρέθηκαν οι κ.κ. Μ. Βλαχογιάννης, A΄ Αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Γ. Ηλιάδης, A΄ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας, Π. Τονικίδης, Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Κιλκίς, Χρ. Μέγκλας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Σερρών, Γ. Γκιλής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, 
Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, Κ. Λουφάκης, Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, Π. Φιλιππί-
δης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Β. 
Καμπάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων 
Θεσσαλονίκης, Κ. Καρούλης Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτε-
λωνιστών Θεσσαλονίκης, και Γ. Κοσμίδης μέλος του Συλ-
λόγου. 
Κοινός τόπος για όλους τους συμμετέχοντες ήταν η ανάγκη 
άμεσης λύσης της απεργίας, η οποία όπως διατύπωσαν 
βλάπτει σοβαρά τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ συμπλήρωσαν ότι 
στο όνομα της διεκδίκησης αιτημάτων μίας μερίδας εργαζο-
μένων δεν μπορούν άλλοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού τομέα, να βουλιάζουν στην αβεβαιότητα. 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  23ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι για την ολοκλήρωση της συ-
γκεκριμένης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο για την επιτά-
χυνση της διαδικασίας έκδοσης των προβλεπόμενων Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και 
Εγκυκλίων που απαιτούνται για την πλήρη ενεργοποίηση 
του Νόμου. 
Τέλος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος πιστεύ-
ει ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να 
δημιουργήσει ευνοϊκότερο επενδυτικό περιβάλλον και κλίμα 
αξιοπιστίας προς τους υποψήφιους επενδυτές για την υλο-
ποίηση επενδύσεων, δημιουργώντας φιλικό κλίμα προς το 
Επιχειρείν που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάτα-
ξη της Ελληνικής Οικονομίας στη χώρα.

Θέσπιση νέου νόμου σχετικά με την επέκταση και 
τακτοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων εντός 
οριοθετημένων ΒΙΠΕ
Ο ΣΒΒΕ πρότεινε τη θέσπιση νέου νόμου, σχετικά με την 
επέκταση και τακτοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
εντός οριοθετημένων ΒΙΠΕ. Προκειμένου ένας νέος Νόμος 
να αποτελέσει εργαλείο τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
και όχι τροχοπέδη της ανάπτυξης, πρότεινε τα παρακάτω 
σημεία και διατάξεις: 

•	 Βιομηχανίες ευρισκόμενες σε συνεχή λειτουργία 
κατά τα τελευταία 10 έτη, δύνανται να αυξήσουν το 
ποσοστό συντελεστή κάλυψης οικοπέδου έως 90%, 
τον συντελεστή δόμησης έως 3, ενώ παράλληλα οι 
αποστάσεις από τα όρια επαναπροσδιορίζονται στα 2,5 
μέτρα.

•	 Επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης/
κάλυψης/όγκου μεταξύ γηπέδων ευρισκομένων 
εντός ΒΙΠΕ. Η ως άνω δυνατότητα μεταφοράς είναι 
επιτρεπτή σε κάθε οριοθετημένη ΒΙΠΕ εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας.

•	 Επιτρέπεται η νομιμοποίηση τμήματος κτιρίου 
πληρούντος τις οικοδομικές διατάξεις (ανεξαρτήτως 
αν το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου δεν πληροί τις αυτές 
οικοδομικές διατάξεις).

•	 Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η έκδοση ταυτόχρονης 
πράξης άδειας λειτουργίας-νομιμοποίησης σε κάθε 
περίπτωση επέκτασης-επένδυσης υφιστάμενης 
εγκατάστασης εντός του ιδίου γηπέδου που απαιτεί 
νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

•	 Κατά την προσμέτρηση των συντελεστών κάλυψης και 
δόμησης εξαιρούνται ρητώς (και όχι περιοριστικώς):

•	 Μηχανολογικός εξοπλισμός στον αύλειο χώρο του 
γηπέδου,

•	 Δεξαμενές τροφοδοσίας,
•	 Ανοικτά υπόστεγα κατασκευασμένα για την  

προστασία βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού,
•	 Κτίσματα υποσταθμών,
•	 Στεγασμένοι χώροι με κινητές οροφές σκίασης,
•	 Φυλάκια ελέγχου εισόδου-εξόδου (δυνατότητας 

τοποθέτησής τους στο όριο του γηπέδου)
•	 Αποθηκευτικοί χώροι έως 100 τμ για την φύλαξη 

υλικών με ειδικές προδιαγραφές (π.χ. επικίνδυνα 
χημικά)

Νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα προβλέπεται 
η εξόφληση των ευπαθών και νωπών αγροτικών, 
κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, εξέφρασε την ικανοποίησή της, για 
την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα προ-
βλέπεται η εξόφληση των ευπαθών και νωπών αγροτικών, 
κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, το αργότερο 
εντός 60 ημερών, με την παράλληλη πρόβλεψη επιβολής 
προστίμων.
Για να είναι πληρέστερη η νομοθετική ρύθμιση, ο ΣΒΒΕ υπο-
στήριξε ότι θα πρέπει να αφορά τόσο το χονδρικό, όσο και 
το λιανικό εμπόριο και να συμπεριλαμβάνονται και τα ευπα-
θή βιομηχανικά προϊόντα, που κατ’ ουσία ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία προϊόντων και σήμερα υπόκεινται σε τεράστιες 
καθυστερήσεις πληρωμών, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπερβαίνουν τις 270 ημέρες, με άμεσες συνέπειες στους 
αγρότες παραγωγούς. 

Σχεδίο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του 
δομημένου περιβάλλοντος
Με την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο 
Νόμου με τίτλο «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία 
του δομημένου περιβάλλοντος», προτάθηκε να θεσμοθετη-
θεί για τις παραγωγικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας 
η μεταφορά τόσο του συντελεστή κάλυψης (μέχρι ποσοστού 
90% του οικοπέδου) όσο και δόμησης, μεταξύ γηπέδων-οι-
κοπέδων ευρισκομένων εντός της ίδιας Βιομηχανικής Περιο-
χής ή Βιομηχανικού Πάρκου. 

•	 την άρση της υποχρεωτικότητας της ίδιας 
συμμετοχής,

•	 τις ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού σχετικά 
με απλοποιημένες διαδικασίες, 

•	 την υπαγωγή μονάδων που έχουν παύσει τη 
λειτουργία τους, 

•	 την επιλεξιμότητα υπαγωγής και χρηματοδότησης 
δαπανών για:
α)  αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών κ.λ.π.,
β) μισθοδοσία προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης 

για σχέδια καινοτομίας,
γ)  δαπάνες έρευνας επί συμβάσει κ.λ.π. 

•	 τη διατήρηση υψηλών ποσοστών για τις 
παραμεθόριες περιοχές και την πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τον αγροδιατροφικό κλάδο,  
την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Υπόμνημα επί των σχεδίων Νόμων:
- «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων 
στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

- «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, 
κατέθεσε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, ο ΣΒΒΕ το πα-
ρακάτω υπόμνημα με τις θέσεις και προτάσεις του επί των 
παραπάνω σχεδίων Νόμων: 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί 
ότι το νομοσχέδιο: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επι-
χειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό 
και λοιπές διατάξεις», ικανοποιεί μια διαχρονική απαίτηση 
του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, που αφορά στην 
επιτάχυνση των μέχρι σήμερα χρονοβόρων διαδικασιών 
για την ίδρυση επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το νομο-
σχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί με την 
ολοκληρωμένη του εφαρμογή να συμβάλλει πράγματι στην 
απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων στη 
χώρα.
Επίσης, θεωρούμε ότι το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων»(ΟΠΣ-Α-
ΔΕ) είναι μια ακόμα θετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 
αναμόρφωσης της διαδικασίας της αδειοδότησης, η οποία 
όμως κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
θα πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Η συγκεκρι-
μένη ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει κατά την άποψή μας να 
τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και λειτουργία μέχρι το τέλος του 
2017, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία 

του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και να προσδώσει 
την αξιοπιστία που απαιτούν υποψήφιοι επενδυτές στην 
Ελλάδα, είτε προέρχονται από την εγχώρια επιχειρηματική 
κοινότητα είτε από το εξωτερικό, και η οποία αφορά τη 
σταθερότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αδειο-
δότησης. 
Συμπληρωματικά μια ακόμα θετική πρωτοβουλία της Πο-
λιτείας αποτελεί η επιλογή των τριών κλάδων από τους 
οποίους εκκινεί η θεσμοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου 
των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων. Η βιομηχα-
νία Τροφίμων και Ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και τα Τουριστικά Καταλύματα, βρί-
σκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος για επενδύσεις 
κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε 
αντίθεση με άλλους κλάδους και τομείς της Ελληνικής 
οικονομίας.
Όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις «Υπηρεσίες μιας στά-
σης» και πάλι θεωρούμε ότι η σύσταση μιας επιχείρησης 
εντός ολίγων ωρών μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώ-
ου (ΓΕΜΗ), επίσης ικανοποιεί τη διαχρονική απαίτηση του 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας για τη θεσμοθέτηση 
«υπηρεσίας μιας στάσης» για τη σύσταση επιχειρήσεων, ενώ 
αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για την ίδρυση επιχειρήσεων η 
θεσμοθέτηση των μηδενικών παραβόλων τον πρώτο χρόνο 
εφαρμογής του νέου πλαισίου. 

Ακόμη, η καθιέρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης για την 
έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βεβαιότητα 
μπορεί να διευκολύνει την έναρξη επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας στη χώρα, αφού έτσι μπορεί ο επιχειρηματίας 
να ξεκινήσει να λειτουργεί την επιχειρηματική του δραστη-
ριότητα και να ελέγχεται εκ των υστέρων. Θεωρούμε ότι και 
το δεύτερο νομοσχέδιο συνιστά μια σημαντική μεταρρυθμι-
στική προσπάθεια της κυβέρνησης, αφού με την ορθή εφαρ-
μογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου καταργείται σειρά 
δικαιολογητικών και πλήθος ανούσιων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, τα οποία επανειλημμένα κατά το παρελθόν 
είχε επισημάνει τόσο ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, όσο και άλλοι φορείς υποστήριξης της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας στη χώρα.
Επισημαίνουμε ότι με βάση την εμπειρία μας, κατά το 
παρελθόν ανάλογες καινοτόμες – μεταρρυθμιστικές 
πρωτοβουλίες δεν λειτούργησαν και εν τέλει υπήρξαν 
στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή του κάθε νομοθετικού 
πλαισίου, εξαιτίας της μη έγκαιρης δημοσίευσης Προεδρι-
κών Διαταγμάτων που ενεργοποιούσαν το νόμο και της 
μη έγκαιρης υπογραφής Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
(ΚΥΑ) που επίσης απαιτούνται είτε για την διευκρίνιση συ-
γκεκριμένων άρθρων του νόμου, είτε για την ενεργοποίη-
ση και πάλι συγκεκριμενών διατάξεων.
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διαδικασιών δημοκρατικού διαλόγου και ελέγχου. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΣΒΒΕ ζήτησε την αναθεώρη-
ση των όποιων αποφάσεων έχουν ληφθεί για την υπαγωγή 
της ΔΕΘ-Helexpo στο Υπερταμείο. Σε κάθε περίπτωση, το 
ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΘ-Helexpo και η εξεύρε-
ση στρατηγικού επενδυτή που θα συμβάλει στη ουσιαστική 
ανάπτυξη των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της θα πρέπει 
να προσεγγιστεί με νηφαλιότητα, διάλογο με τους παραγω-
γικούς φορείς της πόλης, αποκλείοντας οποιαδήποτε λογική 
real estate.

Χρονίζοντα κυκλοφοριακά προβλήματα στη σύνδεση 
του οδικού δικτύου Καλοχώρι – Εθνική Οδός 
Με πρωτοβουλία της εταιρείας Χατζόπουλος ΑΕ και επι-
χειρήσεων της περιοχής Καλοχωρίου, αναδείχθηκαν τα 
χρονίζοντα κυκλοφοριακά προβλήματα στη σύνδεση του 
οδικού δικτύου Καλοχώρι – Εθνική Οδός. Η έντονη κυκλο-
φοριακή ασφυξία, τα μποτιλιαρίσματα και οι καθυστερήσεις, 
αποτελούν μόνιμα κυκλοφοριακά προβλήματα που βιώνουν 
οι επιχειρήσεις της περιοχής Καλοχωρίου στα οποία έχουν 
προστεθεί νέα, εξαιτίας των πρόσφατων κυκλοφοριακών 
αλλαγών στην περιοχή.
Το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί απαιτεί κυρίως:

•	 Την	ολοκλήρωση	της	κατασκευής	του	ανισόπεδου	κόμ-
βου Κ16 και την παράδοσή του προς χρήση.

•	 Την	επιτάχυνση	ολοκλήρωσης	της	κατασκευής	της	οδο-
γέφυρας, που συνδέει το λιμάνι Θεσσαλονίκης με τον 
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από και προς την Εθνική Οδό. 

•	 Την	αποσυμφόρηση	του	οδικού	δικτύου	με	τη	δημιουρ-
γία δύο ισόπεδων κυκλικών δακτυλίων κάτω από τον 
ΠΑΘΕ προς Καλοχώρι, όπως προτείνουν οι επιχειρήσεις 
της περιοχής. 

•	 Την	ολοκλήρωση	κατασκευής	του	δικτύου	ομβρίων	στην	
περιοχή, έτσι ώστε να μη δημιουργεί η παραμικρή βροχή 
πλημμύρες και οδούς απροσπέλαστες σε ανθρώπους και 
οχήματα.

Συντασσόμενος με τις επιχειρήσεις του Καλοχωρίου, πάγιο 
αίτημα του ΣΒΒΕ αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων υπο-
δομής στο οδικό δίκτυο που συνδέει την Εθνική Οδό με το 
Καλοχώρι, καθώς η ευρύτερη περιοχή έχει εξελιχθεί σε μια 
από τις μεγαλύτερες περιοχές συγκέντρωσης επιχειρήσε-
ων στο νομό Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 2500 
εργαζόμενους. 

Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ
Στο σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, ο 
ΣΒΒΕ κατέθεσε τις παρακάτω παρατηρήσεις / σχόλια:

•	 οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων να είναι αορίστου 
χρόνου. 

•	 να προβλέπεται αδειοδότηση επιχειρήσεων για ειδικές 
περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα η υπάρχουσα τεχνο-
λογία και τεχνογνωσία επεξεργασίας ή και το κόστος 
δεν επιτρέπουν πλήρη επεξεργασία. 

•	 να διασφαλιστεί ότι υφιστάμενες ειδικές άδειες, που 
έχουν εκδοθεί για διάθεση υγρών αποβλήτων μη πλή-
ρους επεξεργασίας και κάλυψης απαιτήσεων, θα συνεχί-
σουν να ισχύουν.

•	 ο προσδιορισμός των τελών αποχέτευσης, στον προτει-
νόμενο τύπο, το οργανικό φορτίο θα πρέπει να προσδι-
ορίζεται με βάση το BOD. 

Ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 6. «Άδειες διάθεσης 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων» και 
για τις ενότητες 6.3.1 και 6.3.3. προτείνεται:

•	 6.3.1 Κατηγορία Γ – Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
•	 Να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις της ΒΙΠΕΘ από την 

υποχρέωση κατασκευής έργου διαχωρισμού των εσω-
τερικών δικτύων λυμάτων από τα αντίστοιχα δίκτυα 
βιομηχανικών αποβλήτων. 

•	 6.3.3. Κατηγορία Γ – Διαδικασία αδειοδότησης κατα-
σκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

•	 α) Η ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων, 
μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθε-
σης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων να είναι ένα 
(1) έτος και όχι έξι (6) μήνες όπως προβλέπεται, 

•	 γ) Να λαμβάνονται τρία τουλάχιστον στιγμιαία δείγματα 
κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με την σχε-
τική νομαρχιακή απόφαση. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗρΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙρΗΜΑΤΙκΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟρΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Λιμένας Θεσσαλονίκης
Για την ανάδειξη και καθιέρωση του Λιμένα της 
Θεσσαλονίκης ως βασικότατου κόμβου μεταφορών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενόψει της ιδιωτικοποίησής 
του, ο ΣΒΒΕ γνωστοποίησε τις παρακάτω θέσεις:

1. Κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο να ληφθεί κάθε 
μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άρθρα της σύμβα-
σης παραχώρησης για τα εργασιακά και τις υπεργολαβί-
ες δεν θα είναι διαφορετικά για την Ο.Λ.Θ. Α.Ε, από όσα 
συμφωνήθηκαν για την Ο.Λ.Π. Α.Ε.

2. Είναι κρίσιμο να δεσμευτούν οι υποψήφιοι επενδυτές 
σε ένα απολύτως απαραίτητο ύψος επενδύσεων, που 
θα διασφαλίζει την επέκταση του 6ου προβλήτα, ώστε 
να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάδειξης του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης ως κομβικού σημείου για τις 
μεταφορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δέσμευση 
αυτή μπορεί και πρέπει να συνοδεύεται από ένα ρεα-
λιστικό χρονοδιάγραμμα, που θα λαμβάνει υπόψη τη 
βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη συγκυρία. 

3. Τέλος, ακόμη πιο κρίσιμη είναι η δέσμευση των επενδυ-
τών για προσέλκυση φορτίων και βελτίωση της παρα-
γωγικότητας των υφιστάμενων υποδομών στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα, το ύψος των διακινούμε-
νων εμπορευματοκιβωτίων μπορεί και πρέπει να απο-
τελέσει τη μεταβλητή εκείνη που θα παρακολουθείται 
κατά προτεραιότητα από το Ελληνικό Δημόσιο σε ό,τι 
αφορά την εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

ΔΕΘ-Helexpo
Η ΔΕΘ-Helexpo, πέραν του συμβολισμού που έχει για την 
πόλη ως ένας θεσμός που μετρά 90 χρόνια ζωής, αποτελεί 
τον βασικό, αν όχι τον μοναδικό, οικονομικό πνεύμονα της 
ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας με τις εκθεσιακές της 
δράσεις δεκάδες οικονομικούς κλάδους συμβάλλοντας επί-
σης, καθοριστικά στην ενίσχυση της αγοράς της πόλης της 
Θεσσαλονίκης.
Ένα τόσο σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονο-
μία της περιοχής, κινδυνεύει να εκποιηθεί με αμφίβολα απο-
τελέσματα εφόσον αποφασισθεί η ένταξη της ΔΕΘ-Helexpo 
στο Υπερταμείο, που αποτελεί, κατά κύριο λόγο, μηχανισμό 
διασφάλισης των ταμειακών υποχρεώσεων της χώρας 
και λειτουργεί με κριτήρια που διαφεύγουν των συνήθων 
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Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Δ. Παπαδημητρίου
Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, συναντήθηκε η Διοίκηση 
του ΣΒΒΕ, με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Δ. Παπαδημητρίου, στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθη-
καν σημαντικά θέματα για τη μεταποιητική δραστηριότητα 
στη χώρα μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπως επίσης 
και η διαδικασία αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από 
τους θεσμούς.

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας 
κ. Ευκ. Τσακαλώτο
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, συναντήθηκε την Παρασκευή 
17 Φεβρουαρίου 2017, στο Γραφείο Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη, με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Ευκ. 
Τσακαλώτο.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης μετέφερε τις ανη-
συχίες της βιομηχανίας σχετικά με την κάθετη πτώση του 
τζίρου της αγοράς που παρατηρείται από τον Δεκέμβριο, και 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αβεβαιότητα που επικρατεί 
σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Επίσης, συζητήθηκε εκτενέστατα το θέμα της υπερφορο-
λόγησης των μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών της 
βιομηχανίας και τέλος, το μείζον θέμα των καθυστερήσεων 
πληρωμών. 

Συναντήσεις με την Υφυπουργό Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) 
κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
Τα θέματα που απασχόλησαν τις συναντήσεις της Διοίκησης 
του ΣΒΒΕ με την κα. Υφυπουργό, ήταν οι προτάσεις του 
Συνδέσμου για την στήριξη και την ανάπτυξη της περιφε-
ρειακής βιομηχανίας, την υλοποίηση έργων υποδομής στο 
Βορειοελλαδικό Τόξο και η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων 
των δημοσίων οργανισμών.

ΣΥνΑνΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗν ΠΟΛΙΤΙκΗ ΗΓΕΣΙΑ

Στόχος των επαφών της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, που 
πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο του 2016 έως τον 
Απρίλιο του 2017, ήταν η ανάδειξη, η προώθηση και η 
επικοινωνιακή υποστήριξη των θέσεων και προτάσεων 
του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της Βόρειας 
Ελλάδας.

Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό κ. 
Α. Τσίπρα, με σημαντικότερη, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 
2016, ενόψει της 81ης ΔΕΘ, στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Προς τον Πρωθυπουργό, κατατέθηκε Υπόμνημα στο 
οποίο τεκμηριώνονται έξι δέσμες προτάσεων για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση και την έμπρακτη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας. 

Βασικά θέματα που συζητήθηκαν με τον Πρωθυπουργό ήταν:
•	 Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την 

αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
•	 Ενίσχυση της ρευστότητας
•	 Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
•	 Αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά με βάση τις 

ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια»
•	 Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και 

αλυσίδων λιανεμπορίου
•	 Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων 

εργασίας στη βιομηχανία
•	 Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές
•	 Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της μεθοριακής 

βιομηχανίας
•	 Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
•	 Η Θεσσαλονίκη κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς 

τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση

Συναντήσεις με τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη
Με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  
κ. Κ. Μητσοτάκη, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ συναντήθηκε  
στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων που διοργάνωσε, 
αλλά και κατά την διάρκεια των επαφών των παραγωγικών 
φορέων της Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό και τον 
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενόψει της 81ης 
ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της 
Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο κ. Σαββάκης κατέθεσε 
τις θέσεις και προτάσεις του ΣΒΒΕ για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της περιφερειακής βιομηχανίας. 
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ΔΙΕΘνΗΣ ΔΙκΤΥωΣΗ 

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και της 
Τράπεζας Εμπορίου και 
Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

Στις 13 Ιουνίου 2016, ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) υπέγραψε Μνημόνιο 
Συνεργασίας με την Τράπεζα 
Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου 
Πόντου (BSTDB), με στόχο τη δημι-
ουργία μιας συνεργασίας αμοιβαίου 
οφέλους, που θα συμβάλλει αποτε-
λεσματικά στη βελτίωση του επεν-
δυτικού περιβάλλοντος, όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
χώρες της Μαύρης Θάλασσας. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μνημονίου αυτού, οι δύο 
συμβαλλόμενοι συμφώνησαν να προωθούν από κοινού 
πληροφορίες, που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες, επενδυτικά προγράμματα και σχετικά συνέ-
δρια ή εκδηλώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έμφαση 
θα δοθεί στην προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων που 
αφορούν στη διασυνοριακή εφοδιαστική αλυσίδα και στις 
οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες, χωρίς να αποκλείονται 
όμως και άλλου είδους επενδυτικές δραστηριότητες. 
Ο ΣΒΒΕ θα συμβάλει στην ενημέρωση των Ελληνικών 
επιχειρήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες πιστώσεων και εγ-
γυήσεων, που παρέχει η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης 
Ευξείνου Πόντου, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά τα 
εργαλεία και τις δομές του δικτύου Enterprise Europe 
Network, στο οποίο συμμετέχει από το 2008. 
Επιπλέον, το Μνημόνιο αυτό, προβλέπει την ανάπτυξη 
περαιτέρω συνεργασιών με επιμελητήρια και άλλους ιδι-
ωτικούς φορείς, που εδρεύουν στις χώρες του Ευξείνου 
Πόντου, με στόχο την ενδυνάμωση της προσπάθειας υλο-
ποίησης επενδύσεων. Η Συνεργασία υπεγράφη στο πλαίσιο 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ, από τον 
Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Αθανάσιο Σαββάκη, καθώς και τον 
Πρόεδρο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου 
Πόντου, Δρα. Ihsan Ugur Delikanli. 

Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία 
(30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2016)

Στην τριήμερη επίσκεψη στη Ρώμη που πραγματοποίη-
σε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 
κ. Θ. Τζάκρη, κατόπιν πρόσκλησης της Confiindustria 
(Ένωση Βιομηχανιών Ιταλίας), συμμετείχε και ο Διευθυντής 
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ, Δρ. Χρ. Γεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση με τη Διοίκηση του Οργανισμού Προώθησης 
Εξαγωγών της Ιταλίας (ICE), στο πλαίσιο της οποίας προτά-
θηκε από την Υφυπουργό η συνδιοργάνωση δυο επιχειρη-
ματικών συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο συνέδριο 
αφορά στον κλάδο τροφίμων και ποτών και θα συνδιοργα-
νωθεί από τον ICE, Condindustria και τον ΣΒΒΕ και το δεύ-
τερο αφορά στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική και 
θα συνδιοργανωθεί από τους δυο ιταλικούς φορείς και την 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ. 

Συνάντηση με την κα Ντ. Μπακογιάννη, Τομεάρχη 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και Βουλευτή 
της ΝΔ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 11 Μαρτίου 
2017, μεταξύ των Προέδρων των Φορέων της πόλης της 
Θεσσαλονίκης και της κας Ντ. Μπακογιάννη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής ο Πρόεδρος κατέθεσε τις 
θέσεις και προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη της περι-
φερειακής βιομηχανίας.

Συναντήσεις της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 
Βρυξέλλες
Κατά το διήμερο, Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Απριλίου, ο 
Πρόεδρος και ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ.κ. Α. Σαββάκης 
και Γ. Σταύρου αντίστοιχα, πραγματοποίησαν συναντήσεις με 
Ευρωπαίους Αξιωματούχους, κατά τις οποίες αναδείχθηκε ο 
ρόλος και η σημασία της Βόρειας Ελλάδας στη δημιουργία 
ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με στόχο τη βιώσιμη και 
σταθερή ανάπτυξη της χώρας μας.
Στο πλαίσιο των παραπάνω συναντήσεων, ο Πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ τόνισε ότι, η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής προοπτικής 
αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την εμπέδωση 
εμπιστοσύνης και σταθερότητας, που είναι οι καθοριστικοί 
παράγοντες για να ξεπεραστεί η κρίση που ταλανίζει την 
τελευταία επταετία τη χώρα. 
Αναφορικά με τις διαφαινόμενες μελλοντικές εξελίξεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, υπογράμμισε ότι, 
η χώρα μας θα πρέπει να ανήκει στις Ευρωπαϊκές χώρες της 
πρώτης ταχύτητας εμβαθύνοντας και διευρύνοντας τη θέση 
της στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
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Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδία
(7 Σεπτεμβρίου 2016)

Διοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου EAGLE TWO (European Actions for GlobaL tradE 2)
Στο πλαίσιο της ημερίδας η κα. Murugesan Manimekalai, 
Πρέσβης της Ινδίας στην Αθήνα περιέγραψε τις επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες στην Ινδία. Ακολούθησαν με ομιλί-
ες η κα Νίκη Στεφανίδου, Γραμματέας Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Β’ και Υπεύθυνη για τις διμερείς 
οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με την Νοτιοανατολική 
Ασία στο Υπουργείο Εξωτερικών, η κα Κατερίνα Τζιτζινού, 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΒΕ, ο κος Jean-
Christophe Coester, Commercial Executive της ΑΛΟΥΜΥΛ 
Α.Ε.
Η ημερίδα έκλεισε με 3 παρουσιάσεις από στελέχη της ΙΤΕ 
Group PLC.

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδία
(21-26 Νοεμβρίου 2016)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συμμετείχε 
στην επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία με προορισμό 
τη Βομβάη, το Μπανγκαλόρε και το Νέο Δελχί. Η απο-
στολή συνδιοργανώθηκε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου EAGLE TWO, σε συνεργασία με το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό 
Επιμελητήριο των Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της 
Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας.
Η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής 
υποστηρίχθηκε ενεργά από τοπικούς επιχειρηματικούς 
φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν την διοργάνωση των Β2Β 
συναντήσεων. Οι φορείς αυτοί ήταν η Ένωση Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ινδίας (Associated 
Chambers of Commerce and Industry of India - 
ASSOCHAM) και το Χρηματιστήριο της Βομβάης (Bombay 
Stock Exchange). Συμμετείχαν 22 επιχειρήσεις από τις 
τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ελλάδα, Λιθουανία 
και Ιταλία), εκ των οποίων, 4 επιχειρήσεις ήταν ελληνικές. 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά 360 
συναντήσεις με αντίστοιχες ινδικές.

Επιχειρηματική Αποστολή στην Κίνα, στο πλαίσιο της 
επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού
(2-6 Ιουλίου 2016)

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, συμμετείχε 
στην επιχειρηματική αποστολή η οποία συνόδευσε τον 
Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα, κατά την επίσημη επίσκεψή του 
στην Κίνα.
Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκε Ελληνο-
κινεζικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας (MOFCOM) και του 
Οργανισμού Enterprise Greece, καθώς και κατ’ ιδίαν (B2B) 
συναντήσεις με Κινεζικές επιχειρήσεις. 

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα με τη συμμετοχή του ΣΒΒΕ
(3 - 8 Σεπτεμβρίου 2016)

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική αποστολή πραγματοποι-
ήθηκε, υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου του Λονδίνου, με τη συμμετοχή του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Την αποστολή 
συνδιοργάνωσαν επίσης, το Εμπορικό Επιμελητήριο των 
Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 
Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας και ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών της Σικελίας.
Μεταξύ των συνολικά 53 επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
από τις έξι προαναφερθείσες ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, 

Ελλάδα, Βέλγιο, Ουγγαρία, Λιθουανία και Ιταλία), δέκα (10) 
επιχειρήσεις ήταν ελληνικές. 
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής πραγματοποιή-
θηκαν συναντήσεις Β2Β, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στις 
δικτύωσης, στα οποία συμμετείχαν, όχι μόνο ευρωπαϊκές 
και αραβικές επιχειρήσεις, αλλά και εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αραβικών επιμελητηρίων 
αλλά και άλλων αραβικών φορέων επιχειρηματικότητας, 
ανάπτυξης και επενδύσεων, που εδρεύουν σε Dubai, Abu 
Dhabι και Sharjah. Συνολικά, με την υποστήριξη όλων των 
προαναφερόμενων οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν 745 
συναντήσεις, μεταξύ Ευρωπαϊκών και Αραβικών επιχειρήσε-
ων, εκ των οποίων 135 συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και 
αραβικών επιχειρήσεων. 
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Συναντήσεις με τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης και τους επιχειρηματικούς φορείς 
της Βουλγαρίας και της Σερβίας, στην Σόφια και το 
Βελιγράδι, αντίστοιχα
(28 - 29 Νοεμβρίου 2016)

Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία, 
και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Σερβία, 
που ανήκουν στο Δίκτυο Ελληνικών Επιχειρήσεων και 
Συνδέσμων Βαλκανικών Χωρών, το οποίο έχει δημιουργήσει 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, διοργάνωσαν 
αντίστοιχες εκδηλώσεις σε Βουλγαρία και Σερβία με την 
συμμετοχή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  
κ. Κ. Μητσοτάκη. 
Και στις δύο συναντήσεις τον λόγο πήρε και ο Πρόεδρος 
του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, ο οποίας αναφέρθηκε στη συσσω-
ρευμένη εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν 
επενδύσει στην περιοχή και στις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιράν (Τεχεράνη) 
(1 Μαρτίου 2017)

Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAGLE TWO 
(European Actions for GlobaL tradE 2), διοργάνωσε ημερί-
δα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγορά του Ιράν. 
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Γιάννης Σταύρου, 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο Πρέσβης του Ιράν 
στην Αθήνα, κ. Majid M. Shabestari, ο κ. Κωνσταντίνος 
Κακιούσης, Διευθυντής Β3 Διεύθυνσης Οικονομικών 
Σχέσεων με χώρες Β. Αφρικής, Μέσης Ανατολής και 
Αραβικού Κόλπου, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄, Υπουργείο 
Εξωτερικών, η κα Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια 
Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΒΕ και ο κ. Πάρις Κοκορότσικος, 
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ταϊπέι / Ταιβάν
(8 Μαρτίου 2017)

Με στόχο να παρουσιαστούν αναλυτικές πληροφορίες για 
τις δυνατότητες που προσφέρονται στις ελληνικές επιχει-
ρήσεις σε τρίτες χώρες, ο ΣΒΒΕ, διοργάνωσε ημερίδα για 
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ταϊπέι, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού έργου EAGLE TWO (European Actions for 
GlobaL tradE 2).
Στην έναρξη των εργασιών της ημερίδας, χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
του ΣΒΒΕ και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες 
από τον κ. Αλέξανδρο Αλεξιάδη, Σύμβουλο Α’ Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων, Προϊστάμενο Γραφείου ΟΕΥ 
Βορείου Ελλάδος, την κα. Patty Pei-Chen Lin, από το 
Taiwan Trade Center και την κα Κατερίνα Τζιτζινού, 
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΒΕ.
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕρΓΟΥ 
κΑΙ ΘΕΣΕων

ΓρΑφΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

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

27 Δελτία Τύπου 

1 Συνεντεύξη Τύπου

9 Συνεντεύξεις 

39  Άρθρα 

10 Δηλώσεις 

18 Ομιλίες 

15 Χαιρετισμοί

Η στατιστική ανάλυση της συνολικής προβολής του ΣΒΒΕ, 
για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2016 – Απρίλιος 2017, 
από τον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο, κατέδειξε ότι 
δημοσιεύονται περίπου 187 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 1725 
δημοσιεύματα, ανά Δελτίο Τύπου, ενώ με βάση τη θεματική 
κατηγορία:

Θέσεις – Προτάσεις: 283 Δημοσιεύματα
Συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία: 355 Δημοσιεύματα
Δραστηριότητα: 1087 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 75 πρωτοσέλιδες καταχωρήσεις.
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ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ

■ ΜΟΝΟΣΤΗΛΟ 30 
■ ΔΙΣΤΗΛΟ 5 
■ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 4 
■ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 10 
■ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟ 234

■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ  12 
■ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΥΠΟ 31 
■ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  240 

■ ΜΟΝΟΣΤΗΛΟ 64 
■ ΔΙΣΤΗΛΟ 10 
■ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 11 
■ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 21 
■ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟ 981

■ ΜΟΝΟΣΤΗΛΟ 20 
■ ΔΙΣΤΗΛΟ 11 
■ ΤΡΙΣΤΗΛΟ 6 
■ ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ 8 
■ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟ 310

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ
 
■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ  9  
■ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΥΠΟ 40  
■ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  306

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ
   
■ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ  12 
■ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΥΠΟ 95 
■ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  980
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ΗΜΕρΙΔΕΣ – ΣΥνΕΔρΙΑ

5η Τελετή απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου 
Ελλάδος 2017» (8 Μαρτίου 2017)

Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία περισσότερων 
των 400 ατόμων, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The 
Met, στη Θεσσαλονίκη, η 5η τελετή απονομής του θεσμού 
Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2017.

Πρόκειται για πρωτοβουλία - θεσμό του ΣΒΒΕ ο οποίος συ-
νεργάστηκε κι εφέτος με την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 
με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και τελικά τη βράβευση 
μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για τις επι-
δόσεις τους τη χρονιά που πέρασε σε 13 τομείς αριστείας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν και απένειμαν βραβεία και επαί-
νους, η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), 
κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, ο

Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Πρύτανης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθ. Περικλής 
Μήτκας, ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα 
Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος της Τράπεζας Eurobank 
κ. Αστέριος Ράπτης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Νικόλαος Πέντζος, και ο 
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης 
Κύριοι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν: η εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΑΕ και η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK.

Χορηγοί ήταν οι εταιρίες: DASTERI AE, DS SMITH 
HELLAS AE, ELVIAL ΑΕ, ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. ΑΕ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ
Υποστηρικτές οι εταιρίες: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ AE, 
ΣΚΑΖΙΚΗΣ Ε. – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ

Τα βραβεία και τους επαίνους του θεσμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος έλαβαν κατά κατηγορία οι 
ακόλουθες επιχειρήσεις: 
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Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας
Δυτικής Μακεδονίας

> ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ 
> ΜΑ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
 
> PALAPLAST AE 

Έπαινος Περιφερειακής Αριστείας 
Κεντρικής Μακεδονίας

> DOPPLER AE 

 

«Ειδικό» Βραβείο Επενδύσων

> ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ  
 ΑΕΡΙΟΥ (TAP)

Βραβείο Αριστείας Μεγάλης Επιχείρησης

> ISOMAT ABEE 
> ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ –   
 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» 
> ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

Βραβείο Αριστείας Μικρής Επιχείρησης

> ARIVIA ABEE (ΒΙΟΤΡΟΣ) 

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Θράκη

> ΣΕΚΑΠ ΑΕ 
> ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 
> ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Ήπειρος

> ΒΙΚΟΣ ΑΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ 
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Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας Καινοτομίας

> MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

> ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 

Βραβείο Γυναίκα Επιχειρηματίας

> ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ 

Ειδικό βραβείο σημαντικής προσωπικότητας, 
που με τις πρωτοβουλίες, τις ιδέες, την 
εργασία και την εν γένει δραστηριότητα, 
συνέβαλλε διαχρονικά στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της Βόρειας 
Ελλάδας, απονεμήθηκε στον κ. Χριστόδουλο 
Αντωνιάδη. 

«Ειδικό» Βραβείο Αύξηση Απασχόλησης

> ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Έπαινος «Ειδικό» Βραβείο Αύξηση 
Απασχόλησης

> EPSILON NET AE 

«Ειδικό» Βραβείο Συνεργασία με Πανεπιστήμια 
& Ερευνητικά Ινστιτούτα

> PHARMATHEN ABEE 

Βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας

> SUNLIGHT RECYCLING AE 
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Γεύμα εργασίας με την κα. Λ. Κατσέλη, 
Πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών 
(9 Σεπτεμβρίου 2016)

Με την ευκαιρία της επίσκεψης της Προέδρου της Ελληνικής 
Ενωσης Τραπεζών, κας Λ. Κατσέλη στην Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ, διοργάνωσε προς τιμήν 
της, κλειστό δείπνο εργασίας.
Από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, αλλά και από 
τις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου που συμμετείχαν, 
τέθηκαν προς την κα Κατσέλη ζητήματα που αφορούν τη 
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος της χώρας. 
 

3rd Food for Success Conference 
(25 Οκτωβρίου 2016)

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Palladian 
Communications Specialists, υπό την αιγίδα του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου. Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, από 
το βήμα του 3rd Food For Success Conference, κατέθεσε 
τις θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου οι οποίες συμβά-
λουν στην τόνωση της ιδιωτικής οικονομίας και της οικονο-
μικής ανάπτυξης της χώρας.

Συμμετοχή των Ελληνικών Επιχειρήσεων στις 
Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων
(23 Νοεμβρίου 2016)

Σκοπός της ημερίδας, ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων 
της Βόρειας Ελλάδας για τις προμήθειες αμυντικού υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων και τη συμμετοχή των Ελληνικών 
επιχειρήσεων στα προγράμματα προμηθειών και έργων, που 
υλοποιούνται. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ομιλίες εκφώνησαν οι 
κ.κ.. Π. Καμμένος, Υπουργός Εθνικής Αμυνας, Α. Σαββάκης, 
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γ. Τσικρικάς, Αντιπλοίαρχος (Ο), Σ. 
Δανιήλ, Επισμηναγός (Ο), Ι. Μπούρας, Συνταγματάρχης (ΔΒ), 
Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ, Δρ. Γ. Βλαχογιάννης, Επιτελής 
ΓΔΑΕΕ, Δρ. Γ. Τρουλινός, Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης 
Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ), 
Τ. Ροζολής, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), κ. Π. Αγγελίδης, 
Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και ο Στ. 
Κυριακίδης, Αντιναύαρχος Π.Ν. (ε.α.), Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & 
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ),

Ο ΣΒΒΕ, με περίπτερο – εκθεσιακό χώρο  
στην 81η ΔΕΘ (10 - 18 Σεπτεμβρίου 2016)

Το πολυσχιδές έργο του Συνδέσμου για την ανάπτυξη, τη 
διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχα-
νίας και οικονομίας, τις πρωτοβουλίες του για την ανάπτυξη 
των υποδομών σε όλο το Βορειοελλαδικό Τόξο και τις ανα-
πτυξιακές και κοινωνικές του δράσεις, είχε τη δυνατότητα 
να γνωρίσει, ο επισκέπτης του περιπτέρου το οποίο βρι-
σκόταν στον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο στην 81η ΔΕΘ. 
 Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρωθυπουργός κ. 
Α. Τσίπρας κατά την περιήγησή του στα περίπτερα της ΔΕΘ, 
επέλεξε να επισκεφθεί και το περίπτερο –του ΣΒΒΕ. Τον 
Πρωθυπουργό ξενάγησε στο περίπτερο και συνομίλησε μαζί 
του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης. 
 Την ίδια μέρα, τα εγκαίνια έκανε ο Υπουργός Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκης, παρουσία της 
Υφυπουργού Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη, πολιτικών, κοινω-
νικών και οικονομικών αρχών καθώς επίσης και μελών του 
Διοικητικού Συμβούλιου του Συνδέσμου.
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Δείπνο εργασίας με τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κ. Κ. Μητσοτάκη
(30 Ιανουαρίου 2017)

Ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε κλειστό δείπνο εργασίας των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με επίσημο 
προσκεκλημένο τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας.

Ανάπτυξη ναι, αλλά πώς; 
(30 Ιανουαρίου 2017)

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την ευγενική υποστήριξη 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Ερευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις. Αφορμή 
για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσε η 
κυκλοφορία του πρώτου βιβλίο της διαΝΕΟσις, με τίτλο 
«Χάρτης Εξόδου από την κρίση: Ένα Νέο Παραγωγικό 
Μοντέλο Για την Ελλάδα».

Η Κύπρος μετά τα μνημόνια: Ένα πραγματικό Success 
Story ανερχόμενου οικονομικού κέντρου
(6 Μαρτίου 2017)

Η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και ο ΣΒΒΕ σκοπό είχε την 
ενημέρωση για το οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον της Κύπρου και στόχο την ανάδειξη των 
προκλήσεων και των προοπτικών επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, που εμφανίζονται στην αγορά της.

Διαμεσολάβηση: η Θεσμική εξωδικαστική λύση  
(11 Νοεμβρίου 2016)

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε, υπό την αιγίδα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον ΟΠΕΜΕΔ, τον ΣΒΒΕ, τη ΔΕ-
Θ-HELEXPO, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βασικό αντικείμενο 
συζήτησης ήταν οι προοπτικές και οι δυνατότητες αξιοποί-
ησης του θεσμού της Διαμεσολάβησης για την επίλυση των 
ιδιωτικών διαφορών στη χώρα μας.
Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης. Ακολούθησαν, με ομιλίες 
οι κ.κ. Π. Πικραμμένος, π. Πρωθυπουργός και Πρόεδρος 
ΣτΕ ε.τ., Πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ, Ν. Βαλεργάκης, 
Πρόεδρος του ΔΣΘ, Σ. Μάμαλης, Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
και Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΠΕΜΕΔ κ. Ν. Κανελλόπουλος.

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ (16 Ιανουαρίου 2017)

Κατά την πρώτη συνεδρίαση για το 2017, του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τα μέλη του Δ.Σ. και 
τα στελέχη του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε με τη συμμε-
τοχή της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κα. Μ. Κόλλια – Τσαρουχά.

Ωφέλειες της επιχειρηματικότητας αλλά και του 
σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού
(27 Ιανουαρίου 2017)

Τις ωφέλειες της επιχειρηματικότητας αλλά και του σω-
στού επαγγελματικού προσανατολισμού, ανέπτυξε η κα 
Αικ. Νένδου Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ, 
στο πλαίσιο της δράσης Learning Business.
Η δράση Learning Business, η οποία έχει τεθεί 
υπό την Αιγίδα του ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος), του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων και της ΚΕΕ (Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας), αφορά στη διασύνδεση μα-
θητών κι εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας 
(γυμνάσιο-λύκειο) με την επιχειρηματική κοινότητα της 
χώρας.
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ΟΜΙΛΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑρΕΜΒΑΣΕΙΣ  

08 Ιουνίου 2016 Η Ναυτεμπορική
Φυγή προς τα εμπρός: 
Βέλτιστες στρατηγικές στα χρόνια της κρίσης

09 Ιουνίου 2016 ΤΕΕ/ΤΚΜ Η περιφερειακή βιομηχανία προς το 2020

29 Ιουνίου 2016 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ / OLYMP Ελιά, ευλογία της φύσης

13 Οκτωβρίου 2016 ΣΒΒΕ - Συμεών Τσομώκος ΑΕ
Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη: 
η πρόταση του ΣΒΒΕ

25 Οκτωβρίου 2016
Palladian Conferences -  
www.foodbusiness.gr

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων  
σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα 

10 Νοεμβρίου 2016 ΣΕΒΤ
Η έρευνα & η Καινοτομία:  
το κλειδί για την ανάπτυξη

07 Νοεμβρίου 2016
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ο εξορθολογισμός της φορολογίας,  
κινητήρας της ανάπτυξης

23 Νοεμβρίου 2016 ΣΒΒΕ
Συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων 
στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων

25 Νοεμβρίου 2016 ΕΕΔΕ – Τμήμα Μακεδονίας
GREEK POSSIBLE Το Management της Ανάπτυξης 
και της Επιτυχίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην 
Παγκόσμια Οικονομία

27 Ιανουαρίου 2017 Learning Business 
Ωφέλειες της επιχειρηματικότητας αλλά και του σωστού 
επαγγελματικού προσανατολισμού

30 Ιανουαρίου 2017 διαΝΕΟσις
Χάρτης εξόδου από την κρίση: 
Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα

18 Φεβρουαρίου
Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης

Οι δυνατότητες συνεργασίας Ιταλικών  
και Ελληνικών Βιομηχανιών  
στον αγροδιατροφικό τομέα

02 - 05 Μαρτίου 2017 The Delphi Economic Forum
Παραγωγική ανασυγκρότηση 
με ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική 

06 Μαρτίου 2017
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 

ΣΒΒΕ

Η Κύπρος μετά τα μνημόνια: 
Ένα πραγματικό Success Story 
ανερχόμενου οικονομικού κέντρου

30 Μαρτίου 2017 ΕΕΔΕ – Τμήμα Μακεδονίας
Οργάνωση και διοίκηση 
βιομηχανικής παραγωγής

10 Απριλίου 2017
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο Αθήνας
Φορολογική μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη  
της ελληνικής οικονομίας

27 Απριλίου 2017
ΑΡΓΟΥΣ “Brussels Hellenic Network” 
–  Δίκτυο Ελλήνων του Εξωτερικού

Ο ΣΒΒΕ, δίαυλος οικονομικών συνεργειών 
και μοχλός ανάπτυξης
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www.cbc-hellas.gr Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Cross Border Claims - 
Hellas (CBC-Hellas)».

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

https://ec.europa.eu/easme/en/european-
actions-global-trade-1 
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «European Actions for GlobaL tradE - 
EAGLE ONE».

https://ec.europa.eu/easme/en/european-
actions-global-trade-2 Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «European Actions 
for GlobaL tradE - EAGLE TWO».

www.ready4job.gr Portal της Πράξης: 
«Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την 
απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης» (ΤοπΣΑ). Περιέχει πληροφορίες για 
θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης επιχειρηματικότητας 
και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

www.sbbe-edu.gr  Παρέχει πληροφορίες για το έργο 
και τις δράσεις του προγράμματος «Επιδοτούμενο 
πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 
ανέργων 18 – 24 ετών»

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»

www.theseis-training.eu/main/ Αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «THESEIS 
(Training on Health & Safety in Environment Industry 
Sector)».

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 

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 προτά-
σεις του Συνδέσμου σε επίκαιρα θέματα της 
οικονομικής πραγματικότητας, καθώς επίσης 
και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΒΒΕ. 
Παράλληλα, στη στήλη «Νέα Μελών» φιλοξε-
νούνται και παρουσιάζονται δραστηριότητες των 
μελών του.

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

www.enterprise-hellas.gr Δικτυακός τόπος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου ολοκληρωμένης 
επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, 
Enterprise Europe Network – Hellas, το 

οποίο παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής 
συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, 
υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά 
τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα 
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

https://ec.europa.eu/easme/en/european-actions-global-trade-1
https://ec.europa.eu/easme/en/european-actions-global-trade-1
https://ec.europa.eu/easme/en/european-actions-global-trade-2
https://ec.europa.eu/easme/en/european-actions-global-trade-2
http://www.ready4job.gr
http://www.sbbe-edu.gr
http://www.sci-egf.eu
http://www.theseis-training.eu/main/
http://www.sbbe.gr
http://www.enterprise-hellas.gr


ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  51ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016

Το έργο του Δικτύου κατά το 2016 – 2017, επικεντρώθηκε 
στα παρακάτω:
•	 Κατά τον μήνα Δεκέμβριο εν μέσω των γιορτών 

των Χριστουγέννων, οι Υπηρεσίες του Δικτύου 
κινητοποιήθηκαν και διένειμαν τα περισσότερα 
από τα προϊόντα που ζητήθηκαν από τα ιδρύματα. 
Διανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, είδη όπως ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, κλιματιστικά, ράδιο, στρώματα γυμναστικής 
και φυσικοθεραπείας, κουκλόσπιτο και κουκλοθέατρο, 
laptop, φωτοτυπικά μηχανήματα, διαδραστικό πίνακα, 
επαγγελματικό φούρνο, ψυγείο σε ιδρύματα.

•	 Το Δίκτυο ενίσχυσε οικονομικά το παράρτημα 
χρόνιων παθήσεων «Ο Άγιος Παντελεήμων» για την 
αγορά ενός ασθενοφόρου καθώς επίσης, ενίσχυσε 
με βιβλία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές την ομάδα 
δημοσιογράφων εθελοντών του Δικτύου «Journalists 
Acting». Επιπρόσθετα, καλύφθηκε η ανάγκη για θρανία 
και καρέκλες, του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 
Κωφών Βαρήκοων Θεσσαλονίκης.

•	 Επιπλέον, μια σπουδαία συνεργασία για το Δίκτυο 
αποτελεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς 
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά των ιδρυμάτων της 
Βορείου Ελλάδος να παρακολουθήσουν από κοντά 
το θεματικό πάρκο «Μυστικοί Κόσμοι» του Ευγένιου 
Τριβιζά. Επίσης μια εξίσου σημαντική συνεργασία 
προέκυψε με το ξενοδοχείο Porto Palace Hotel, το οποίο 
ενίσχυσε με είδη ιματισμού τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, 
συσσίτια και ενδιάμεσους φορείς. 

•	 Τέλος και σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου 
Συνεργασίας, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής και ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου 
(ΤΑΡ) υλοποίησαν σειρά προγραμμάτων υποστήριξης 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στη περιοχή του 
Βορειοελλαδικού τόξου και κατά μήκος του αγωγού 
φυσικού αερίου. Μέχρι τώρα έχουν παραδοθεί ένα 
επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, οικιακός και 
ορειβατικός εξοπλισμός σε τουλάχιστον δεκαπέντε 
ιδρύματα. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί εργασίες μόνωσης 
χώρου στέγασης του ιδρύματος, και αντικατάσταση 
κουφωμάτων σε γηροκομείο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν 
δρομολογηθεί και πρόκειται να παραδοθούν στις 
αρχές Μαΐου, μεταξύ άλλων, μια συσκευή για την 
αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, ένα μηχάνημα 
καθαρισμού ακτών και δύο ασθενοφόρα. 

Εκδηλώσεις
10η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Τμήματος 
Μακεδονίας της ΕΕΔΕ
Η δέκατη κατά σειρά Εκδήλωση Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ 
είχε ως στόχο την οικονομική και ηθική υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο Άγιος 
Στυλιανός». Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για 
τους σκοπούς του ιδρύματος.

ΕΤΑΙρΙκΗ 
κΟΙνωνΙκΗ 
ΕΥΘΥνΗ

Δράσεις του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, ιδρύθηκε 
το 2012 στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης από τους έξι κύριους επιχειρηματικούς φορείς της 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα επικοινω-
νίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Σήμερα, το Δίκτυο 
υποστηρίζει τουλάχιστον 60 ιδρύματα, συσσίτια και ενδιάμε-
σους φορείς.
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για 
την Ανάπτυξη
Σταύρου Γιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ (ΕΣΕΠΠΑ)
Σαββάκης Αθανάσιος

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σαββάκης Αθανάσιος

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 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΟΠΕΜΕΔ)
Σαββάκης Αθανάσιος
Σταύρου Γιάννης

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Γεωργίου Χρήστος

ΕΡΤ 3
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σταύρου Γιάννης

ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27,
ΤΟΥ Ν. 4399/2016
Σταύρου Γιάννης - Γεωργίου Χρήστος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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 ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
2014-2020
Σταύρου Γιάννης - Γεωργίου Χρήστος

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

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

ΥΠΟΣΤΗρΙκΤΙκΕΣ 
ΥΠΗρΕΣΙΕΣ
ΠρΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕκΠρΟΣωΠΗΣΕΙΣ

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

ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

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

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΠΑΘ)
Σαββάκης Αθανάσιος
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αμπατζής Δημήτριος - Ανδρεαδάκης Κύρος

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ («OK!Thess)
Σαββάκης Αθανάσιος - Σταύρου Γιάννης

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

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

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΠ
Νένδου Αικατερίνη 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. 
4399/16
Σταύρου Γιάννης - Γεωργίου Χρήστος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης - Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Σταύρου Γιάννης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σταύρου Γιάννης - Γεωργίου Χρήστος

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γεωργίου Χρήστος - Στυλιαράς Κωνσταντίνος

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»
•	 Γεωργίου Χρήστος
•	 Στυλιαράς Κωνσταντίνος
•	 Ομάδα εργασίας «Τεχνολογία – Πληροφορική – 

Ευρυζωνικά Δίκτυα»
•	 Βενιζέλος Παναγιώτης
•	 Γεωργίου Χρήστος
•	 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
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ΕΣωΤΕρΙκΗ ΛΕΙΤΟΥρΓΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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 σημαντι-
κά 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 συμπε-
ριλαμβάνονται τα εξής:
•	 Η φήμη και η αναγνωρισιμότητα του ΣΒΒΕ, αλλά και 

η αποδεδειγμένη υποστήριξη και συνέπεια συνεχί-
ζουν 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 συμπλη-
ρώνουν τον κατάλογο των σημαντικότερων ωφε-
λειών για τα μέλη.

ΠΛΗρΟφΟρΗΣΗ ΜΕΛων

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο ΣΒΒΕ, για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη πληρο-
φόρηση των μελών του, έχει αναπτύξει και διατη-
ρεί σύστημα πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικά newsletters, έντυπο διμηνιαίο «Δελτίο 
ΣΒΒΕ», αποστολή εγκυκλίων και ηλεκτρονικών ενη-
μερωτικών δελτίων ειδικού ενδιαφέροντος. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2016 – Απρίλιος 
2017 έχουν αποσταλεί στις επιχειρήσεις-μέλη του 
Συνδέσμου 16 εγκύκλιοι, οι οποίοι κάλυψαν διάφορα 
θέματα νομοθετικού έργου και διοικητικών αποφάσε-
ων, χρηματοδοτικά προγράμματα, εκπόνηση μελετών, 
διεθνών αγορών κα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Δεκαπενθήμερη ηλεκτρονική έκδοση του ΣΒΒΕ, η 
οποία καλύπτει τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα οι-
κονομίας, 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.

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

•	 ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική 
επικαιρότητα, 

•	 ερωτήσεις επί του περιεχομένου νομοθεσίας, 
•	 μεμονωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις, 
•	 αναζήτηση συνεργασιών, κ.α. 
αλλά και αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία ειδικού 
ενδιαφέροντος όπως:
•	 προκηρύξεις διαγωνισμών,
•	 επιχειρηματικές αποστολές, 
•	 διεθνείς συνεργασίες, κ.α. 

ΤΥΠΟΣ & 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 εικό-
να για το πώς είδαν και κάλυψαν τις θέσεις, απόψεις, το-
ποθετήσεις του Συνδέσμου τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΜΜΕ). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ISO 9001:2008 ΚΑΙ SA 8000:2008

Σε διάστημα μιάς (1) ημέρας: 96,00%

Σε διάστημα δύο (2) ημερών: 4% 

Σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών: 0%

Χρόνος ανταπόκρισης αιτημάτων Έτους 2016
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Αναφορικά με τα αποτελέσματα του IMD και την κατάταξη 
της χώρας μας, ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, δήλωσε ότι 
στα στοιχεία του IMD καταγράφεται με τον πιο δραματικό 
τρόπο ποιος πραγματικά έχει πληρώσει ακριβά την κρίση, 
δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. 
Capital controls και πολιτική αβεβαιότητα, υπογράμμισε 
ο κ. Σαββάκης, καταβαράθρωσαν την ανταγωνιστικότητα 
της Ελλάδας από την 50η στην 56η θέση μεταξύ 61 χω-
ρών. Για τον ΣΒΒΕ η έξοδος από την κρίση έχει μια βασική 
προϋπόθεση: την έμπρακτη υποστήριξη της μεταποιητικής 
δραστηριότητας. Η βιομηχανία στην Ελλάδα είναι αυτή που 
μπορεί να παράξει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και να 
«εισάγει» πλούτο στη χώρα, για να βγούμε από την κρίση. 

Διάγραμμα κατάταξης της Ελλάδας την τελευταία 
πενταετία στον συνολικό και στους επιμέρους δείκτες 
ανταγωνιστικότητας

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – 
HELLAS ΤΟΥ ΣΒΒΕ

          

Με καινούργια εργαλεία, καινούργιες υπηρεσίες, και και-
νούργιο «branding» συνεχίζει την πορεία του το δίκτυο 
Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ, με περισ-
σότερη έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη 
διαχείριση καινοτομίας. 
Το Enterprise Europe Network, στο οποίο ανήκει ο ΣΒΒΕ, 
είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα, 
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Υποστηρίζει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς, προκει-
μένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω 
της έρευνας, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργα-
σίας. Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους 

ΕρΕΥνΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ IMD 
O ΣΒΒΕ ως εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for 
Management Development» (IMD) στην Ελλάδα, δημοσιο-
ποίησε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 τα αποτελέσματα της 
Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (IMD), για το 
έτος 2016. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική θέση 
της Ελλάδας κατά το 2015 σημείωσε υποχώρηση κατά έξι 
(6) θέσεις και εφέτος κατατάσσεται στην 56η θέση μεταξύ 
61 χωρών από την 50η 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 «Οικο-
νομική Αποδοτικότητα», η «Κυβερνητική Αποτελεσματι-
κότητα», η «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και οι 
«Υποδομές». (συνολικά αξιολογούνται περισσότεροι από 
340 δείκτες).

•	 Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Απο-
δοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή 
όγδοη θέση (58η) για το 2015, διατηρώντας την ίδια 
θέση όπως και την προηγούμενη χρονιά, 

•	 Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Απο-
τελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί κατά δύο (2) 
θέσεις, καταλαμβάνοντας την 59η θέση, σημειώνοντας 
την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 61 χωρών που 
συμμετέχουν στην έρευνα. (Η Ελλάδα «τρίτη» από το 
τέλος) 

•	 Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής 
Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται σημαντική υπο-
χώρηση. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται 57η 
από την 43η θέση που κατείχε το 2013, σημειώνοντας 
υποχώρηση κατά δεκατέσσερις (14) θέσεις, και, τέλος,

•	 Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης 
επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας κατά τρεις 
θέσεις: συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2014, η 
χώρα μας για το 2015 κατατάσσεται στην 38η θέση, 
οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας περίπου στη 
θέση που είχε το 2013.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Με το νέο «branding» του Enterprise Europe Network 
εκδίδεται πλέον η Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα 
«e-flashnews» από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe 
Network – Hellas του ΣΒΒΕ. 
Η θεματολογία του «e-flashnews» περιλαμβάνει εθνικά και 
ευρωπαϊκά θέματα επικαιρότητας όπως: ευκαιρίες χρηματο-
δότησης, επιχειρηματικές συνεργασίες, προκηρύξεις, εθνι-
κούς και διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς κρατικών προ-
μηθειών, κλαδικές εκθέσεις κ.α. Ενημερώνει επίσης και για 
τη διοργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς επίσης και για εκδηλώσεις του Enterprise 
Europe Network – Hellas. Στη διάρκεια του εξεταζόμενου 
διαστήματος, απεστάλησαν συνολικά 10 τεύχη της εφημερί-
δας αυτής. 

ΔΙΕΘνΗΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΑ - 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ κΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΥρωΠΑϊκων ΠρΟΓρΑΜΜΑΤων

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 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.
Στο πλαίσιο αυτό το Enterprise Europe Network – Hellas 
του ΣΒΒΕ προώθησε για λογαριασμό της Ε.Ε και καταχώρη-
σε στη σχετική βάση δεδομένων τη διαβούλευση που αφορά 
την αξιολόγηση «REFIT» του Κανονισμού «REACH» για 
το 2017 και των Τεχνολογιών Υγείας.

ΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ - 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (PARTNERSHIP 
OPPORTUNITIES DATABASE - POD)
Η βάση «POD» παρέχει στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα αναζήτησης συνεργατών 
σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. 
Στη Βάση Επιχειρηματικών - Τεχνολογικών 

– Ερευνητικών «POD» από το Enterprise Europe Network - 
Hellas του ΣΒΒΕ έχουν καταχωρηθεί συνολικά 22 ελληνικά 
προφίλ (14 επιχειρηματικά, 3 τεχνολογικά, 5 ερευνητικά). Για 
τα προφίλ αυτά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας 
συνολικά 61 επιχειρήσεις. 
Επιπλέον μέσω του «e-flashnews» έχουν προωθηθεί προς τις 
επιχειρήσεις, 54 διεθνή προφίλ επιχειρηματικής και ερευνη-
τικής συνεργασίας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙ-
ΑΣ «ENHANCEMENT» ΑΠΟ ΤΟ «EUROPEAN 
INNOVATION MANAGEMENT ACADEMY - 
IMP³ROVE»
Το «Enhancement» αφορά την αξιολόγηση του καινοτομικού 
δυναμικού και τη στρατηγική καινοτομίας μιας επιχείρησης. 
Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, το Enterprise Europe 
Network – Hellas του ΣΒΒΕ υποστήριξε 15 επιχειρήσεις για 
τη συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου διαχεί-
ρισης καινοτομίας «IMP³rove».

οργανισμούς, μεταξύ των οποίων: εμπορικά και βιομη-
χανικά επιμελητήρια, σύνδεσμοι, φορείς περιφερειακής 
ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς 
αυτοί απασχολούν περίπου 3.000 εξειδικευμένα στελέχη, 
με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις, καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε 
βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύ-
ου βρίσκονται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Το Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ, παρέ-
χει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρόσβαση σε νέες αγορές. 
Προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Ε.Ε. και τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Αποστολή του δικτύ-
ου είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρο-
μεσαίων, σε θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. 
Το δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών 
για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουργώ-
ντας 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 / νέα 

νομοθεσία για τις επιχειρήσεις.
•	
Το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ προω-
θεί την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση 
των επιχειρήσεων, τομείς που θεωρούνται κλειδιά για την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Παράλληλα, ενδυ-
ναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και 
επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και πε-
ριβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.
Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα 
για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2016 –Απρίλιος 2017, οι 
υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του 
ΣΒΒΕ επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

ΠΑρΟΧΗ ΠΛΗρΟφΟρΗΣΗΣ / 
ΥΠΗρΕΣΙων ΥΠΟΣΤΗρΙΞΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Το Enterprise Europe Network - Hellas στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές, διαχειρίστηκε 
συνολικά 1069 αιτήματα. 

Τα κυριότερα αιτήματα πληροφόρησης αφορούσαν σε 
θέματα όπως: 
•	 Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά  
 προγράμματα
•	 Υποστήριξη καινοτομίας
•	 Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική 
•	 Επιχειρηματικές συνεργασίες / διεθνοποίηση

Επιχειρηματικές συνεργασίες 45%
Χρηματοδότηση 38%
Υποστήριξη καινοτομίας 12%
Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική 5%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 
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ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ο ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Παράρτημα Βορείου Ελλάδας, 
το Ελληνο-Ασιατικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Σύν-
δεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, διοργάνωσε ημερίδα 
με θέμα: «Ασιατικές Αγορές» την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017. 
Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν αναλυτικές 
πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προ-
σφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις σε ασιατικές αγορές. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ιδιαιτερότητες, στα πλεονεκτή-
ματα, και τις προοπτικές της αγορά της Ιαπωνίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ
Η ημερίδα διοργανώθηκε, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, από 
τον ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το EU – Latin America Business 
Services Network (ELANBiz). Ο κ. J. Sanchez, εξιδεικευμένος 
σύμβουλος για τη Λατινική Αμερική του ELANBiz, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες της περιοχής όπως η Αργεντινή, 
η Βραζιλία, η Χιλή, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, το Μεξικό και 
το Περού παρουσίασε την κουλτούρα της επιχειρηματικότη-
τας των χωρών αυτών αλλά και τις υπηρεσίες που μπορεί να 
παρέχει το Δίκτυο στις ελληνικές επιχειρήσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, συμμετεί-
χε σε 26 ειδικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και εκπαιδευτικά 
σεμινάρια που αφορούσαν στις δράσεις των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που υλοποιεί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΣΥΓΧρΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕνΑ
ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

«Enhancement» από το «European Innovation 
Management Academy – «IMP³rove»
Το «Enhancement» αφορά την αξιολόγηση του καινοτομικού 
δυναμικού και τη στρατηγική καινοτομίας μιας επιχείρησης. 
Στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και διαρκούς 
ανάπτυξης, ενώ, η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης με 
επιδόσεις άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντοπίζει αδυ-
ναμίες και συμβάλει στη βελτιώνει της θέση της επιχείρησης 
στην παγκόσμια αγορά.
Για τα έτη 2017 και 2018 ο ΣΒΒΕ προβλέπεται να υποστη-
ρίξει 15 επιχειρήσεις για τη συμπλήρωση του διαδικτυακού 
ερωτηματολογίου «IMP³rove»

EUROPEAN ACTIONS FOR 
GLOBAL TRADE - ONE 
(EAGLE1)
Ο ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο του Λονδίνου καθώς 
και με άλλους 4 ευρωπαϊκούς 
φορείς (το Εμπορικό Επιμελητή-
ριο των Βρυξελλών, το Εμπορι-

κό 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 - ONE 
(EAGLE1)». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη 
της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς τρί-
τες χώρες.
Στο πλαίσιο του έργου, διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική 
Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Αμπού Ντάμπι, 
Ντουμπάι, Σάρζα) στις 3-8 Σεπτεμβρίου 2016 με τη συμμε-
τοχή 10 εταιριών.

EUROPEAN ACTIONS FOR 
GLOBAL TRADE - TWO 
(EAGLE2)
Ο ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο του Λονδίνου καθώς 
και με άλλους 4 ευρωπαϊκούς 
φορείς (το Εμπορικό Επιμελητή-
ριο των Βρυξελλών, το Εμπορι-

κό 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 - TWO 
(EAGLE2)». Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη 
της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς τρί-
τες χώρες.
Στο πλαίσιο του έργου, διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 3 ημερί-
δες για τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδία, στο Ιράν και 
στην Ταιβάν
Επίσης, ο ΣΒΒΕ διοργάνωσε Επιχειρηματική Αποστολή στην 
Ινδία (Βομβάη, Μπανκγαλόρε, Νέο Δελχί) στις 21-26 Νοεμ-
βρίου 2016 με τη συμμετοχή 5 ελληνικών εταιριών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
«ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK»
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», 4 προφίλ (3 
επιχειρηματικά και 1 ερευνητικό) για τα οποία έχουν 
υποβληθεί συνολικά 19 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

Διοργανώθηκε εκδήλωση 
επιχειρηματικής συνεργασίας 
από το αντίστοιχο κέντρο 
Enterprise Europe Network 
της Ιταλίας στις 7 Απριλίου 
2017 στο Παλέρμο με τη 
συμμετοχή 3 εταιρείων οι 
οποίες πραγματοποίησαν 7 
συναντήσεις. 

· Sustainable Construction: για τον τομέα της 
αειφόρου δόμησης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της ομάδας αυτής, καταχωρήθηκαν στη Βάση «POD», 
3 προφίλ (1 επιχειρηματικό, 1 τεχνολογικό και 1 
ερευνητικό) για τα οποία υποβλήθηκαν συνολικά 14 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Επίσης, διοργανώθηκε 
εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας από το 
αντίστοιχο κέντρο Enterprise Europe Network της 
Γαλλίας στις 23 Νοεμβρίου 2016 στο χώρο της 
έκθεσης «BUILD & CONNECT» στο Στρασβούργο. 
Συμμετείχαν 2 εταιρείες-πελάτες του Enterprise 
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ οι οποίες 
πραγματοποίησαν συνολικά 7 συναντήσεις.

· ICT Industry & Services: για τον τομέα της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής, 
καταχωρήθηκαν στη Βάση «POD», 4 προφίλ (3 
επιχειρηματικά και 1 ερευνητικό) για τα οποία το 
Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ έλαβε 
συνολικά 6 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

· ENVIRONMENT: για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της ομάδας αυτής, καταχωρήθηκαν 
στη Βάση «POD», 4 προφίλ (2 επιχειρηματικά και 2 
ερευνητικά) και κατατέθηκαν συνολικά 10 εκδηλώσεις 

ενδιαφέροντος. Επίσης, διοργανώθηκε εκδήλωση 
επιχειρηματικής συνεργασίας από το αντίστοιχο κέντρο 
Enterprise Europe Network της Γερμανίας στις 28-
31 Μαρτίου 2017 στο χώρο της έκθεσης «Wasser 
Berlin» στο Βερολίνο Συμμετείχαν 4 εταιρείες-πελάτες 
του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ οι 
οποίες πραγματοποίησαν συνολικά 15 συναντήσεις. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Το Enterprise Europe Network - Hellas του ΣΒΒΕ διοργά-
νωσε ή συνδιοργάνωσε τις παρακάτω ενημερωτικές εκδη-
λώσεις: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος και το EU-Indonesia Business Network 
(EIBN), μέλη αμφότερα του δικτύου Enterprise Europe 
Network, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 
2017. Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν αναλυ-
τικές πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δυνατότητες και 
τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στις ελληνικές 
επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά όπως η Ινδονησία. 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Στόχος της ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε, την Τετάρ-
τη 15 Μαρτίου 2017, από τον ΣΒΒΕ σε συνεργασία με το 
Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels και το 
InvestHK, ήταν η παρουσίαση της οικονομίας και των επεν-
δυτικών ευκαιριών αλλά και υποστήριξη των επιχειρήσεων 
της Βορείας Ελλάδας να προωθηθούν στην αγορά του Χονγκ 
Κόνγκ. 
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Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής  
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) 

To 2016 το ΚΕΠΑ επέδειξε ιδιαίτερα σημαντικό έργο στη 
διαχείριση των προγραμμάτων που έχει αναλάβει μέσω της 
συμμετοχής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο εταιρικό σχήμα του ΕΦΕ-
ΠΑΕ του, παρέχοντας για ακόμη μία χρονιά υπηρεσίες υψη-
λής ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις της 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα ανέπτυξε 
έντονη δραστηριότητα στον τομέα αξιοποίησης ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 
Αναλυτικότερα:
Α) Μέσω της συμμετοχής του στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με γεωγρα-
φική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μα-
κεδονίας, 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	δραστηριο-

ποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορί-
ου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

ολοκληρώνοντας των σύνολο των επιτόπιων επαληθεύσεων 
για τα έργα ευθύνης του και σχεδόν του συνόλου των διαχει-
ριστικών διαδικασιών τους.
Παράλληλα τα στελέχη του ΚΕΠΑ συνέχισαν τη δραστηρι-
ότητα της δημοσιότητας και προβολής του έργου του μέσω 
άρθρων, συνεντεύξεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης στους 
Δικαιούχους των προγραμμάτων, καθώς και μέσω της ιστο-
σελίδας www.e-kepa.gr.
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 Δικαιού-

χους των προγραμμάτων που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, το ποσοστό της θετικής γνώμης των Δικαιού-
χων για το ΚΕΠΑ το 2016 ξεπερνά το 90%.
Πέρα από το διαχειριστικό του έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013, το ΚΕΠΑ συμμετείχε ενεργά μέσω της ΚΕΠΑ-Α-
ΝΕΜ στις διαδικασίες συμμετοχής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στον 
ΕΦΕΠΑΕ για την ανάληψη δράσεων και προγραμμάτων στη 
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Μέχρι σήμερα η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας :
1. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης»
2. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
3. «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 
για την είσοδό τους στις νέες αγορές»
4. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για για τον εκσυγχρονισμό 
τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρε-
σιών τους», των οποίων οι διαδικασίες αξιολόγησης ξεκίνη-
σαν το καλοκαίρι του 2016. 
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 και του ΕΣΠΑ 2014-2020  στα 
οποία συμμετέχει, είτε ως επικεφαλής εταίρος, είτε ως απλός 
εταίρος συγκριμένων κοινοπρακτικών σχημάτων, με σημαντικά 
αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή δια-
δραματίζει το γραφείο που διατηρεί το ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες.
Στη διάρκεια του 2016 οι κύριες δράσεις που ανέπτυξε το 
ΚΕΠΑ είναι οι κάτωθι :
•	 Εγκρίθηκε	μαζί	με	άλλους	εταίρους	από	το	εξωτερικό	για	
την υλοποίηση των  προγραμμάτων της Ε.Ε.

- EUROSYN (ΗΟΡΙΖΟΝ 2020)
- Design4Innovation (Interreg Europe 2014-2020)
- Design Shots (ΗΟΡΙΖΟΝ 2020)
- Συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των 

 προγραμμάτων της ΕΕ:
- «Design for Europe» 
- ΕΙSS –  ‘‘EcoInnovation Support Services”
- Tourism ID 

•	 Ολοκλήρωσε	με	επιτυχία	το	έργο		«microSTARS».	
•	 Συνέχισε	την	προσπάθειά	του	για	την	προώθηση	των	μι-

κροπιστώσεων.
•	 Ενδυνάμωσε	την	ενεργή	συμμετοχή	του	σε	σχετικά	ευρω-

παϊκά δίκτυα και φορείς (ERRIN, EMN, MFC, BEDA).
•	 Ανέπτυξε	συνεργασία	με	 το	Δήμο	Θεσσαλονίκης	για	θέ-

ματα κοινών πρωτοβουλιών σε δράσεις και ενέργειες που 
προάγουν την επιχειρηματικότητα.

•	 Μέσω	της	συνεργάτιδας	του	ΚΕΠΑ	στο	γραφείο	των	Βρυ-
ξελλών δημιούργησε επαφές και συνεργασίες με φορείς 
του εξωτερικού.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής 
άσκησης ανέργων 18 – 24 ετών

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο-
γής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Δια-
χείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως 
συνδικαιούχος.
Αφορά την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης 
και συμβουλευτικής υποστήριξης για 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 συγχρημα-
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (Πράξη) επαγ-
γελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πι-
στοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε 1300 ανέργους 
ηλικίας 18 – 24 ετών και υλοποιείται στις Περιφέρειες: Ηπεί-
ρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατο-
λικής Μακεδονίας & Θράκης.
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

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016.
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίη-
ση 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 συγ-
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» 
στην Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑ-
ΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. 
‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμμετέχοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), το ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) και το ΙΝ-
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). 
Σκοπός της Ένωσης ήταν η παροχή άμεσης, πολύπλευρης 
και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την 
επιχειρηματικότητα 515 απολυμένων ατόμων της εταιρεί-
ας Sprider Stores A.E., η οποία έχει τερματίσει τη δραστη-
ριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και 502 νέων κάτω των 
30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης. Οι ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και 
Κινητικότητας υλοποιήθηκαν στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες 
της Ελλάδας. Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του 
παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.sci-egf.eu 

       

Eυρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο

EΥΡΩΠΑϊΚΟ ΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

Eυρωπαϊκή Ένωση
Eυρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

European Globalisation Adjustment Fund
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

http://www.sbbe-edu.gr
http://www.sci-egf.eu


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016

Δίκτυο ΠρΑΞΗ – Μεταφορά Τεχνολογίας 
στην Πράξη

Το 2016 το γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στη Θεσσαλονίκη 
παρείχε υποστήριξη σε 154 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 72 
αφορούσαν υποστήριξη σε θέματα ερευνητικών προγραμμά-
των και οι υπόλοιπες θέματα τεχνολογικής και επιχειρηματι-
κής συνεργασίας. Αναλυτικότερα ο απολογισμός για το 2016 
περιλαμβάνει:

Συμφωνίες τεχνολογικής/επιχειρηματικής 
συνεργασίας 
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (γραφείο Θεσσαλονίκης) παρείχε υποστή-
ριξη σε εταιρίες και οργανισμούς για τον εντοπισμό συνερ-
γατών στο εξωτερικό. Σε 7 περιπτώσεις υπήρξε συμφωνία 
επιχειρηματικής ή ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ελ-
ληνικών εταιριών και οργανισμών με αντίστοιχους φορείς 
από τη Γερμανία, την Πολωνία, το Ισραήλ, τη Βουλγαρία κ.α.

Προώθηση αιτημάτων ευρωπαϊκών εταιριών για τε-
χνολογική συνεργασία 
To 2016 προωθήθηκαν στοχευμένα 57 αιτήματα ευρωπαϊ-
κών εταιριών για τεχνολογική συνεργασία. Σε 28 περιπτώ-
σεις υπήρξε ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά, σε 12 
περιπτώσεις οι συζητήσεις έφτασαν σε προχωρημένο στάδιο 
και σε 4 περιπτώσεις υπήρξαν ολοκληρωμένες συμφωνίες. 
Επίσης, σε 2 περιπτώσεις ελληνικοί οργανισμοί της Β. Ελλά-
δας συμμετείχαν με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε 
ευρωπαϊκές προτάσεις ερευνητικής συνεργασίας.

Προώθηση στην Ευρώπη αιτημάτων τεχνολογικών συ-
νεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρί-
ων της Β. Ελλάδας
Στο ίδιο διάστημα αναδείχτηκαν 25 περιπτώσεις επιχειρήσε-
ων και ερευνητικών εργαστηρίων με δυνατότητα ή ανάγκη 
διακρατικής τεχνολογικής συνεργασίας. Μετά από στενή συ-
νεργασία και λεπτομερείς συζητήσεις ως προς τους όρους 
της προσδοκώμενης συνεργασίας με ξένες επιχειρήσεις, προ-
ωθήθηκαν 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 53 περι-
πτώσεις ολοκληρωμένη πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά, αλλά 
και Εθνικά Προγράμματα, ενώ συμμετείχαν σε 3 συναντήσεις 
με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, διορ-
γάνωσαν ή συμμετείχαν ως εκπαιδευτές σε σεμινάρια για τον 
Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των κυριότερων εκδηλώσε-
ων που διοργανώθηκαν το 2016 με την υποστήριξη του γρα-
φείου Θεσσαλονίκης:
18/5/2016, Θεσσαλονίκη, Technology Forum 2016 
Matchmaking Event: Εκδήλωση τεχνολογικών και επιχει-
ρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης 
Technology Forum 2016. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 60 
εκπρόσωποι επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών 
κέντρων από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πραγ-
ματοποιήθηκαν περισσότερες από 130 διμερείς συναντήσεις. 
Διοργάνωση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
6/7/2016, Θεσσαλονίκη, NANOTEXNOLOGY 2016 
Matchmaking Event: Εκδήλωση τεχνολογικών και επιχειρη-
ματικών συναντήσεων στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου 
NANOTEXNOLOGY 2016. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 53 
εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχει-
ρήσεων, από 20 χώρες, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισ-
σότερες από 100 διμερείς συναντήσεις. Διοργάνωση: Δίκτυο 
ΠΡΑΞΗ, LTFN-Α.Π.Θ.
14/9/2016, Βρυξέλλες, Εκδήλωση δικτύωσης στο πλαί-
σιο της ενημερωτικής ημερίδας: Horizon 2020 Societal 
Challenge 5 – Climate Action. Συμμετείχαν περισσότεροι 
από 200 εκπρόσωποι εταιριών, πανεπιστημίων, ερευνητικών 
κέντρων και άλλων οργανισμών από 25 χώρες. Πραγματο-
ποιήθηκαν περισσότερες από 500 διμερείς συναντήσεις με 
στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών. Διοργάνωση: 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, NCPs CaRE, EASME.
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