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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

THESSALONIKI SUMMIT

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ
· Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών
· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη
· Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ)
· Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
· Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
· Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την TAITRA
· Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο έργο Thessaloniki INTERNATIONAL TECHNOLOGY CENTER
· Ο ΣΒΒΕ μέλος του Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC)
· Ο ΣΒΒΕ μέλος της Ευρασιατικής συνεργασίας-ICIE

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΒΒΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας
· Επιχειρηματικό Περιβάλλον
· Εξωστρέφεια
· Ενίσχυση ρευστότητας
· Καινοτομία – Τεχνολογία
· Στοχευμένες πολιτικές κινήτρων – Κλαδικές πολιτικές
· Απονομή δικαιοσύνης
· Διασύνδεση εκπαίδευσης με την παραγωγή
Θέσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της βιομηχανίας

· Νομιμοποίηση αυθαιρέτων της βιομηχανίας
· Εξυγίανση σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου - Καθαρές τιμές
· Καθυστερήσεις πληρωμών
· Ριζική αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου
· Παροχή κινήτρων για συνεπείς επιχειρήσεις, με κριτήριο την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το κράτος
· Επιστροφή – συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ»
Υποστήριξη της απασχόλησης
Φορολογικά θέματα

· Προτάσεις τεχνικών τροποποιήσεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
· Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών
· Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των

επιχειρήσεων στο Δημόσιο.
· Επισφαλείς Απαιτήσεις
· Κατάργηση του κώδικα χαρτοσήμου και του τέλους χαρτοσήμου σε όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων
· Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις.  Αναστολή του «πόθεν έσχες» για 5 έτη
· Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα κατάργηση του

συμπληρωματικού φόρου
· Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας
· Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
· Στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, στη Θεσσαλονίκη
· Παραγραφές φορολογικών ελέγχων
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Υποδομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα
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 Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Γ. Δραγασάκη
· Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου
· Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης,  κ. Α. Χαρίτση
· Συνάντηση με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Δ. Λιάκο
· Συναντήσεις με την Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) ,κα Μ. Κόλλια-

Τσαρουχά
· Συνάντηση με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή
· Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, κ. Λ. Λαμπριανίδη
· Συνάντηση εργασίας με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστο Σταϊ-

κούρα

Διεθνής Δικτύωση

· Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ταιβάν
· 6ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum στις ΗΠΑ
· Οι αγορές Πεκίνου, Σαγκάης, Μπουένος Άιρες
· European Cluster Policy Making Event and Matchmaking Event
· Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εξάγει και να μπει σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου
· Ελληνο - Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
· Χονγκ Κονγκ: Το ιδανικό πρώτο βήμα για την είσοδο στην Ασία
· Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής
· Ομάδα Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network
· Επιχειρηματική αποστολή στην Αγία Πετρούπολη

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»
· Δωρεά του ΣΒΒΕ σε σχολεία των Σερρών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
· Εκπροσωπήσεις
· Πληροφόρηση Μελών
· Εσωτερική Λειτουργία
· Έρευνες - Μελέτες
· Enterprise Europe Network του ΣΒΒΕ
· Συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
· Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)



Αγαπητά Μέλη του ΣΒΒΕ, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στο μέσον της τελευταίας διετίας στην προεδρία του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Το 12μηνο που ολοκληρώθηκε θεωρώ ότι ήταν άκρως δημιουργικό και εξόχως πα-
ραγωγικό για τον ίδιο το Σύνδεσμο, αλλά, κυρίως, για εσάς τα μέλη του.
Καταρχήν ο μήνας Οκτώβριος του 2017 θεωρώ ότι θα καθορίσει την πορεία και την
ιστορία του Συνδέσμου μας, για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Τούτο διότι από το βήμα της νέας μας πρωτοβουλίας «Thessaloniki Summit» ο
Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας μας αναγόρευσε σε «Κοινωνικό Εταί-
ρο» και ουσιαστικά ανέδειξε με την απόφασή του αυτή τον ΣΒΒΕ σε συν- διαμορ-
φωτή της αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα τα επόμενα χρόνια.
Για πρώτη φορά ένας «Περιφερειακός Σύνδεσμος» αναγορεύεται σε «Κοινωνικό
Εταίρο» γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η σημε-
ρινή πολιτική ηγεσία στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην περιφερειακή σύγκλιση και
στην αποκέντρωση.
Η απόφαση αυτή έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και δικαιώνει την πάγια θέση του
Συνδέσμου μας για την έμπρακτη υποστήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας
στη χώρα μας, στην ελληνική περιφέρεια και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
Επιπλέον, καλύπτει με σαφήνεια το κενό που υπάρχει στην εκπροσώπηση του συ-
νόλου της βιομηχανίας και της μεταποιητικής δραστηριότητας της χώρας στο κοινω-
νικό πεδίο. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή έκφραση στήριξης του συνόλου της περι-
φέρειας της χώρας, και όχι αποκλειστικά της Βόρειας Ελλάδας, η οποία έτσι γίνεται
συμμέτοχος στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών προοπτικών και στη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής στην πατρίδα μας.
Ως εκ τούτου, η απόφαση της Κυβέρνησης για τη συμπερίληψη του ΣΒΒΕ στους
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, είναι δίκαια, και
γίνεται πράξη ένα πάγιο αίτημα του ΣΒΒΕ τουλάχιστον 40 ετών. Υπογραμμίζουμε
ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση καλύπτεται, με ουσιαστικό τρόπο, το διαχρονικό
κενό ανυπαρξίας τριτοβάθμιας εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης που θα
προέρχεται και θα εκπροσωπεί τον χώρο της βιομηχανίας.
Εν τέλει, θεωρώ ότι ο ΣΒΒΕ αλλάζει με τη συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση,
αναγνωρίζεται το κύρος του και το έργο που επιτελεί, ενώ απ΄ εδώ και στο εξής
τόσο ο ίδιος ο Σύνδεσμος όσο και τα μέλη του πρέπει να εργαστούν ακόμη πιο ε-
ντατικά για την περιφερειακή σύγκλιση, την ουσιαστική εκπροσώπηση της μεταποί-
ησης και της βιομηχανίας στο κοινωνικό πεδίο, και για την περαιτέρω ανάδειξη του
ΣΒΒΕ σε παράγοντα διαμόρφωσης συνθηκών κοινωνικής συνοχής του συνόλου
της ελληνικής περιφέρειας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ανέφερα ότι η ανάδειξή μας από τον Πρωθυπουργό σε «Κοινωνικό Εταίρο»
συνέβη κατά τη διάρκεια του 2ου Thessaloniki Summit. Είναι η απόδειξη ότι η συγκε-
κριμένη μας νέα πρωτοβουλία δεν είναι απλώς προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά
απέκτησε το κύρος που προσδοκούσαμε από τη δεύτερη κιόλας διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς:

· Αναλάβαμε την προεδρία της νεοσύστατης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ-
μία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ», γεγονός που μας δίνει μεγαλύτε-
ρη πρόσβαση στην παρακολούθηση των όσων συμβαίνουν στο μεγάλο πεδίο
της ενέργειας στην πατρίδα μας.

· Συνεχίσαμε και φέτος τη συνεργασία μας με την Ελληνική Παραγωγή – Συμ-
βούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, συν-διαμορφώνοντας με τους άλλους
περιφερειακούς συνδέσμους βιομηχανίας προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για
την έμπρακτη ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην πατρίδα μας.
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Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος ΣΒΒΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

· Είμαστε πλέον ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνι-
κού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων
(ΕΣΕΠΠΑ), ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα
μέσω του θεσμικού διαλόγου με την κυβέρνηση,
τους ΟΤΑ, και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και
οργανισμούς, να δημιουργούμε και να λειτουργούμε
οργανωμένους υποδοχείς επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων στους οποίους θα ισχύουν ξεκάθαροι κανό-
νες αδειοδότησης και λειτουργίας για τις επιχειρήσεις
που είναι εγκατεστημένες σ΄ αυτούς.

· Ιδρύσαμε μαζί με άλλους σημαντικούς φορείς το
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με στό-
χο την προαγωγή, την προώθηση και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, τη βελτίωση
της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο και την εδραίωση
νέων διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών.

· Εργαστήκαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστη-
μα με τον εμβληματικό μας στόχο, αυτόν της προώ-
θησης στη παγκόσμια αγορά διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων που παράγονται από μεταποιητικές επι-
χειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια. Στο
πλαίσιο αυτό υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας
με: α) το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και, β) με
τον Εθνικό Φορέα Προώθησης Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητα της Tαϊβάν (TAITRA), ενώ, γ) ο ΣΒΒΕ
είναι πλέον μέλος της Ευρασιατικής Συνεργασίας –
ICIE, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες και
σπουδαιότερες επιχειρήσεις από τις χώρες της Πρώ-
ην Σοβιετικής Ένωσης, και στη διαχείριση του συγκε-
κριμένου οργανισμού συμμετέχουν πρώην πρωθυ-
πουργοί, πρώην υπουργοί των χωρών αυτών, και
σημαντικοί διαμορφωτές πολιτικής διεθνούς συνερ-
γασίας.

· Υποστηρίξαμε και συμπράττουμε στην υλοποίηση
του έργου Thessaloniki International Technology
Center με διακριτικό τίτλο Thess-INTEC, για την υλο-
ποίηση του στρατηγικού στόχου ανάδειξης της Θεσ-
σαλονίκης σε κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.

Τέλος, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ΣΒΒΕ το γεγονός
ότι έγινε αποδεκτός στο δίκτυο του Global Federation of
Competitiveness Councils (GFCC), ενός παγκόσμιου
οργανισμού που προωθεί την εφαρμογή στρατηγικών
ανταγωνιστικότητας και πολιτικών για την ενίσχυση της
καινοτομικής δραστηριότητας και της αύξησης της παρα-
γωγικότητας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Φίλοι,
Σε μερικούς μήνες, ο νέος πλέον ΣΒΒΕ, θα φιλοξενείται
στις δικές του εγκαταστάσεις.
Το νέο κτίριο του Συνδέσμου μας θα είναι πραγματικότη-
τα μέσα στους επόμενους μήνες και με τη δική σας συν-
δρομή. Η μετεγκατάσταση του Συνδέσμου μας σηματο-
δοτεί την καινούργια πορεία του ΣΒΒΕ στο νέο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας,
ειδικά μετά την έξοδο της πατρίδας μας απ΄ τα μνημόνια.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ανάπτυξη θέσεων και προτάσεων για τη νέα βιομηχα-
νική πολιτική, η δημοσιοποίηση θέσεων με τη βελτίωση
τους περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της βιομηχανίας,
η υποστήριξη της απασχόλησης, τα φορολογικά θέματα,
και η βελτίωση των υποδομών υποστήριξης της επιχει-
ρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα, αποτέλεσαν για ακό-
μα μια χρονιά ένα μεγάλο μέρος από την παραγωγή
έργου του Συνδέσμου μας το τελευταίο δωδεκάμηνο.
Το έργο αυτό, δημοσιοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέ-
σο στην πολιτική ηγεσία της χώρας, και στους αρμό-
διους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης. Ο στόχος
ήταν ένας και μοναδικός: η επίλυση προβλημάτων που
προέρχονται από εσάς από τα μέλη μας και αφορούν
την καθημερινή τους δραστηριοποίηση.
Για άλλη μια χρονιά στο επίκεντρο του έργου μας υπήρ-
ξατε εσείς τα μέλη μας και η έμπρακτη υποστήριξή σας
με κάθε πρόσφορο μέσον.
Σας βεβαιώνω ότι στο δύσκολο γενικότερο περιβάλλον
που επικράτησε αυτό το δωδεκάμηνο στην πατρίδα μας,
η διοίκησή μας έκανε πραγματικά το καλύτερο δυνατόν
για εσάς τα μέλη μας.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι μας θα θέλαμε να είχαν γί-
νει ακόμη περισσότερα, όμως ο απολογισμός της παρα-
γωγής του έργου μας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο
είναι σαφώς θετικός, και, το, κυριότερο, δημιουργεί προ-
οπτικές ισχυροποίησης του Συνδέσμου και των μελών
του τα επόμενα χρόνια.
Επειδή ακριβώς είμαι ένας από εσάς και γνωρίζω πολύ
καλά τις δυσκολίες που όλοι μας περνάμε, θα ήθελα να
κλείσω τον απολογισμό μου με την ίδια προτροπή προς
εσάς όπως και τα προηγούμενα χρόνια: σας καλώ λοι-
πόν τώρα που ο ΣΒΒΕ αναβαθμίστηκε θεσμικά, να συμ-
μετέχετε ενεργότερα στις διαδικασίες λειτουργίας του
Συνδέσμου και να εισφέρετε με θέσεις και προτάσεις
ούτως ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρεμβατι-
κή του ικανότητα.
Ολοκληρώνοντας τον σύντομο αυτόν απολογισμό, ευχα-
ριστώ όλα τα μέλη του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη
που μας έδειξαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες και υ-
πόσχομαι ότι μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας
διοίκησης θα εργαστούμε άοκνα για την έμπρακτη ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών μας και την
περιφερειακή σύγκλιση στην πατρίδα μας.



THESSALONIKI
SUMMIT

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, και με βασικότερες ομιλίες
αυτές του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και του Αρ-
χηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
σε συνεργασία με την Συμεών Τσομώκος ΑΕ – Delphi
Economic Forum, διοργάνωσαν στο Συνεδριακό Κέντρο
Ιωάννης Βελλίδης,  στη Θεσσαλονίκη,  την Πέμπτη 5  και
την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, το 2ο Thessaloniki Sum-
mit 2017.
Θέμα του 2ου Summit ήταν: «Ισχυρή και Ανταγωνιστική
βιομηχανία ως προϋπόθεση για ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο».
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η Ευρωπαϊκή βιο-
μηχανική πολιτική και οι γενικότερες κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, οι επενδυτικές ευκαιρίες στη
χώρα μας και η επιχειρηματική καινοτομία ως βασική
προϋπόθεση παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊό-
ντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στόχος του Thessaloniki Summit 2017, αποτέλεσε η επι-
τάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, μέσω
πολιτικών για την έμπρακτη υποστήριξη της μεταποιητι-
κής δραστηριότητας, για την  ενίσχυση της αγοράς εργα-
σίας καθώς και η δημιουργία συνεργιών με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση,  με Κυβερνήσεις,  με Κεντρικές Τράπεζες και
με Επιχειρηματικούς Φορείς, προκειμένου να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότατά και ο τομέας των επενδύσεων και να
τεθούν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη οι-
κονομική και βιομηχανική πολιτική.
Οι θεματικές ενότητες του Thessaloniki Summit 2017,
που αναπτύχθηκαν ήταν:
· Οι νέες στρατηγικές προκλήσεις στην Ευρώπη και
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στην Ανατολική Μεσόγειο: πως επηρεάζουν την Περι-
φέρεια

· Προς ένα εθνικό οικονομικό σχέδιο και στρατηγική για
την ανάπτυξη

· Θεσμοί, δημόσιο χρέος και ανάπτυξη
· Οδηγοί της ανάπτυξης για την οικονομία της Βορείου

Ελλάδος
· Χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη
· Ο νέος ενεργειακός χάρτης στην Ελλάδα και τη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη
· Υποδομές και διασυνδεσιμότητα στην Ελλάδα και την

Νοτιοανατολική Ευρώπη
· Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
· Υποβοηθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της

οικονομίας
Συμμετείχαν περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι ομιλη-
τές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα
40 ομιλητές από την Ελλάδα και 20 από το εξωτερικό.
Η καινοτομία της εφετινής διοργάνωσης ήταν η υλοποίη-
ση σειράς επτά παράλληλων ταυτόχρονων συνεδριακών
εκδηλώσεων από τους ακόλουθους φορείς στις οποίες
αναλυθήκαν αντίστοιχα τα παρακάτω θέματα:
το Δήμο Θεσσαλονίκης

· Ανάπτυξη του τουρισμού: εποικοδομητικές ή
«καταστροφικές» δυνάμεις:

· Δημόσια - Ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Είναι εφι-
κτό;

· Δημοτική χρηματοδότηση: Δημόσια ή / και Ιδιωτική;
τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

· Πιο κοντά στην ανάπτυξη δεσμών Κεφαλαιαγοράς
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
· Χρηματοδότηση της καινοτομίας

την Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για
την Ανάπτυξη

· Ισχυρή βιομηχανία για ανάπτυξη και οριστική έξοδο
από την κρίση

το διαΝΕΟσις
· Η ελληνική νεολαία: Ένα υπαρξιακό πρόβλημα;

την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
· Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ε.Ε. για επιχει-

ρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα μέσω αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

το Enterprise Europe Network Hellas.
· Το Enterprise Europe Network Hellas και η παροχή

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
Το Thessaloniki Summit 2017, πραγματοποιήθηκε με
την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την υποστήριξη
της ΔΕΘ-HELEXPO και του ‘Enterprise Europe Network
Hellas.



ΝΕΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΒΒΕ
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Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερι-
κών
Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στο περιθώριο των εργα-
σιών του Ελληνο-Σερβικού Forum, υπογράφηκε μεταξύ
του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκη και του Γενικού
Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυ-
ξιακής Συνεργασίας, (ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ) του Υπουργείου
Εξωτερικών κ.  Γ.  Μπράχου,  μνημόνιο συνεργασίας για
τη δημιουργία Κοινής «Ομάδας Εργασίας» που θα έχει
ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελληνικής
Οικονομίας και την ενίσχυση των διεθνών επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων Ελληνικών επιχειρήσεων.
Προς τούτο, ο ΣΒΒΕ και η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & ΑΣ
του ΥΠΕΞ, συμφώνησαν και δεσμεύονται για τα ακόλου-
θα:
· Την από κοινού εκπόνηση μελετών και ερευνών αγο-

ράς, για αγορές και χώρες – στόχους ελληνικών επι-
χειρήσεων,

· Την επεξεργασία δεικτών για την παρακολούθηση
της εξαγωγικής μας δραστηριότητας ανά χώρα,

· Την ανταλλαγή πληροφοριών δημόσιου χαρακτήρα,
· Τη συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης

σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
· Τη συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πό-

ρων από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προ-
γράμματα,

· Τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και
εκδηλώσεων, και,

· Την επιμόρφωση/ενημέρωση κάθε νέας σειράς υ-
παλλήλων, που πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γρα-
φεία ΟΕΥ, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρε-
τούν, ή πρόκειται να υπηρετήσουν Γραφεία ΟΕΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών
για την Ανάπτυξη
Πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία μικρών και μεγάλων
βιομηχανικών επιχειρήσεων και των βασικών Περιφε-
ρειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων της Χώρας, με σκο-
πό:
· την προαγωγή και ενδυνάμωση της θέσης της μετα-

ποιητικής βιομηχανίας,
· την ανάδειξη του ρόλου της και την ενίσχυση της

συμβολής της στην ανάπτυξη, την ευημερία και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αποστολή της πρωτοβουλίας αυτής, στην οποία συμμε-
τέχουν μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών
απ’ όλη τη χώρα,  είναι η ενίσχυση της συμβολής της
μεταποιητικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη χωρίς απο-
κλεισμούς και τη δημιουργία αξίας και πλούτου στην Ελ-
λάδα, με την ανάδειξη μιας διεθνώς ανταγωνιστικής βιο-
μηχανίας που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία,
ισόρροπη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων ερ-
γασίας, διάχυση της τεχνολογικής προόδου και καινοτο-
μίας, προστασία του περιβάλλοντος και εξωστρέφεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παραγωγής, στο
οποίο μέλος είναι ο κ. Γ. Σταύρου, Εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος του ΣΒΒΕ, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια
της περασμένης χρονιάς 14 συνεδριάσεις.



Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων
(ΕΣΕΠΠΑ)
Ο ΣΒΒΕ, ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΕΠΠΑ,
συμμετείχε, στις 27 Φεβρουαρίου 2018, στην πρώτη
συνεδρίαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα
του, στην Αθήνα.
Στον  Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Πάρκων,
εκτός του ΣΒΒΕ, συμμετέχουν έξι (8) φορείς που ιδρύ-
ουν, διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμέ-
νους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ), δεκαέξι (16)
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν
εντός ΟΥΔ,  καθώς και ένας (1)  Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων.
Ο ΕΣΕΠΠΑ θα προωθεί, μέσω θεσμικού διαλόγου με
την κυβέρνηση, τους ΟΤΑ και τους λοιπούς αρμόδιους
φορείς και οργανισμούς, τη δημιουργία και λειτουργία
Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων, όπου θα
ισχύουν σαφείς κανόνες αδειοδότησης και λειτουργίας
των επιχειρήσεων και θα ελέγχεται με διαφάνεια η εφαρ-
μογή τους.
Παράλληλα θα επιδιώξει τη δημιουργία φιλικού και προ-
νομιακού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις εντός (ΟΥΔ),
με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
ανάπτυξη βιώσιμων, διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρή-
σεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, ορίστηκε Πρόε-
δρος της νεοσύστατης  ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.».
Η σύσταση του Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας,
ανακοινώθηκε από το ΛΑΓΗΕ μετά τη ΓΣ του εν λόγω
φορέα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2018.
Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να
λειτουργεί τον Απρίλιο του 2019.

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
Στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 2018, ο ΣΒΒΕ ως ένας από
τους ιδρυτικούς εταίρους, υπέγραψε το καταστατικό της
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία
«Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο
«Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας».
Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή, προώθηση και
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, η υπο-
στήριξη , ενίσχυση και βελτίωση της καθολικής της εικό-
νας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η ενίσχυση των
υπαρχουσών και η εδραίωση νέων διασυνοριακών επι-
χειρηματικών, επενδυτικών και άλλων σχέσεων.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την TAITRA
Ο ΣΒΕΕ, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής
στην Ταιβάν, υπέγραψε με την TAITRA μνημόνιο συνερ-
γασίας για την από κοινού προώθηση των εμπορικών
και επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδος
και της Ταιβάν. Εκ μέρους του ΣΒΒΕ το μνημόνιο υπέ-
γραψε ο κ. Γ. Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.
Η TAITRA (http://www.taitra.org.tw) ιδρύθηκε το 1970
και είναι ο εθνικός φορέας προώθησης εμπορίου και
επιχειρηματικότητας, που αναλαμβάνει τη διοργάνωση
εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών και άλλων δρα-
στηριοτήτων που συνδέονται με τη βιομηχανία και τις
επενδύσεις.
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο έργο Thes-
saloniki INTERNATIONAL TECHNOLOGY CENTER
Στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου ανάδειξης της Θεσ-
σαλονίκης ως Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας με διεθνή χαρακτήρα,  ο ΣΒΒΕ και η Ε-
ΔΑΠ/ΤΠΘ Α.Ε., υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, στις
18 Σεπτεμβρίου 2017, για την υποστήριξη και τη σύ-
μπραξη στην υλοποίηση του έργου Thessaloniki INTER-
NATIONAL TECHNOLOGY CENTER με διακριτικό τίτλο
Thess-INTEC.

Ο ΣΒΒΕ μέλος του Global Federation of Competitive-
ness Councils (GFCC)
Στις 7 Νοεμβρίου 2017, ο ΣΒΒΕ προσχώρησε στο δίκτυ-
ο του Global Federation of Competitiveness Councils.
Το GFCC είναι ένας οργανισμός για την εφαρμογή στρα-
τηγικών ανταγωνιστικότητας για την προώθηση της και-
νοτομίας και της παραγωγικότητας.

Ο ΣΒΒΕ μέλος της Ευρασιατικής συνεργασίας-ICIE
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του “International
Congress of Industrialists and Entrepreneurs”, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μίνσκ
της Λευκορωσίας,  ο ΣΒΒΕ έγινε ομόφωνα αποδεκτός
ως μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού.
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ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΣΒΒΕ

Η μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης ως του σημαντικότερου
επιχειρηματικού και μεταποιητικού κέντρου της χώρας
μας, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή, απο-
τελεί το όραμα του ΣΒΒΕ, το οποίο τον ώθησε στην
προσφορά συγκεκριμένων – υψηλού επιπέδου υπηρε-
σιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη του.
Αυτές είναι:
· Η ανάδειξη της βιομηχανίας και της συμβολής της

στην ανάπτυξη
· Η διοργάνωση εκδηλώσεων με πυρήνα την προβολή

«καλών παραδειγμάτων» από την τοπική μεταποιη-
τική δραστηριότητα

· Η προβολή της υγιούς επιχειρηματικότητας και της
σημασίας της για το κοινωνικό σύνολο

· Η περαιτέρω διασύνδεση του τοπικού παραγωγικού
ιστού με την Ευρωπαϊκή Ένωση

· Η διαρκής κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και η
συνεχής αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέρ-
γων

· Η υλοποίηση πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης,
καινοτομίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας

· Η διαδοχή των αρχών της «Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης

· Η δημιουργία σύγχρονου εντευκτηρίου για τα μέλη
του ΣΒΒΕ

Το όραμα αυτό του ΣΒΒΕ τον κινητοποίησε ούτως ώστε
να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία, τη διαμόρφωση ενός
νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων επιχειρηματικότητας.
Το όραμα αυτό του ΣΒΒΕ, άρχισε να γίνεται πραγματικό-
τητα, αφού στις 10 Απριλίου 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες
για την ανακαίνιση του παλαιού κτιρίου κρεοσκοπικού
ελέγχου το οποίο έχει ανεγερθεί το 1964 στον χώρο των
πρώην Δημοτικών Σφαγείων, που παραχωρήθηκε από
τον Δήμο Θεσσαλονίκης στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος.
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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
Επιχειρηματικό Περιβάλλον
· Δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» με τη

συμμετοχή των φορέων εκπροσώπησης της μεταποι-
ητικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο

· Σύνταξη «Στρατηγικού Σχεδίου» για την αναδιάρθρω-
ση της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα, με
έμφαση την περιφερειακή – παραμεθόρια βιομηχανία
και την άρση των εμποδίων στο επιχειρηματικό περι-
βάλλον

· Βελτίωση του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας των
αγορών

· Νέο πλαίσιο και εξορθολογισμός των σχέσεων βιομη-
χανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου

Εξωστρέφεια
· Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υψηλές επι-
δόσεις εξαγωγικής δραστηριότητας και κερδοφορίας

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

Ενίσχυση ρευστότητας
· Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
· Επιτάχυνση της επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ
· Εφαρμογή της νομοθεσίας για την καθυστέρηση

οφειλών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Πληρωμή εντός 60 ημερών. Ποινικές ρήτρες.

· Μείωση των τιμολογίων της ενέργειας για την βιομη-
χανία
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Καινοτομία – Τεχνολογία
· Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων «Έρευνας &

Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες
· Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη

μορφή της ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς τη
δημιουργία δημοσιονομικού κόστους

Στοχευμένες πολιτικές κινήτρων – Κλαδικές πολιτι-
κές
· Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής,

με προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση του τομέα
των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και των
δομικών υλικών

· Δημιουργία προγραμμάτων ανασυγκρότησης περιο-
χών που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση

· Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων
εργασίας στη βιομηχανία

· Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη-
τας της μεθοριακής βιομηχανίας

Απονομή δικαιοσύνης
· Κωδικοποίηση, με ταυτόχρονη απλοποίηση, της

νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων.

· Προβολή των ωφελειών του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού επίλυσης διαφορών. Θεσμοθέτηση της υπο-
χρεωτικότητας εφαρμογής του, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις.

· Εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των
νόμων στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικο-
νομίας.

Διασύνδεση εκπαίδευσης με την παραγωγή
Εναρξη διαλόγου πολιτείας, επιχειρήσεων, εργαζομένων
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να επανα-
σχεδιαστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και να προωθη-
θεί από κοινού ο στόχος της αρμονικής και εποικοδομη-
τικής διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγική
και, γενικότερα, την οικονομική δραστηριότητα.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων της βιομηχανίας
Προκειμένου ένας νέος Νόμος να αποτελέσει εργαλείο
τόνωσης της επιχειρηματικότητας και όχι τροχοπέδη της
ανάπτυξης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σ΄ αυτόν ση-
μεία και διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά βιομηχανι-
κές μονάδες εντός οριοθετημένων Βιομηχανικών Περιο-
χών, επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις όπως η μεταφορά
συντελεστή δόμησης/κάλυψης/όγκου μεταξύ  γηπέδων
ευρισκομένων εντός ΒΙΠΕ, η αύξηση του συντελεστή
κάλυψης και του συντελεστή δόμησης, η εξαίρεση από
συντελεστές κάλυψης και δόμησης εγκαταστάσεων
όπως: μηχανολογικός εξοπλισμός στον αύλειο χώρο,
δεξαμενές, υπόστεγα, φυλάκια, κλπ..

Εξυγίανση σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λια-
νεμπορίου - Καθαρές τιμές
Προτείνεται να θεσπιστεί νομοθετικά η αναγραφή της
καθαρής (net) τιμής του προϊόντος στο τιμολόγιο και ν’
αναγράφεται ξεχωριστά το σύνολο του πρόσθετου κό-
στους.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου,  το επι-
βαλλόμενο πρόσθετο κόστος, κυρίως στην Ελληνική
μικρομεσαία επιχείρηση, ανέρχεται σε ποσοστό από
35% έως και 60% επί της καθαρής τιμής πώλησης ενός
προϊόντος.

Καθυστερήσεις πληρωμών
Για την άρση των καθυστερήσεων πληρωμών στην εγ-
χώρια αγορά, προτείνεται η θέσπιση συγκεκριμένων
κανόνων με στόχο την εξυγίανσή της και τον εξορθολογι-
σμό της συγκεκριμένης πρακτικής,  σύμφωνα με τα όσα
ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα,
προτείνεται να προσδιορισθεί νομοθετικά το ανώτερο
όριο ημερών πληρωμής, που δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νει τις 60 ημέρες, και να προβλέπονται συγκεκριμένες
κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των ορίων αυτών.
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Ριζική αναμόρφωση του Αναπτυξιακού Νόμου
Για τη λειτουργία ενός πολύ σημαντικού αναπτυξιακού
«εργαλείου» όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο ΣΒΒΕ
προτείνει τη ριζική αναμόρφωσή του, με την απαραίτητη
συμπερίληψη σε αυτόν ενός «μικτού» σχήματος διαχεί-
ρισης. Στο σχήμα αυτό προτείνεται να συμμετέχουν αφε-
νός φορείς του ιδιωτικού τομέα που θα αναλάβουν το
σύνολο των εργασιών που σήμερα αδυνατεί να εκπλη-
ρώσει το δημόσιο τόσο με κριτήρια ποιότητας, όσο, κυρί-
ως, με κριτήρια χρονικά – τήρησης ημερομηνιών ελέγ-
χου νομιμότητας και πληρότητας, αξιολόγησης, κλπ., και
αφετέρου οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους οι οποίες
θα έχουν λόγο κατά κύριο λόγο ελεγκτικό για το σύνολο
της διαδικασίας και αξιολόγησης για επενδυτικά σχέδια
μεγάλου ύψους.

Παροχή κινήτρων για συνεπείς επιχειρήσεις,
με κριτήριο την πληρωμή των υποχρεώσεών τους
προς το κράτος
Εφόσον μια επιχείρηση είναι συνεπής στην εμπρόθεσμη
καταβολή των υποχρεώσεών της προς το κράτος
(φόροι, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές υποχρε-
ώσεις) ο ΣΒΒΕ προτείνει να μειώνεται ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος για τη συγκεκριμένη επιχείρη-
ση.

Επιστροφή – συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες
απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρείας
«Μαρινόπουλος ΑΕ»
Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση που θα εναρμονίζεται
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ώστε να είναι δυνατή η επι-
στροφή ή ο συμψηφισμός του ΦΠΑ των απαιτήσεων
που διαγράφηκαν και η ελάφρυνση της ζημίας που υπέ-
στησαν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώ-
χευση της «Μαρινόπουλος ΑΕ».
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην πορεία προς την ψηφιακή οικονομία είναι κοινή
διαπίστωση η ανάγκη διασύνδεσης όλων των βαθμίδων
του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τις πραγματικές
ανάγκες της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότη-
τας.
Ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται από τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι επιχειρή-
σεις αδυνατούν να καλύψουν θέσεις εργασίας εξαιτίας
της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της
φυγής ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερι-
κό. Οι σημερινοί απόφοιτοι του εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος και αυριανοί εργαζόμενοι θα πρέπει να επεν-
δύσουν στην υψηλή εξειδίκευση εάν επιθυμούν να απο-
κτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση και να αποφύ-
γουν το φαινόμενο της συνύπαρξης της υψηλής ανεργί-
ας ενώ υπάρχει ζήτηση για θέσεις εργασίας που αντα-
ποκρίνονται στη νέα ψηφιακή οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η έναρξη διαλόγου πολι-
τείας, επιχειρήσεων, εργαζομένων και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων προκειμένου να επανασχεδιαστεί η επαγγελ-
ματική εκπαίδευση και να προωθηθεί από κοινού ο στό-
χος της αρμονικής και εποικοδομητικής διασύνδεσης της
εκπαίδευσης με την παραγωγική και οικονομική δραστη-
ριότητα.
Ειδικά θέματα υποστήριξης της απασχόλησης και βελτί-
ωσης θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

· Επαναπροκήρυξη του προγράμματος «Επιδότηση
της εργασίας και όχι της ανεργίας», με τις εξής επιμέ-
ρους βελτιώσεις:

- αύξηση του ορίου των ατόμων που επιχορηγού-
νται.  Nα εξεταστεί η δυνατότητα η επιχορήγηση
να αφορά έως και το 50% των απασχολουμέ-
νων,

- ως βάση για τον υπολογισμό των ποσών επιχο-
ρήγησης να λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες
ακαθάριστες αποδοχές μέχρι το ύψος των 2.000
ευρώ,

- δέσμευση για διατήρηση των εργαζομένων των
οποίων οι εισφορές τους επιχορηγούνται για 18
μήνες μετά το τέλος του προγράμματος, και,

- πρόβλεψη για την ένταξη στην επιχορήγηση και
εργαζομένων που δεν υπάγονται στην κύρια α-
σφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Μηχανικοί, κ.α.).

· Να καταργηθούν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
για εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας.

· Υπερωριακή απασχόληση - Να ισχύσει και για τις
βιομηχανίες ότι προβλέπεται και στους υπόλοιπους
κλάδους, δηλαδή 120 ώρες ετησίως. Να καταργηθεί
η, ανά εξάμηνο κοινή υπουργική απόφαση.

· Τροποποίηση του χρόνου εργασίας (άρθρο 36 του Ν.
4488/201) - Το Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου
Εργασίας και Υπερωριών να λειτουργεί συμπληρω-
ματικά με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τις περιπτώσεις
υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης και εκ
των υστέρων, όταν η επιπρόσθετη εργασία έχει ορι-
στικοποιηθεί, να καταχωρείται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,
διασφαλίζοντας την σωστή και πλήρη εικόνα της πα-
ρεχόμενης επιπρόσθετης εργασίας

· Η εναρμόνιση των ειδικοτήτων του ΕΡΓΑΝΗ σύμφω-
να με τους κωδικούς του ΟΣΥΚ

· Σύνδεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας
με το TAXISNET
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προτάσεις τεχνικών τροποποιήσεων στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος
Προτείνονται οι παρακάτω προτάσεις τεχνικών τροπο-
ποιήσεων με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή του ΚΦΕ:
· Βελτίωση της διάταξης για την έκπτωση των ομαδι-

κών ασφαλιστηρίων συμβολαίων του άρθρου 14 του
ΚΦΕ.  Να διευκρινιστεί ότι η διάταξη για την έκπτωση
περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα του άρθρου 12 του
ΚΦΕ που αφορά όλα τα εισοδήματα από μισθωτές
υπηρεσίες και συντάξεις.

· Εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη σύ-
νταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλα-
γών.

· Κατάταξη των προσωρινών διαφορών λογιστικής –
φορολογικής βάσης (όπως είναι οι μη καταβληθείσες
ασφαλιστικές εισφορές και οι προβλέψεις) εκτός της
Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.

· Επανεξέταση της ΠΟΛ.1223/2015.
· Επαναδιατύπωση του ορισμού της φορολογικής κα-

τοικίας, ειδικά όσον αφορά τις οικογένειες με διαφορε-
τική χώρα εργασίας.

· Σαφής διατύπωση του άρθρου 13 περί παροχών σε
είδος.

· Κατάργηση του «πόθεν έσχες» στην ίδρυση επιχειρή-
σεων, αγορά τίτλων και αύξηση κεφαλαίου με επιβολή
φόρου 1% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου από τον
αγοραστή (εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαί-
ου).

· Αναδιατύπωση για την αναγνώριση δαπανών από
κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σαφή

κριτήρια έκπτωσης και το βάρος απόδειξης να ανήκει
στον ελεγκτή, όχι στον ελεγχόμενο.

· Προσαρμογή / επιλογή των φορολογικών συντελε-
στών αποσβέσεως των άυλων στοιχείων και δικαιω-
μάτων με τη μείωση του συντελεστή στο 20% ή στο
100%, ως ένα ποσοστό αποσβέσεων πιο κοντά στην
πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.

· Διατήρηση της διάταξης απαλλαγής από τον φόρο
υπεραξίας ακινήτων για όσο καιρό διαρκεί η οικονομι-
κή κρίση της χώρας.

· Να διαγραφεί ο όρος «τεχνικά έργα» από το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013,
καθώς αναφέρεται σε παρακράτηση φόρου 20%, ενώ
στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διάταξης αναφέρεται
σαφώς σε παρακράτηση φόρου 3%.

· Να βελτιωθεί η διατύπωση στην παρ.  1  του άρθρου
21 περί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών
Κρίνεται αναγκαίο να επεκταθεί, χρονικά, το δικαίωμα
των επιχειρήσεων να συμψηφίζουν ζημίες με μελλοντικά
κέρδη από τα πέντε (5) έτη που ισχύει σήμερα, στα δέκα
(10) έτη.

Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόματο
συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες
οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο
Σε σχέση με τον συμψηφισμό απαιτήσεων επιχειρήσεων
– δημοσίου προτείνεται να εξαιρεθούν του αυτεπάγγελ-
του συμψηφισμού οι χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη
έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθε-
σμα χρέη του προς το Δημόσιο.
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Επισφαλείς Απαιτήσεις
Επειδή τόσο η δημιουργία προβλέψεων επισφαλειών για
σχετικά μικρά ποσά όσο και η διαγραφή τους δημιουργεί
ζητήματα στην εφαρμογή τους προτείνεται:

· Σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλειών για φορολογι-
κούς σκοπούς: Η ανάληψη των κατάλληλων ενερ-
γειών για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης
να αφορά σε απαιτήσεις άνω των 3.000€ και για συ-
ναλλασσόμενους από άλλες χώρες να διαμορφώνε-
ται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

· Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων για φορολογι-
κούς σκοπούς: Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι
το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για συ-
ναλλασσόμενους από το εσωτερικό της χώρας και
μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για
συναλλασσόμενους από άλλες χώρες (με εξαίρεση
τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη με προνομια-
κό φορολογικό καθεστώς, άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε.), να
ισχύει η παραγραφή σε ποσοστό 5%επί του τζίρου.

Κατάργηση του κώδικα χαρτοσήμου και του τέλους
χαρτοσήμου σε όλες τις συναλλαγές των επιχειρή-
σεων
Προτείνεται η κατάργηση του από οποιοδήποτε δάνειο
συνάπτει η επιχείρηση, από τα μισθώματα των επαγγελ-
ματικών ακινήτων, στα τιμολόγια αγοράς των επιχειρή-
σεων από ιδιώτες και γενικά από κάθε συναλλαγή που
πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις.

Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις.
Αναστολή του «πόθεν έσχες» για 5 έτη
Προτείνεται η επανεξέταση ή κατάργηση ή τουλάχιστον
αναβολή της εφαρμογής της διάταξης του «πόθεν
έσχες» για 5 έτη όσον αφορά τα κεφάλαια που δίδονται
για σύσταση επιχειρήσεων ή για αύξηση του κεφαλαίου
τους.

Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιο-
μηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα κα-
τάργηση του συμπληρωματικού φόρου
Ζητείται η άμεση τροποποίηση του υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ για βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικό-
τερα η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση δαπανών εκ-
δηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας
Προτείνεται η αύξηση του σχετικού πλαφόν στο 2%-3%
του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Επίσης, προτείνεται οι καθημερινές δαπάνες των επιχει-
ρήσεων για τις οποίες υπάρχουν νόμιμα παραστατικά να
αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές δαπάνες.

Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
Προτείνεται να καταργηθούν για τις μικρές και πολύ μι-
κρές οντότητες τα όρια των συναλλαγών που καθιστούν
τις επιχειρήσεις υπόχρεες για υποβολή φακέλων τεκμη-
ρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και να διαμορφω-
θούν σύμφωνα με το Ν.4308/2014 των Ε.Λ.Π.

Στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχει-
ρήσεων, στη Θεσσαλονίκη
Προτείνεται ο ορισμός Διευθυντή και Επόπτη Ελέγχου
στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, στη Θεσ-
σαλονίκη.

Παραγραφές φορολογικών ελέγχων
Προτείνεται να γίνει απολύτως σεβαστή η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, (το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγ-
ματικές τις επανειλημμένες παρατάσεις) και να εφαρμο-
σθεί ως έχει, δηλαδή το κράτος να μην έχει δικαίωμα
παράτασης του ελέγχου στους φορολογούμενους για
χρόνο μεγαλύτερο των πέντε ετών.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Για την ενίσχυση της περιφερειακής βιομηχανίας, ο
ΣΒΒΕ, κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις για την ανά-
πτυξη των υποδομών:

· Αντιμετώπιση των προβλημάτων της μεγαλύτερης
Βιομηχανικής Περιοχής της χώρας της ΒΙ.ΠΕ. Σίν-
δου, με κυριότερα αυτό της ασφάλειας, της καθαριό-
τητας και της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας
Αποβλήτων (ΜΚΑ).

· Ανταποδοτικότητα υπηρεσιών από τους οικείους
ΟΤΑ στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εντός Βιομη-
χανικών Περιοχών.

· Αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου αυτοδιαχεί-
ρισης βιομηχανικών περιοχών.

· Νομοθετική πρωτοβουλία για το χαρακτηρισμό των
άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων της Κεντρι-
κής Μακεδονίας σε «οργανωμένους υποδοχείς».
Ενδεικτικές άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις
που πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα προς χα-
ρακτηρισμό: Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Λάκκωμα
Χαλκιδικής και Νέα Σάντα Κιλκίς.

· Μετεξέλιξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε Κέ-
ντρο Logistics. Αντιμετώπιση των ζητημάτων που
αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου ενα-
πόθεσης εμπορευματοκιβωτίων εντός του λιμένα
της Θεσσαλονίκης. Εναρξη της υλοποίησης των ε-
πενδύσεων από τον παραχωρησιούχο

· Ανάπτυξη του δικτύου παροχής φυσικού αερίου στις
βιομηχανικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

· Άμεση επίλυση των προβλημάτων οδικής πρόσβα-
σης και υποδομών πλήθους επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσα-
λονίκης.

Για την προώθηση των θέσεων του, ο Σύνδεσμος, πραγ-
ματοποίησε σειρά συναντήσεων με την Υφυπουργό Ε-
σωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-
Θράκης) κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, τον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα, τον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Μπουτάρη, τον Συντονιστή της Κοι-
νοπραξίας DIEP GmbH- Terminal Link SAS- Belterra
Investments Ltd, κ. Σ. Θεοφάνη, τον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ
κ. Ι. Κρεστενίτη και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
κ. Λ. Μπακούρα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Στόχος των επαφών της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, που
πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο του 2017 έως
τον Μάιο του 2018, ήταν η ανάδειξη, η προώθηση
και η επικοινωνιακή υποστήριξη των θέσεων και
προτάσεων του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη της βιομη-
χανίας της Βόρειας Ελλάδας.

Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσί-
πρα
Επανειλημμένες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό
κ. Α. Τσίπρα, πραγματοποίησε η Διοίκηση του
ΣΒΒΕ κατά το χρονικό διάστημα Μάιος 2017 –
Μάιος 2018.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι συναντήσεις στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου,
του Thessaloniki Summit και της 82ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στον Πρωθυπουργό κ Α. Τσίπρα, ο ΣΒΒΕ, για τη
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώ-
ρας, πρότεινε την αλλαγή του αναπτυξιακού υπο-
δείγματος, μέσω της εφαρμογής μιας νέας βιομηχα-
νικής πολιτικής. Στόχος της πρότασης, είναι η μετα-
ποίηση έως το 2020 να εισφέρει 12% τουλάχιστον
στον σχηματισμό του ΑΕΠ της Ελλάδας, από το
8,9% που εισφέρει σήμερα.
Για τον ΣΒΒΕ στρατηγικοί στόχοι της νέας βιομηχα-
νικής πολιτικής θα πρέπει να είναι:  η παραγωγή
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, το άνοιγμα νέ-
ων αγορών, η υποκατάσταση των εισαγωγών και η
εισαγωγή καινοτομίας.
Για να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος ο ΣΒΒΕ
κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό της χώρας συ-
γκεκριμένες προτάσεις σε έξι άξονες.

Συναντήσεις με τον  Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, κ. Κ. Μητσοτάκη
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Πρόεδρος κ.
Σαββάκης παρουσίασε στην Αρχηγό της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης περισσότερες από 25 προτά-
σεις βιομηχανικής πολιτικής που αφορούν:
· στη θεσμική ενίσχυση της μεταποίησης και στην

απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος,

· στη θεσμοθέτηση στοχευμένων οικονομικών
κινήτρων και στην έμμεση άσκηση κλαδικών
πολιτικών,

· στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην
παροχή ρευστότητας,
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· στην υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων και-
νοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας,

· στην εντατικοποίηση των προσπαθειών ανά-
πτυξης δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέ-
φειας, και, τέλος,

· στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής
δικαιοσύνης στη χώρα.

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη-
σης και Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ.
Γ. Δραγασάκη
Ο Πρόεδρος κ.  Α.  Σαββάκης,  συμμετείχαν σε σύ-
σκεψη  εργασίας παραγωγικών φορέων της Βό-
ρειας Ελλάδας με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη-
σης και Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Γ.
Δραγασάκη, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.
Στη σύσκεψη με θέμα: «Αναπτυξιακές Προοπτικές
της Βιομηχανίας στην Κεντρική Μακεδονία», ο Πρό-
εδρος, αναφέρθηκε στις θέσεις του ΣΒΒΕ και κατέ-
θεσε υπόμνημα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
για την περιφερειακή παραγωγική ανασυγκρότηση.

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα
Ε. Αχτσιόγλου
Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου συνάντηση εργασίας
της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ με την Υ-
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου και τον
Υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Ηλιόπουλο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκε υπό-
μνημα στο οποίο περιέχονταν αναλυτικά οι θέσεις
του Συνδέσμου για τα εργασιακά ζητήματα.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομίας & Ανάπτυξης,  κ. Α. Χαρίτση
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ση-
μαντικά θέματα για τη μεταποιητική δραστηριότητα
στη χώρα μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Μετα-
ξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνάντηση
ήταν:
· Η εξυγίανση σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων

λιανεμπορίου - Καθαρές τιμές
· Οι καθυστερήσεις πληρωμών
· Οι παραγραφές φορολογικών ελέγχων
· Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων της βιομηχανίας,

κ.α.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό στον Πρωθυ-
πουργό, κ. Δ. Λιάκο
Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του κ. Δ.
Λιάκου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Κατά τη
διάρκεια της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον κ. Λιάκο,
συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτή-
των του Υφυπουργού.

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 περιφερειακής βιομηχανίας, την
υλοποίηση έργων υποδομής στο Βορειοελλαδικό
Τόξο και η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων των δημο-
σίων οργανισμών.

Συνάντηση με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στις  16 Σεπτεμ-
βρίου 2017, τέθηκαν διάφορα φοροδοτικά ζητήμα-
τα, θέματα ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.α.
Εκτενώς συζητήθηκε το θέμα της Επιστροφής –
συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις
προμηθευτών της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ»,
αλλά και η λογιστική τακτοποίηση των προβλέψεων
των επιχειρήσεων για επιδότηση του κόστους εργα-
σίας στις παραμεθόριες περιοχές

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγι-
κών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Λ. Λαμπριανίδη
Κύριο θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26
Ιουνίου 2017, ήταν ο αναπτυξιακός νόμος καθώς
επίσης και οι στόχοι της αναπτυξιακής στρατηγικής
της κυβέρνησης.

Συνάντηση εργασίας με τον Τομεάρχη Οικονο-
μικών της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώ-
τιδας, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στα
γραφεία του Συνδέσμου, έγινε εκτενής ανάλυση της
τρέχουσας κατάστασης και των προοπτικών της
Ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα
που σχετίζονται με την ανάπτυξη υγιούς επιχειρη-
ματικότητας, τη στήριξη της βιομηχανίας και την
περιφερειακή ανάπτυξη.



ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στην Ταιβάν
(20 - 23 Ιουνίου 2017)
H Αποστολή διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού έργου ΕAGLE 2 (European Actions for GlobaL tradE
2), σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς από έξι
χώρες και συγκεκριμένα από τον Σύνδεσμο Βιομηχα-
νιών Βορείου Ελλάδος με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο
των Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουα-
νίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Σικελίας. Συνο-
λικά στην αποστολή συμμετείχαν 38 επιχειρήσεις από
έξι ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ελληνική Αποστολή απαρ-
τίζονταν από οκτώ επιχειρήσεις στο τομέα των τροφί-
μων, ποτών και συσκευασιών. Επικεφαλής της Ελληνι-
κής Αποστολής ήταν ο κ. Γ. Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος
του ΣΒΒΕ και οι Ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετεί-
χαν ήταν οι εξής: BIOIASIS κ. Ι. Αναγνωστόπουλος, Ε-
ΨΑ ΑΕ, κα Π. Τσαούτου, EURIMAC AE, κ. S. Asperen,
ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ, κ. Ι. Πετρόπουλος, ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ, κ. Ι.
Τσίτσης, MELINO, κ. Γ. Λούλος, OECON Group, κα Α.
Τσαλταμπάση και, P.N.G. ltd, κ. Π. Κοντογεώργης.

6ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum στις ΗΠΑ (18-22 Ιου-
νίου 2017)
Το 6ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum – Select USA, πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα της Αμε-
ρικανικής Πρεσβείας και του Ελληνοαμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου. Ο ΣΒΒΕ, συμμετείχε, δια του Προ-
έδρου του κ. Α. Σαββάκη. ο οποίος συναντήθηκε με θε-
σμικούς φορείς, όπως το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο και το Αμερικανικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότη-
τας, αλλά και με τον κ. Wilbur Ross, US Commerce Sec-
retary.

Οι αγορές Πεκίνου, Σαγκάης, Μπουένος Άιρες (19
Ιουλίου 2017)
Ο ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network, σε συ-
νεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο τo Επιχειρηματικό Συμβούλια Ελλά-
δας-Ασίας και Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, και τον
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, διοργάνωσε
την ημερίδα,  με στόχο την ενημέρωση για τις ευκαιρίες
που ανοίγονται στις αγορές του Πεκίνου, της Σαγκάης
και του Μπουένος Άιρες.

European Cluster Policy Making Event and Match-
making Event (13 – 14 Σεπτεμβρίου 2017)
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ και το Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ, μέλη του Enterprise Europe Network, σε συνερ-
γασία με το European Cluster Collaboration Platform
(ECCP) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τη δεύτερη μέρα, πραγματοποιή-
θηκε εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ
cluster και επιχειρήσεων (Cluster2Cluster και Clus-
ter2Business). Συμμετείχαν 38 θεματικά cluster από 15
χώρες σε διάφορους τομείς.
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Πώς μπορεί μία επιχείρηση να εξάγει και να μπει σε
νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του δια-
δικτύου (27 Σεπτεμβρίου 2017)
Τα πρακτικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι
επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους
αλλά και το χρόνο πρόσβασης σε νέες αγορές χρησιμο-
ποιώντας τεχνικές Search Engine Optimization και
Search Engine Marketing παρουσιάσθηκαν στην ημερί-
δα που διοργάνωσε ο ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Eu-
rope Network σε συνεργασία με τη GOOGLE.

Ελληνο - Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ (19 Μαρτί-
ου 2018)
Το Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ καθώς και
Β2Β στρογγυλά τραπέζια, με τη συμμετοχή Υπουργών
και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και τη Σερβία, συν-
διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Enterprise Greece,
την Ελληνική Πρεσβεία στο Βελιγράδι, και το Ελληνο-
Σερβικό Επιμελητήριο, τον ΣΒΒΕ και το Ινστιτούτο Mi-
khailo Pupin, μέλη του δικτύου Enterprise Europe Net-
work, και το Real Estate Cluster NEKRETNINE.
Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν πάνω
από 300 διμερές επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β),
μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών από 100 ελληνικές
και 70 σερβικές επιχειρήσεις.

Χονγκ Κονγκ: Το ιδανικό πρώτο βήμα για την είσο-
δο στην Ασία (20 Μαρτίου 2018)
Στο πλαίσιο υποστήριξης ελληνικών επιχειρήσεων για
αναζήτηση νέων αγορών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, μέλος του δικτύου Enterprise Europe
Network, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Hong Kong
Economic and Trade Office (ΗΚΕΤΟ) – Brussels, το In-
vestHK, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής (22 Μαρτίου 2018)
Με στόχο την εξοικείωση με μία μεγάλη ήπειρο η οποία
μπορεί να προσφέρει αξιόλογες επιχειρηματικές ευκαιρί-
ες για εξαγωγές, συμπράξεις, ή/και επενδύσεις, πραγμα-
τοποιήθηκε ημερίδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό
Συμβούλιο Ελλάδας – Λατινικής Αμερικής, σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου μέλος του
δικτύου Enterprise Europe Network, και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αλλά και το
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Ομάδα Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Enterprise Europe Network (26 - 27 Απριλίου 2018)
Ο ΣΒΒΕ, με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
διοργάνωσε διήμερη συνάντηση εργασίας της Ομάδας
Αγροδιατροφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise
Europe Network και Επιχειρηματική Αποστολή.
Στη συνάντηση, παραβρέθηκαν 80 εκπρόσωποι επιχει-
ρηματικών, αναπτυξιακών και ερευνητικών φορέων από

23 συνολικά χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι συνοδεύονταν από στελέχη επιχειρή-
σεων.
Στην εισήγησή του ο κ. Γ. Σταύρου, Α’ Αντιπρόεδρος του
ΣΒΒΕ, παρουσίασε την δυναμική ανάπτυξης του αγρο-
διατροφικού τομέα στην Βόρεια Ελλάδα και αναφέρθηκε
σε χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων προϊό-
ντων επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ.
Στο πλαίσιο της προώθησης των τοπικών προϊόντων,
προσφέρθηκε σε κάθε συμμετέχοντα μια ειδική συσκευ-
ασία ως δώρο,  που περιείχε διάφορα παραδοσιακά
προϊόντα.
Οι επιχειρήσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ,
PELOPAC AE, ZANAE AE, ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΕ, VE-
NUS GROWERS χορήγησαν ευγενικά τα προϊόντα τους
προς τους συμμετέχοντες της συνάντησης.
Παράλληλα, τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής
κατά τη διάρκεια του διημέρου, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Hosted Buyers, πραγματοποιήσαν συναντή-
σεις με Έλληνες εκθέτες.

Επιχειρηματική αποστολή στην Αγία Πετρού-
πολη (23 - 26 Μαΐου 2018)
Η αποστολή διοργανώθηκε από τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, υπό το συντονισμό του Υπουργείου
Εξωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Ελληνορωσικό
Επιμελητήριο Ελλάδας και την υποστήριξη του
ΣΒΒΕ και των ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΒΕΘ,
ΕΕΘ, ΒΕΘ και ΣΕΒΕ.
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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:

29
1
11
55
8
36
17
Η στατιστική ανάλυση της συνολικής προβολής του ΣΒΒΕ,
για το χρονικό διάστημα Μάιος 2017 – Μάιος 2018,  από
τον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο, κατέδειξε ότι δημοσιεύ-
ονται περίπου 191 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 2138
δημοσιεύματα, ενώ με  βάση τη θεματική κατηγορία:
Θέσεις – Προτάσεις: 396 Δημοσιεύματα
Συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία: 242 Δημοσιεύματα
Δραστηριότητα: 1500 Δημοσιεύματα
Επίσης, το έντονο ενδιαφέρον του τύπου αντανακλάται και
από τον αριθμό των θεμάτων που κάλυψαν οι πρώτες σε-
λίδες των ΜΜΕ,  για τις απόψεις του Συνδέσμου,  και ο ο-
ποίος ανέρχεται στις 97 πρωτοσέλιδες καταχωρήσεις.

1Δελτία Τύπου

1Συνεντεύξεις Τύπου

1Συνεντεύξεις

1Άρθρα

1Δηλώσεις

1Ομιλίες

1Χαιρετισμούς
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

6η Τελετή απονομής «Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βο-
ρείου Ελλάδος 2018» (30 Μαρτίου 2018)

Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία περισσότερων
των 400 ατόμων, πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο
The Met, στη Θεσσαλονίκη, η 6η τελετή απονομής του
θεσμού Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος
2018.
Στην τελετή παρευρέθηκαν και απένειμαν βραβεία,  ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης
Μπουτάρης,  ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, η
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα Μαρία Σπυ-
ράκη, o Sales Manager, της Διεύθυνσης Cash and
Trade Services του Ομίλου της Τράπεζας Eurobank, κ.

 Αθανάσιος Ταντανόζης, η Επικεφαλής Διεθνών Εκδόσε-
ων της Εφημερίδας Η Καθημερινή,  κα Ρίτα Κανατούλα,
ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αρωγής κ. Νικόλαος Πέντζος, και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Αθανάσιος Σαββάκης. Επίσης, παρευρέθηκαν και α-
πηύθυναν χαιρετισμό ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών κ. Δημήτρης Μάρδας και ο πρώην Ανα-
πληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Τα βραβεία του θεσμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου
Ελλάδος έλαβαν κατά κατηγορία οι ακόλουθες επιχειρή-
σεις:
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Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Δυτικής
Μακεδονίας

Διακρίνονται από αριστερά η κα Ρίτα Κανατούλα, Επικεφαλής
Διεθνών Εκδόσεων της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και ο
κ. Γεώργιος Ζαγκλιβερινός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της DIAXON ABEE

DIAXON ABEE ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ. κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρό-
εδρος ΣΒΒΕ και Άγγελος Ιατρίδης, Οινοποιός, Αντιπρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος  της ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Ηπείρου

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ

Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ. κ. Αθανάσιος Ταντανόζης,
Sales Manager, Διεύθυνση Cash and Trade Services του
Ομίλου Eurobank και Μιχάλης Παναγιωτάκης, Αναπληρω-
τής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΔΩΔΩΝΗ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης και η κα
Ιωάννα Τζίκα, Γενική Διευθύντρια της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ
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Βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας - Καινοτομίας

Διακρίνονται από αριστερά οι κ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας, πρώ-
ην Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας και Νικόλαος Κουτσιανάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος της API-
GAIA AE

APIGAIA AE ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ

Η κα Τάνια Τζίκα, Αντιπρόεδρος της ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ, παραλαμβά-
νει το βραβείο από τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πρώην Υπουργό
Οικονομικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Βραβείο Εξωστρέφειας

ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

Βραβείο  Απασχόλησης

Διακρίνονται από αριστερά οι κ. κ. Χρήστος Σταϊκούρας,
πρώην Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας και Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

Η κα Μαρία Νικόλτσιου και οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας,
πρώην Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας και Ηλίας Ρηγόπουλος, Διευθύνων Σύμβου-
λος του Ομίλου STONE GROUP INTERNATIONAL

STONE GROUP INTERNATIONAL
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Βραβείο Αριστείας Μικρής Επιχείρησης Βραβείο Αριστείας Μεσαίας Επιχείρησης

Διακρίνονται από αριστερά οι κ. κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόε-
δρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και
Παναγιώτης Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της OVO FRESCO ABEE

OVO FRESCO ABEE PELOPAC ABEE

Η κα Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
και ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
της PELOPAC ΑΒΕΕ

Βραβείο Αριστείας Μεγάλης Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Διακρίνονται από αριστερά οι κ. κ. Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Χριστόφο-
ρος Αντώτσιος, Διευθυντής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Θεσσαλονίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
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Δείπνο με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
κ. Γιάννη Στουρνάρα (11 Μαΐου 2017)
Το δείπνο που παρέθεσε ο ΣΒΒΕ με τιμώμενο προσκε-
κλημένο ομιλητή, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και με τη συμμετοχή 300 και πλέον ατόμων -
εκπροσώπων των Διοικήσεων των Παραγωγικών, Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Φορέων της Βορείου Ελλάδος
καθώς επίσης και των επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ.

3ωρο Σεμινάριο «Δαμάζοντας Τίγρεις – Taming Ti-
gers», με τον Διεθνούς Φήμης Σύμβουλο Επιχειρή-
σεων, κ. Jim Lawless (22 Μαΐου 2017)
Ο κ. Jim Lawless ένας από τους κορυφαίους ομιλητές
και συμβούλους επιχειρήσεων παγκοσμίως, ο οποίος
έχει οδηγήσει ηγέτιδες επιχειρήσεις στη διαδικασία αλλα-
γής και προσαρμογής, αλλά και έχει εμπνεύσει ανώτερα
και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να
υπερβούν τις δυσκολίες, να αναλάβουν «έξυπνα» ρίσκα,
επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις, ήταν ο εισηγητής του
σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
περισσοτέρων των 300 ατόμων, στον κινηματογράφο
Ολύμπιον.

Εναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, από τον Πρόεδρο
του ΣΒΒΕ με τη συμμετοχή τριών επιχειρήσεων με-
λών (14 Ιουνίου 2017)
Ο Πρόεδρος, κ. Α. Σαββάκης, με τη συμμετοχή των επι-
χειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ οι οποίες κατά την τελετή
απονομής των Βραβείων, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017,
τιμήθηκαν με το Βραβείο Αριστείας Μεγάλης Επιχείρη-
σης, Βραβείο Περιφερειακής Αριστείας Ήπειρος και το
Βραβείο Περιβαλλοντικής Αριστείας, χτύπησε το καμπα-
νάκι στην τελετή Έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών.
Πρόκειται για τις εταιρείες:
· ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ,
· ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ ΒΙ-

ΚΟΣ ΑΕ, και,
· SUNLIGHT RECYCLING ΑΕ,



Επισκέψεις σε επιχειρήσεις του Νομού  Κιλκίς, με τη
συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτση (6 Σεπτεμβρίου 2017)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
κ. Α. Χαρίτσης, με την υποστήριξη της Διοίκησης του
Συνδέσμου, πραγματοποίησε επισκέψεις σε επιχειρή-
σεις που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Κιλκίς.  Ο κ.  Α.
Χαρίτσης, έγινε δεκτός από τέσσερεις σημαντικές βιομη-
χανίες της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από
τις εταιρείες :
· ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
· ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ
· ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ
· ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Ο ΣΒΒΕ, με περίπτερο – εκθεσιακό χώρο στην 82η
ΔΕΘ (9 - 17 Σεπτεμβρίου 2017)
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ΣΒΒΕ συμμετείχε στην
82η ΔΕΘ με ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο πα-
ρουσιάζοντας τις δράσεις του κατά τη χρονιά που μας
πέρασε.   Η τελετή των εγκαινίων του εκθεσιακού χώρου
του ΣΒΒΕ, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Σεπτεμ-
βρίου 2017, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του Γ.Γ. Βιομηχα-
νίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη.
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με την Α.Θ.Π.
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο (19
Σεπτεμβρίου 2017)
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπο-
λη μεταξύ της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ.
Βαρθολομαίου και του Προέδρου του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαβ-
βάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τον Εκτελεστικό Αντι-
πρόεδρο, κ. Γ. Σταύρου.

SAP Innovation Forum 2017: «Digital Business»
(7 Νοεμβρίου 2017)
Στόχος της εκδήλωσης η οποία διοργανώθηκε, από την
SAP Hellas, Cyprus, Malta και υπό την αιγίδα του ΣΒΒΕ,
ήταν να παρουσιάσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελί-
ξεις και λύσεις, που είναι διαθέσιμες και μπορούν να
συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ανα-
πτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογι-
κή Επικαιρότητα (23 Νοεμβρίου 2017)
Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ και
την ΕΥ, παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν θέματα
όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός “General Data, Protec-
tion Regulation” (GDPR) και ο εξωδικαστικός Συμβιβα-
σμός ενώ επίσης αναφέρθηκαν και σε τρέχοντα φορολο-
γικά θέματα.



Pre – Christmas Gala (8 Δεκεμβρίου 2017)
Σκοπός, της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με
την ορχήστρα του πολύ σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη,
του Κώστα Μακεδόνα, στο ξενοδοχείο Porto Palace,
ήταν η γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών και η
χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης του κτιρίου
που θα αναπτύξει ο ΣΒΒΕ, μετά την παραχώρηση του
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα,  ο οποίος τραγούδησε
αφιλοκερδώς, ήταν και η Εύη Σιαμαντά. Την παρουσία-
ση και τον συντονισμό της βραδιάς έκανε η γνωστή δη-
μοσιογράφος, κα Μαρία Νικόλτσιου.

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ με  τη συμμετοχή του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα
(22 Ιανουαρίου 2018)
Στην πρώτη συνεδρίαση, για το 2018, του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, και με  τη συμμετοχή του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστα, πραγ-
ματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για
τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη του Συνδέσμου.
Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή  της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας με τυχερό τον κ. Δ. Αμπατζή, Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – General
Data Protection Regulation (GDPR) (22 Φεβρουαρίου
2018)
Το νέο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων
(GDPR) και οι τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των
επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, ήταν το θέμα της εκδή-
λωσης που συνδιοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με την Αλεξάνδρεια Ζώ-
νη Καινοτομίας, το Enterprise Europe Network του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.

Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(5 Μαρτίου 2018)
Η μελέτη και η εξαγωγή προτάσεων πολιτικής για τη
στροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δράσεις
πράσινης ανάπτυξης, αποτέλεσε το αντικείμενο των ερ-
γασιών της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Με-
τάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,
του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ και το Enterprise Europe Network
του ΣΒΒΕ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017

Business Strategy: Competition Demystified Αντα-
γωνισμός: Μύθοι και Αλήθειες (21 Μαρτίου 2018)
Ο ΣΒΒΕ και το School of Business του ACT -  American
College of Thessaloniki διοργάνωσαν την ημερίδα με την
υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τήριου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος.

Οι πέντε δράκοι: Τι εμποδίζει την ανάπτυξη; (9 Μαΐ-
ου 2018)
Μια σειρά από ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις
για την αντιμετώπιση πέντε κρίσιμων και συνεχώς διο-
γκούμενων προβλημάτων – πέντε δράκων – και κατ’
επέκταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας μας, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που διοργά-
νωσε η διαΝΕΟσις με την υποστήριξη του ΣΒΒΕ.

Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα - Χρηματοδοτι-
κά εργαλεία (3 Μαΐου 2018)
Το σύνολο των χρηματοοικονομικών εργαλείων και δρά-
σεων, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το επιχειρηματικό
κοινό αλλά και να ακούσει χρήσιμες συμβουλές από ειδι-
κούς, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια επι-
χείρηση ενδιαφέρουσα προς χρηματοδότηση, στην εκ-
δήλωση που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΒΕ.
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ΟΜΙΛΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

11 Μαΐου 2017 ΣΒΒΕ Η μεταποίηση δημιουργεί προοπτικές
ανάπτυξης

14 Μαΐου 2017 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Νέα βιομηχανική πολιτική για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

19 Μαΐου 2017 1st Circular Economy Conference
“Creating Value”

Αναπτυξιακές προοπτικές μέσω δρά-
σεων «κυκλικής οικονομίας»

22 Μαΐου 2017 ΣΒΒΕ Taming (our) the Tigers
02 Ιουνίου 2017 7ο Διεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου Νέο παραγωγικό μοντέλο και απλο-

ποίηση του ορυκτού πλούτου
06 Ιουνίου 2017 Ινστιτούτου  Πολιτικής Σκέψης του Πο-

ταμιού Π2
Η πρόοδος γίνεται πράξη, μόνο με
συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική

15 Ιουνίου 2017 5th Export Summit «Adding Value to
Exports: Certification. Labelling, Pack-
aging, Transport and Distribution Net-
works»

Packaging – Labelling: παράγοντες
επιτυχούς εξωστρεφούς δραστηριότη-
τας

11 Σεπτεμβρίου 2017 Οικονομικό και Επενδυτικό Φόρουμ
«Ελλάδα-Ευρασία: Νέα Γέφυρα Συνερ-
γασίας & Ανάπτυξης»

Ενίσχυση διμερών σχέσεων Ελλάδας
– Ευρασιατικών χωρών

27 Σεπτεμβρίου 2017 ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe
Network – Google

Πως μπορεί μια επιχείρηση να εξάγει
& να μπει σε νέες αγορές χρησιμο-
ποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου

29 Σεπτεμβρίου 2017 Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρα-
τηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυ-
βέρνηση

Επενδυτική Επανεκκίνηση: Τι, Πως
και από Ποιους

04 Οκτωβρίου 2017 Αθηναϊκή Ζυθοποιία Προτάσεις υποστήριξης της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας στον αγρο-
διατροφικό τομέα

05 Οκτωβρίου 2017 Thessaloniki Summit 2017 Αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγμα-
τος, με τη μεταποίηση στην πρώτη
γραμμή

31 Οκτωβρίου 2017 Project Management Congress 2017 Ανάπτυξη Επιχειρήσεων κατά τα διε-
θνή πρότυπα και Διαχείριση Εργου,
στους καίριους τομείς ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας

06 Νοεμβρίου 2017 ΜΕΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡ-
ΤΟΥ Α.Ε.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛ

07 Νοεμβρίου 2017 ΣΒΒΕ - SAP Hellas Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της με-
ταποίησης, παράγοντες ανταγωνιστι-
κού πλεονάσματος

09 & 10 Νοεμβρίου 2017 EU Arab World Summit Προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας –
Αραβικών Χωρών
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2017 9o Thessaloniki Tax Forum Εξορθολογισμός του φορολογικού

συστήματος: οι προτάσεις του ΣΒΒΕ
23 Νοεμβρίου 2017 ΣΒΒΕ - ΕΥ Hellas Κανονισμός GDPR και οι προσαρμο-

γή των μεταποιητικών επιχειρήσεων
24 - 25 Νοεμβρίου 2017 21st Panhellenic Logistics Conference Ο κλάδος των Logistics ενισχύει τη

δυναμική της μεταποίησης
4 - 5.Δεκεμβρίου 2017 28th Annual The Greek Economy Confer-

ence
Οικονομικός μετασχηματισμός και αλ-
λαγή του παραγωγικού υποδείγματος
της χώρας

2 Φεβρουαρίου 2018 ΕΛΓΟ Δήμητρα -  ΓΕΩΤΕΕ Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλι-
κού: Ρόλος & Υπεραξία Φυτικών
Προϊόντων

21 Φεβρουαρίου 2018 Utile Dulci Club Οι θέσεις του ΣΒΒΕ για μια νέα βιομη-
χανική πολιτική στην Ελλάδα

22 Φεβρουαρίου 2018 8ο Leadership Forum 2018 Αναζητώντας τους επιχειρηματικούς
και εταιρικούς ηγέτες του αύριο

01  Μαρτίου 2018 The Delphi Economic Forum Εκσυγχρονισμός της οικονομίας με
έμπρακτη υποστήριξη της μεταποίη-
σης

03  Μαρτίου 2018 The Delphi Economic Forum Η ανάγκη μιας κοινωνικής συμφωνίας
για την ανάπτυξη

03  Μαρτίου 2018 The Delphi Economic Forum Εθνικό σχέδιο για την ανάταξη της
οικονομίας

13 Μαρτίου 2018 4ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας –
Σουηδίας

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων
στην κλιματική αλλαγή

13 Μαρτίου 2018 Ομιλος Economia Ελληνική Βιομηχανία: Αλήθειες & Μύ-
θοι

19 Μαρτίου 2018 Ελληνο - Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ Προτάσεις ενίσχυσης της Ελληνο-
Σερβικής επιχειρηματικής συνεργασί-
ας

21 Μαρτίου 2018 ΣΒΒΕ - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια Ανταγωνισμός: Μύθοι και Αλήθειες
29 Μαρτίου 2018 PRODEXPO NORTH Ενίσχυση των εξαγωγών με στοχευ-

μένες δράσεις
30 Μαρτίου 2018 ΣΒΒΕ Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου

Ελλάδος
03 Μαΐου 2018 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Στηρίζοντας την Επιχειρηματικότητα,

με τη χρήση νέων χρηματοδοτικών
εργαλίων

9 Μαΐου 2018 ΣΒΒΕ - διαΝΕΟσις ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΔΡΑΚΟΙ: Τι εμποδίζει την
ανάπτυξη;»



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017

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. Από το 2018, το
«Δελτίο ΣΒΒΕ» αποστέλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

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

www.sbbe.gr
Ο διαδικτυακός τόπος 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.thessalonikisummit.gr
Στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit αναπτύχθηκε
αποκλειστικός διαδικτυακός τόπος με σκοπό την
παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο για
το συνέδριο, αλλά, κυρίως για τις τοποθετήσεις των
ομιλητών και τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από τις εργασίες του.

www.enterprise-hellas.gr
Διαδικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ολο-
κληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης  στην
Ελλάδα, Enterprise Europe Network – Hellas, το
οποίο παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής
συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτι-
κές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά
τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρ-
ρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδι-
κά για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

www.dragon-star.eu
Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος «Dragon-STAR (Dragon - Sustaining
Technology And Research EU-China Collabora-
tion)» και παρέχει πληροφορίες για τις δράσεις του
προγράμματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ο ΣΒΒΕ έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης με τους παρακάτω λογαριασμούς:
Facebook: /sbbegr
Twitter: @sbbegr



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ»

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής,
ιδρύθηκε από τους έξι σημαντικότερους επιχειρη-
ματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης το 2012 υπο-
στηρίζοντας 15 με 20 ιδρύματα. Σήμερα, μέσα σε
λίγα μόλις χρόνια, υποστηρίζει πάνω από 75 ιδρύ-
ματα, ενδιάμεσους φορείς και συσσίτια, που πολύ
σύντομα θα γίνουν 100, καταφέρνοντας πλέον να
υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες αναγκών τους και
σε συνεχόμενη ροή.
Το έργο του Δικτύου κατά το 2018, 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 ιδρύ-
ματα. Διανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, είδη όπως
τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη υγιεινής, ηλε-
κτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές κα. Επίσης
προσφέρθηκαν επαγγελματικοί καταψύκτες

στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλο-
νίκης, στον Ι.Ν. Παναγία Λαοδηγήτρια και στον
Ι.Ν. Αγίου Φωτίου.

· Το Δίκτυο ενίσχυσε το Γενικό Νοσοκομείο Πα-
πανικολάου στο τμήμα της αιματολογικής κλινι-
κής «Στοργή» με ισοθερμικά δοχεία μεταφοράς,
τροχήλατη βάση, τροχήλατο μεταφοράς δίσκων
και λαβές σιλικόνης για τη διασφάλιση σωστών
συνθηκών μεταφοράς τροφίμων στα άτομα που
πάσχουν από καοήθεις αιματολογικές παθή-
σεις.

· Επίσης, στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, στο
Κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας για
άτομα με ειδικές ανάγκες «Αχτίδα» και στον
ΣΤΟΡΓΗ Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παι-
διών προσφέρθηκε οικιακός εξοπλισμός για τις
ανάγκες των ιδρυμάτων.

· Ενίσχυσε την «Πανελλήνια Ομοσπονδία συλλό-
γων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με δυσλεξί-
α και μαθησιακές δυσκολίες» στην εκτύπωση
έντυπου υλικού

· Επιπλέον, μια σπουδαία συνεργασία για το Δί-
κτυο αποτελεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,
καθώς δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά των ιδρυ-
μάτων της Βορείου Ελλάδος να παρακολουθή-
σουν από κοντά το θεματικό πάρκο της ΔΕΘ -
Helexpo «Δεινόσαυροι».

· Τέλος και σε συνέχεια της συνεργασίας, του Δι-
κτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
(ΤΑΡ) έχουν παραδοθεί, μεταξύ άλλων,
- 2 οχήματα - πλυστικά μηχανήματα κάδων

στους Δήμους Ν. Ζίχνης και N. Ηράκλειας,
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- ειδικός εξοπλισμός για τη διαμόρφωση θα-
λάμου νεογνών στο Σισμανόγλειο Νοσοκο-
μείο Κομοτηνής,

- στο Δήμο Αβδήρων μια ράμπα πρόσβασης
SEATRAC, για τα άτομα με αναπηρία,

- στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ένα ασθενο-
φόρο και μια κινητή μονάδα για τις ανάγκες
των κατοίκων του Δήμου Κιλκίς,

- στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών 10
γραφομηχανές Braille οι οποίες θα χρησιμο-
ποιηθούν για τη σύσταση νέου τμήματος
εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης
braille,

- Κεντρική θέρμανση στο ΕΕΕΕΚ Γενισέας,
- Οικιακός Εξοπλισμός στο ίδρυμα «Άγιοι Θε-

όδωροι»,
- Εξοπλισμός γραφείου στο ίδρυμα «Άγιος

Βασίλειος»,
- Ορειβατικός εξοπλισμός στην Ελληνική Ο-

μάδα Διάσωσης,
- Εξοπλισμός γραφείου στο ΚΕΜΕΑΚ

Εκδηλώσεις
Φιλανθρωπική Συναυλία με τον Τενόρο κ. Μάριο
Φραγκούλη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρ-
τη 14 Μαρτίου 2018, στο κατάμεστο Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης, η φιλανθρωπική συναυλία με
τον Τενόρο κ. Μάριο Φραγκούλη, που διοργανώθη-
κε από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Α-

ρωγής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Την συναυλία διεύθυνε ο Μαέστρος
Λουκάς Καρυτινός με τη συνοδεία των εξαιρετικών
μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Τα έσοδα της Συναυλίας πρόκειται να διατεθούν σε
δράσεις προς τα Ιδρύματα και τους Φορείς, που
υποστηρίζει το Δίκτυο, σε όλο το Βορειοελλαδικό
τόξο.

11η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του
Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ
Η ενδέκατη κατά σειρά Εκδήλωση Κοινωνικής Υ-
πευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ
είχε ως στόχο την οικονομική και ηθική υποστήριξη
των δραστηριοτήτων του Ορφανοτροφείου Θηλέων
«Μέλισσα». Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν
για τους σκοπούς του ιδρύματος.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΣΒΒΕ προέβη στη δωρεά 15 μικροσκοπίων σε
αντίστοιχο αριθμό σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Σερρών.
Τα συγκεκριμένα σχολεία συμμετείχαν στον μαθητι-
κό διαγωνισμό «Μαθητών Επιχειρείν», την υλοποί-
ηση του οποίου υποστηρίζει η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας από το 2014.
Ο ΣΒΒΕ συγχαίρει τους 300 μαθητές από τα 15
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, και εύχεται οι 22 επιχειρηματικές προτά-
σεις του 2017 να διπλασιασθούν το 2018,
(ακολουθεί ο κατάλογος με τα σχολεία πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμε-
τείχαν στο διαγωνισμό «Μαθητών Επιχειρείν».

Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ - 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ
· 1ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
· 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
· 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
· ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
· ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
· Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ
· ΕΠΑ.Λ . ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
· ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
· ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡ-

ΡΩΝ
· 3ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
· 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ
· 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ
· ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

ΣΕΡΡΩΝ



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 οικο-
νομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των
μελών του. Η συμμετοχή του Συνδέσμου στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις είναι θεσμοθετημένη, ενώ
στις υπόλοιπες καλείται ως εκπρόσωπος της επι-
χειρηματικής κοινότητας του Βορειοελλαδικού Τό-
ξου αφού αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή των
προβλημάτων και των αναγκών του επιχειρηματι-
κού κόσμου της Περιφέρειας.

ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.)-(ΑΝ.Ε.Μ.)
Σαββάκης Αθανάσιος
Γεωργίου Χρήστος

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.)
Σαββάκης Αθανάσιος
Σταύρου Γιάννης
Κουιμτζής Αθανάσιος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ 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

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩ-
ΓΗΣ
Σαββάκης Αθανάσιος
Σταύρου Γιάννης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΠΑΘ)
Σαββάκης Αθανάσιος
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχα-
νιών 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 Ε-
ΡΕΥΝΩΝ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ 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 ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑ-
ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙ-
ΚΗΣ 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
Γεωργίου Χρήστος

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ-
ΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑ-
ΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

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

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σταύρου Ιωάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Ευθυμιάδης Ευθύμιος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή Ποιότητας ΕΔ
Γεωργίου Χρήστος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ-
ΣΟΝΤΩΝ

ΠΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στυλιαράς Κωνσταντίνος
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γιώτας Παναγιώτης
Κουρέλλας Θεόδωρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΠ
Μπακατσέλος Νικόλαος
Σταύρου Γιάννης

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο-
ΣΕΠ
Νένδου Αικατερίνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΣΕΚ-
ΠΚΜ)
Σαββάκης Αθανάσιος

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γεωργίου Χρήστος
Στυλιαράς Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2014-2020
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ
Δαστερίδης Βασίλειος
Αμπατζής Δημήτριος

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ("OK!Thess)
Σαββάκης Αθανάσιος
Σταύρου Γιάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σταύρου Γιάννης
Γεωργίου Χρήστος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Σαββάκης Αθανάσιος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωργίου Χρήστος
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΔΟΜΗΣ Α-
ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ» -
(ΔΑΣΤΑ)
Γεωργίου Χρήστος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Γεωργίου Χρήστος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δουράκης Ιωάννης
Καντζίκη Αικατερίνη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποστόλου Κωνσταντίνος
Τζιμούρτος Νικόλαος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαμαυρουδής Δημήτρης
Καλεύρα Κυριακή

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
Καιρίδης Δημήτριος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καζάκης Πάρις
Καλεύρας Θεοφάνης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Σιρηνόπουλος Νικόλαος
Σουμελίδης Γιάννης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Μέκακας Μαυρουδής
Σκαρλάτος Βασίλειος

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Σιάρκος Αντώνης
Καχπάνης Αντώνης



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο ΣΒΒΕ, για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη πλη-
ροφόρηση των μελών του, έχει αναπτύξει και διατη-
ρεί σύστημα πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβά-
νει ηλεκτρονικά newsletters, έντυπο διμηνιαίο
«Δελτίο ΣΒΒΕ», αποστολή εγκυκλίων και ηλεκτρο-
νικών ενημερωτικών δελτίων ειδικού ενδιαφέρο-
ντος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Κατά το χρονικό διάστημα Μάιος 2017 – Μάιος
2018 έχουν αποσταλεί στις επιχειρήσεις-μέλη του
Συνδέσμου 17 εγκύκλιοι, οι οποίοι κάλυψαν διάφο-
ρα θέματα νομοθετικού έργου και διοικητικών απο-
φάσεων, χρηματοδοτικά προγράμματα, εκπόνηση
μελετών, διεθνών αγορών κα.

Τύπος & ΣΒΒΕ
Παρέχει, στους αναγνώστες του, μια ενδεικτική πα-
ρουσίαση, της δραστηριότητας του ΣΒΒΕ, όπως
αυτή παρουσιάστηκε από τον έντυπο και ηλεκτρο-
νικό τύπο. Ο αναγνώστης του «Τύπος & ΣΒΒΕ»
αποκτά μια πλήρη εικόνα για το πώς είδαν και κά-
λυψαν τις θέσεις, απόψεις, τοποθετήσεις του Συν-
δέσμου τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παράλληλα, μέσω του δικτύου υπηρεσιών του Συν-
δέσμου, παρέχεται ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και
υποστήριξη σε μεμονωμένες ερωτήσεις των επιχει-
ρήσεων – μελών του και αποστέλλονται ενημερωτι-
κά δελτία ειδικού ενδιαφέροντος.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΣΒΒΕ σύμφωνα με τις διαδικασίες του ISO
9001:2015, διεξήγαγε τη δέκατη τρίτη ετήσια
έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών του μεταξύ
των επιχειρήσεων – μελών από όλους τους κλά-
δους των βιομηχανιών.
· Οι επιχειρήσεις – μέλη αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα

σημαντικά για το έτος 2017 τις υπηρεσίες:
· Παρεχόμενης εξυπηρέτησης: 91%
· Πληρότητας και επάρκειας πληροφοριών: 92%
· Ποιότητας παρεχόμενης τεκμηρίωσης: 90%
· Διαθεσιμότητας προσωπικού: 96% και,
· Τήρηση του χρόνου απόκρισης: 97%

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

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

· Η βελτίωση της ενημέρωσης συνεχίζει να αποτε-
λεί το βασικότερο όφελος συμμετοχής τους στο
ΣΒΒΕ, και,

· Η εξασφάλιση υποστήριξης από συλλογικό φο-
ρέα και η προώθηση των ζητημάτων των μελών
συμπληρώνουν τον κατάλογο των σημαντικότε-
ρων ωφελειών για τα μέλη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
BS EN ISO 9001:2015 ΚΑΙ SMETA 2014



ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD

O ΣΒΒΕ, ως εθνικός εκπρόσωπος του «Institute for
Management Development» (IMD) στην Ελλάδα,
δημοσιοποίησε, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, τα
αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Αντα-
γωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook
– WCY) του International Institute for Management
Development (IMD), για το έτος 2017.
Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από
τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD,  η υπεύθυνη
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ
συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για δέκατη έκτη
(16η) συνεχόμενη χρονιά, με το Ίδρυμα Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),
(www.iobe.gr) το οποίο παρείχε τα μακροοικονομι-
κά δεδομένα που αφορούσαν στις επιδόσεις της
ελληνικής οικονομίας για το 2016.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική
θέση της Ελλάδας κατά το 2017 σημείωσε υποχώ-
ρηση κατά μια (1) θέση και εφέτος κατατάσσεται
στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών από την 56η την
οποία κατείχε κατά την περσινή χρονιά.
Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας
στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνο-
νται υπόψη τέσσερεις μεγάλες ομάδες παραγό-
ντων/κριτηρίων: η «Οικονομική Αποδοτικότητα», η
«Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», η
«Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και οι
«Υποδομές». (συνολικά αξιολογούνται περισσότε

ροι από 260 δείκτες).
Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Α-
ποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην εξηκο-
στή πρώτη θέση (61η) για το 2017, μεταξύ των 63
χωρών της κατάταξης, δηλαδή βρίσκεται δυο μόλις
θέσεις πριν την τελευταία θέση της κατάταξης, (Η
Ελλάδα είναι «τρίτη» από το τέλος)
Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής
Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί κατά
δύο (2) θέσεις, καταλαμβάνοντας εφέτος την 61η
θέση, σημειώνοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση
μεταξύ των 63 χωρών που συμμετέχουν στην
έρευνα. (Επίσης, η Ελλάδα «τρίτη» από το τέλος,
όπως ακριβώς και πέρυσι)
Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής
Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται στασιμότητα.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα και εφέτος κατατάσσεται
στην 57η θέση όπως ακριβώς και πέρυσι,  και,  τέ-
λος,
Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επί-
σης επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας κατά
μια θέση: συγκεκριμένα από την 38η θέση του
2016, η χώρα μας για το 2017 κατατάσσεται στην
39η θέση, οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας
ακριβώς στη θέση που κατείχε το 2014.
Υπογραμμίζεται ότι τα αποτελέσματα που παρου-
σιάζονται σήμερα (2017) και η συνολική αξιολόγη-
ση της ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστι-
κότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κα-
τά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2016.
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Διάγραμμα κατάταξης της Ελλάδας την τελευταία πενταετία
στον συνολικό και στους επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK ΤΟΥ
ΣΒΒΕ

Το Enterprise Europe Network, στο οποίο ανήκει ο
ΣΒΒΕ, είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο για
την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικό-
τητα. Υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσουν την α-
νταγωνιστικότητά τους μέσω της έρευνας, της και-
νοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας. Αποτελεί-
ται από περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανι-
σμούς, μεταξύ των οποίων: εμπορικά και βιομηχα-
νικά επιμελητήρια, σύνδεσμοι, φορείς περιφερεια-
κής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα.
Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 3.000 εξειδι-
κευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς
και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε βιομηχανικούς
τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρί-
σκονται σε περισσότερες από 60 χώρες.
Ο ΣΒΒΕ ως μέλος του δικτύου Enterprise Europe
Network, παρέχει 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 ευ-
καιρίες που προκύπτουν. Αποστολή του δικτύου
είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των
μικρομεσαίων, σε θέματα ανταγωνιστικότητας και
καινοτομίας. Το δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο
πλέγμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχει-
ρηματικότητας, λειτουργώντας ως «one-stop-shop»
για:

· Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προ-
γράμματα και εργαλεία

· Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ζήτηση επιχει-
ρηματικών συνεργασιών

· Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
· Εκπροσώπηση σε διεθνείς επιχειρηματικές συ-

ναντήσεις
· Νέες πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής

Ένωσης
· Επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της και-

νοτομίας
· Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
· Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενη-

μερωτικών ημερίδων
· Διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές / νέα νο-

μοθεσία για τις επιχειρήσεις.

Ο ΣΒΒΕ, στο πλαίσιο του έργου του δικτύου Enter-
prise Europe Network προωθεί την καινοτομία, την
εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσε-
ων, τομείς που θεωρούνται κλειδιά για την ανταγω-
νιστικότητα και την ανάπτυξη. Παράλληλα, ενδυνα-
μώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας
και επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομι-
κά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απα-
σχόληση.

Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και συγκε-
κριμένα για το χρονικό διάστημα Μάϊος 2017 –
Μάϊος 2018, οι υπηρεσίες του ΣΒΒΕ ως μέλος του
δικτύου Enterprise Europe Network επικεντρώθη-
καν στα ακόλουθα:
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ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΣΒΒΕ, στο πλαίσιο του έργου του δικτύου Enterprise Europe Network, έχει ως στόχο την ενημέρωση των
επιχειρήσεων σχετικά με καινούργιες τεχνολογίες, πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης, ευκαιρίες διεθνο-
ποίησης, και συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής, διαχειρίστη-
κε συνολικά 1264 αιτήματα.

Τα κυριότερα αιτήματα πληροφόρησης αφορούσαν σε θέματα όπως:
1. Επιχειρηματικές συνεργασίες / Διεθνοποίηση
2. Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική
3. Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
4. Υποστήριξη καινοτομίας
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η θεματολογία του «e-flashnews» του ΣΒΒΕ περι-
λαμβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα επικαιρότη-
τας όπως: ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιχειρημα-
τικές συνεργασίες, προκηρύξεις, εθνικούς και διε-
θνείς δημόσιους διαγωνισμούς κρατικών προμη-
θειών, κλαδικές εκθέσεις κ.α. Ενημερώνει επίσης
και για τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και για επι-
χειρηματικές αποστολές και εκδηλώσεις επιχειρη-
ματικών συναντήσεων που διοργανώνει ο ΣΒΒΕ.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το μηνιαίο τεύχος
e-flashnews περιλαμβάνει συγκεκριμένη ενότητα
με προφίλ ξένων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται
για συνεργασίες με ελληνικές. Συνολικά τον τελευ-
ταίο χρόνο έχουν συμπεριληφθεί 54 προφίλ ξένων
επιχειρήσεων, τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέ-
ρον 73 ελληνικών επιχειρήσεων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβουλεύσεις της Ε.Ε.
O ΣΒΒΕ ως μέλος του
Enterprise Europe
Network προωθεί στις
επιχειρήσεις μέλη του,
διαβουλεύσεις για λο-
γαριασμό της Ε.Ε. με
σκοπό τη συλλογή και
καταχώρηση απόψε-

ων σε βάση δεδομένων (EUSurvey). Στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας και η προώθηση των θέσεων
των ελληνικών επιχειρήσεων. Συνολικά, τον τελευ-
ταίο χρόνο προωθήθηκαν 4 διαβουλεύσεις

Εργαλεία Ανεύρεσης Επιχειρηματικών Διε-
θνών Συνεργατών

Δυνατότητα αναζήτησης επι-
χειρηματικών - ερευνητικών
συνεργατών, αντιπροσώπων,
προμηθευτών κλπ. σε χώρες
εντός και εκτός της Ε.Ε. με
στόχο τη σύναψη συνεργα-
σιών ή συμμετοχή σε χρημα-
τοδοτικά προγράμματα.
Ο ΣΒΒΕ για το τρέχον έτος

έχει καταχωρήσει συνολικά 97 ελληνικά προφίλ τα
οποία έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Θεματικές Ομάδες Εργασίας του Δικτύου
«Enterprise Europe Network»
Οι ομάδες αυτές απαρτίζονται από εξειδικευμένα
στελέχη του Enterprise Europe Network, με σκοπό
την υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στους αντίστοιχους κλάδους για διεθνο-
ποίηση και ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών.
Ο ΣΒΒΕ συμμετέχει στις παρακάτω 4 θεματικές
ομάδες εργασίας:
· Αγροδιατροφή,
· Αειφόρος Δόμηση,
· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

και,
· Περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι,  ο ΣΒΒΕ τον τε-
λευταίο χρόνο συνδιοργάνωσε συνολικά 19 εκδη-
λώσεις B2B και επιχειρηματικές αποστολές με τη
συμμετοχή 66 ελληνικών εταιρειών, οι οποίες
πραγματοποίησαν:
· 299 συναντήσεις, και,
· 19 συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες από το

εξωτερικό.

Συγκεκριμένα ο ΣΒΒΕ συνδιοργάνωσε τις ακόλου-
θες εκδηλώσεις «B2B» και επιχειρηματικές απο-
στολές:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
11 Μαΐου 2017 Ιωάννινα B2B@EUSAIR Forum 2017, στο πλαίσιο του

2ου Forum για την Στρατηγική της Ε.Ε. στην
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου EUSAIR

31 Μαΐου 2017 Στοκχόλμη, Σουηδία «Tour d'Europe Stockholm 2017»
8-9 Ιουνίου 2017 Σόφια, Blagoevgrad, Plovdiv,

Βουλγαρία
Επιχειρηματική Αποστολή στη Βουλγαρία
στον κλάδο του τουρισμού

19-22 Ιουνίου 2017 Σάο Πάολο, Βραζιλία «EU-funded International Business Match-
making Mission on Energy Efficiency in In-
dustry», στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Low Carbon
Business Action»

13-14 Σεπτεμβρίου 2017 Θεσσαλονίκη «10th Cluster Matchmaking Mission - Euro-
pean Cluster Collaboration Platform»

22 Σεπτεμβρίου 2017 Πράγα, Τζεχία «International Brokerage Event at construc-
tion fair FOR ARCH 2017»

23-30 Σεπτεμβρίου 2017 Τόκιο, Ιαπωνία – Πεκίνο και
Σαγκάη, Κίνα – Ταιπει, Ταιβάν

Διακλαδική Επιχειρηματική Αποστολή στην
Ασία

2-6 Οκτωβρίου 2017 Lagos, Νιγηρία Επιχειρηματική Αποστολή στη Νιγηρία στο
πλαίσιο του «EU Delegations EU Nigeria
Business Forum (EUNBF)»

6 Οκτωβρίου 2017 Κολονία, Γερμανία «Tour d'Europe Cologne 2017», στο πλαίσιο
της Δ.Ε. «ANUGA»

18-19 Οκτωβρίου 2017 Ντίσελντορφ, Γερμανία meet@A+A 2017, στο πλαίσιο της Δ.Ε. A+A
25-31/10/2017 Chengdu και Qingdao, Κίνα «12th EU-China Business & Technology Co-

operation Fair»
2 Νοεμβρίου 2017 Άμστερνταμ, Ολλανδία «AquaMatch 2017», στο πλαίσιο της Δ.Ε.

«Aquatech Amsterdam»

21-24 Νοεμβρίου 2017 Σάο Πάολο, Βραζιλία «EU-funded Matchmaking Mission on Waste
Management & Biogas», στο πλαίσιο της
χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής πρωτοβου-
λίας «Low Carbon Business Action»

29 Ιανουαρίου – 3  Φε-
βρουαρίου 2018

Ho Chi Minh City, Βιετνάμ Επιχειρηματική Αποστολή στο Βιετνάμ στον
κλάδο των τροφίμων και ποτών

26-28 Φεβρουαρίου 2018 Βαρκελώνη, Ισπανία «Mobile World Congress 2018 Brokerage
Event»

27 Φεβρουαρίου – 1
Μαρτίου 2018

Στουτγάρδη, Γερμανία «International B2B meetings at R+T 2018 in
Stuttgart», στο πλαίσιο της Δ.Ε. «R+T 2018»

7 Μαρτίου 2018 Λονδίνο, Αγγλία «Ecobuild Matchmaking 2018», στο πλαίσιο
της Δ.Ε. «Ecobuild 2018»

19 Μαρτίου 2018 Θεσσαλονίκη Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο του
Ελληνο-Σερβικού Επιχειρηματικό Φόρουμ

26-27 Απριλίου 2018 Θεσσαλονίκη Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο της
Δ.Ε. Freskon 2018
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμ-
βουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους
18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορί-
ου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή το-
μέα και  στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
– logistics
Σκοπός της Πράξης είναι να αμβλύνει το βασικό
πρόβλημα στην αγορά εργασίας των τεσσάρων
περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου (ΒΕΤ).
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε νέ-
ους ηλικίας 18-24 ετών, ανέργους εκτός δομών εκ-
παίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, συμβου-
λευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης διάρκειας 380
ωρών αποτελούμενη από θεωρητική κατάρτιση και
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, με
σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην ελληνι-
κή αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στους δυνα-
μικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας
(εξαγωγικό εμπόριο και εφοδιαστική αλυσίδα-
logistics).

Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομέ-
νων σε επιχειρήσεις
Στόχος του έργου είναι η προετοιμασία εργαζομέ-
νων ωφελουμένων για την διατήρηση και βελτίωση
της θέσης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με
την αναβάθμιση των προσόντων τους και την από-
κτηση νέων δεξιοτήτων καινοτομίας, έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ομάδα στόχος θα είναι
εργαζόμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
η και δευτεροβάθμιας με σημαντική εργασιακή ε-
μπειρία, των οποίων η θέση στην αγορά εργασίας
απειλείται.

Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε πα-
ραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Το έργο αφορά σε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δρά-
σης με στόχο την προετοιμασία 650 ανέργων ωφε-
λουμένων για την επανένταξή τους στην αγορά ερ-
γασίας, κυρίως με την δημιουργία ισχυρών προϋ-
ποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Αφορά στην παροχή συμβουλευτικής
επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελτική
κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
και παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχει-
ρηματικότητας. Η ομάδα στόχος θα είναι πρώην
ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πο-
λύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγι-
κούς τομείς της RIS3  για την ΠΚΜ,  καθώς και

άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετί-
ζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για
την ΠΚΜ.

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δε-
ξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μετα-
ποίησης του αλουμινίου
Σκοπός του έργου είναι οι ωφελούμενοι
(εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα) να αποκτήσουν
πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν
άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της ε-
παγγελματικής τους ικανότητας, συμβάλλοντας θε-
τικά στην ενίσχυση, αλλά και στη διατήρηση της
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Η Πράξη στο-
χεύει να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ανάσχεσης της
ύφεσης με αντίστοιχη δημιουργία και προσφορά
βιώσιμων θέσεων εργασίας, θεωρώντας απαραίτη-
τη την προώθηση διαδικασιών πιστοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού μέσω διεθνώς αναγνωρι-
σμένων φορέων, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη
συνθήκη ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους
με τη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού
(Certified Workers) αλλά και εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων, συμβάλλοντας σε μία ισχυρότερη
παρουσία τους στην αγορά και στην ανάπτυξη ενός
οικονομικού μοντέλου που είναι ανταγωνιστικό με
σύγχρονους και δυναμικούς όρους.

European Med-clusters Boosting Remunerative
Agro-Wine Circular Economy – EMBRACE
Το διακρατικό έργο EMBRACE στοχεύει στη διάχυ-
ση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην
πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης
στον κλάδο της αγροδιατροφής, εστιάζοντας στο
υποκλάδο του οίνου.

Enhancing Innovation Management Capacities
and Key Account Management (KAM) services
for Greek SMEs – SGA2
Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία διαχείρισης
της καινοτομίας, με την εφαρμογή της εξιδεικευμέ-
νης μεθοδολογίας IMP3ROVE. Σκοπός είναι η ολο-
κληρωμένη υποστήριξη των ΜμΕ όχι μόνο κατά τη
διαδικασία αναγνώρισης των κρίσιμων σημείων
διαχείρισης της καινοτομίας εξατομικευμένα για κά-
θε επιχείρηση, αλλά και κατά τη διαδικασία αναζή-
τησης συνεργασιών και ευκαιριών μέσω του Enter-
prise Europe Network.



Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ξεκίνησε τη δράση του το 1991
ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ), του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων
και βιομηχανιών  και του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).  Από το 2008 έως σήμε-
ρα είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήρι-
ξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network. Α-
ποστολή του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικό-
τητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ερευ-
νητικών εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της
έρευνας με την παραγωγή, της προώθησης της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και
της διεθνικής συνεργασίας. Παρέχει υπηρεσίες
πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτι-
κής υποστήριξης σε όλο το φάσμα των δραστηριο-
τήτων που σχετίζονται με την καινοτομία, τη μετα-
φορά τεχνολογίας και την εμπορική αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας. Στις υπηρεσίες του
Δικτύου ΠΡΑΞΗ περιλαμβάνονται:
· Αποτύπωση τεχνολογικών αναγκών,
· Τεχνολογικό Παρατηρητήριο,
· Προώθηση και αναζήτηση νέων τεχνολογιών,
· Αναζήτηση συνεργατών για επιχειρηματική,

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

χνολογίας,
· Δημιουργία επιχειρήσεων spin-off.

Το 2017 το γραφείο του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στη Θεσ-
σαλονίκη παρείχε υποστήριξη σε 135 περιπτώσεις,
από τις οποίες οι 70 αφορούσαν υποστήριξη σε
θέματα ερευνητικών προγραμμάτων και οι υπόλοι-
πες θέματα τεχνολογικής και επιχειρηματικής συ-
νεργασίας. Αναλυτικότερα ο απολογισμός για το
2017 περιλαμβάνει:

Συμφωνίες τεχνολογικής/επιχειρηματικής
συνεργασίας
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (γραφείο Θεσσαλονίκης) παρεί-
χε υποστήριξη σε εταιρίες και οργανισμούς για τον
εντοπισμό συνεργατών στο εξωτερικό. Σε 8 περι-
πτώσεις υπήρξε συμφωνία επιχειρηματικής ή ερευ-
νητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών εται-
ριών και οργανισμών με αντίστοιχους φορείς από
τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Ιαπωνία, την Κορέα
κ.α.

Προώθηση αιτημάτων ευρωπαϊκών εταιριών
για τεχνολογική συνεργασία
To 2017 προωθήθηκαν στοχευμένα 48 αιτήματα
ευρωπαϊκών εταιριών για τεχνολογική συνεργασία.
Σε 18 περιπτώσεις υπήρξε ενδιαφέρον από την
ελληνική πλευρά, σε 9 περιπτώσεις οι συζητήσεις
έφτασαν σε προχωρημένο στάδιο και σε 3  περι-
πτώσεις υπήρξαν ολοκληρωμένες συμφωνίες.
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Προώθηση στην Ευρώπη αιτημάτων τεχνολογι-
κών συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητι-
κών εργαστηρίων της Β. Ελλάδας
Στο ίδιο διάστημα αναδείχτηκαν 17 περιπτώσεις
επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων με δυ-
νατότητα ή ανάγκη διακρατικής τεχνολογικής συ-
νεργασίας. Μετά από στενή συνεργασία και λεπτο-
μερείς συζητήσεις ως προς τους όρους της προσ-
δοκώμενης συνεργασίας με ξένες επιχειρήσεις,
προωθήθηκαν οι αιτήσεις συνεργασίας των οργανι-
σμών 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, πα-
ρείχαν σε 70 περιπτώσεις ολοκληρωμένη πληρο-
φόρηση για Ευρωπαϊκά, αλλά και Εθνικά Προγράμ-
ματα, ενώ συμμετείχαν σε 2 συναντήσεις με εκπρο-
σώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης,
διοργάνωσαν ή συμμετείχαν ως εκπαιδευτές σε
σεμινάρια για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Διοργάνωση εκδηλώσεων
Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των κυριότερων
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2017 με την
υποστήριξη του γραφείου Θεσσαλονίκης:

· 17/5/2017, Θεσσαλονίκη, Technology Forum
2017 Matchmaking Event: Εκδήλωση τεχνολο-
γικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στο
πλαίσιο της διοργάνωσης Technology Forum
2017. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 41 εκπρό-
σωποι επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευ-
νητικών κέντρων από χώρες της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Πραγματοποιήθηκαν περισσό-
τερες από 74 διμερείς συναντήσεις. Διοργάνω-
ση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

· 5/7/2017, Θεσσαλονίκη, NANOTEXNOLOGY
2017 Matchmaking Event: Εκδήλωση τεχνολο-
γικών και επιχειρηματικών συναντήσεων στο
πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου NANO-
TEXNOLOGY 2017. Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν 52 εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητι-
κών κέντρων και επιχειρήσεων, από 18 χώρες,
οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από
110 διμερείς συναντήσεις. Διοργάνωση: Δίκτυο

ΠΡΑΞΗ, LTFN-Α.Π.Θ.
· 20/9/2017, Θεσσαλονίκη, EUROMAT 2017

Matchmaking Event: Εκδήλωση τεχνολογικών
και επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο
του διεθνούς συνεδρίου EUROMAT 2017.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 69 εκπρόσωποι
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επι-
χειρήσεων, από 23 χώρες, οι οποίοι πραγμα-
τοποίησαν περισσότερες από 130 διμερείς συ-
ναντήσεις. Διοργάνωση: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,
EBETAM.

· 3-4/10/2017, Βρυξέλλες, Industrial Innovation
Matchmaking Event 2017 στο πλαίσιο της ενη-
μερωτικής εκδήλωσης Industrial Innovation
Info Days 2017 που διοργανώθηκε από την
DG Research & Innovation. Συμμετείχαν πε-
ρισσότεροι από 150 εκπρόσωποι εταιριών,
πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και
άλλων οργανισμών από 25 χώρες. Πραγματο-
ποιήθηκαν περισσότερες από 350 διμερείς
συναντήσεις με στόχο την ανάπτυξη ερευνητι-
κών συνεργασιών. Διοργάνωση: Δίκτυο
ΠΡΑΞΗ, NMP TeAm4



ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ)

To 2017 το ΚΕΠΑ συνέχισε την  επιτυχή πορεία
του στη διαχείριση προγραμμάτων και στην παρο-
χή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματι-
κότητας, στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτι-
κής Μακεδονίας.  Παράλληλα, επαναπροσδιορίστη-
κε η στρατηγική του Φορέα για την επόμενη χρονι-
κή περίοδο.
Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκε η άμεση επι-
χειρησιακή στόχευση του ΚΕΠΑ να επικεντρωθεί
στην διαχείριση αμιγώς Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των που χρηματοδοτούνται απευθείας από την ΕΕ
και στη δράση του ως Φορέας υποστήριξης επιχει-
ρήσεων (Βυsiness Support)  με τη λήψη και υλο-
ποίηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και δράσεων.
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του KEΠΑ στην εταιρεί-
α ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Φορέας Διαχείρισης Προγραμμά-
των με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κε-
ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, εταίρος του ΕΦΕ-
ΠΑΕ- Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ) αποφασίστηκε να
αφορά κυρίως στην υποστήριξη κεντρικών ενερ-
γειών του, χωρίς άμεση εμπλοκή του προσωπικού
του, στην επιχειρησιακή λειτουργία του Φορέα.

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητες και τα πεπραγμέ-
να του ΚΕΠΑ το 2017 συνοψίζονται στα εξής :

· Διαχείριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ μέσω της ΚΕ-
ΠΑ-ΑΝΕΜ

· Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ
Το ΚΕΠΑ συνέχισε με αξιοσημείωτη ένταση τη δρα-
στηριότητά του στην αξιοποίηση προγραμμάτων, που
χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε , συμμετέ

χοντας είτε ως επικεφαλής εταίρος, είτε ως απλός εταί-
ρος συγκριμένων κοινοπρακτικών σχημάτων, με ση-
μαντικά αποτελέσματα.

Στη διάρκεια του 2017 οι δραστηριότητες του ΚΕΠΑ α-
φορούσαν :
- Στην έγκριση συμμετοχής του μαζί με άλλους εταίρους

από το εξωτερικό για την υλοποίηση των προγραμμά-
των της Ε.Ε.

- Στην υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων προγραμμά-
των

- Στην επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων

· Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
«microSTARS»

Κατά τη διάρκεια του 2017 διοργανώθηκαν είτε αυτό-
νομα είτε σε συνεργασία με φορείς της Θεσσαλονίκης
και του Κιλκίς 36 θεματικά εργαστήρια (workshops)
και εκδηλώσεις για επιχειρηματικά ζητήματα
(πωλήσεις, αξιοποίηση διαδικτύου, Marketing, επιχει-
ρηματικό σχέδιο, κ.λ.π.) με τη συμμετοχή εξειδικευμέ-
νων στελεχών της αγοράς,  τα οποία  παρακολούθη-
σαν πάνω από 1000 υφιστάμενοι και εν δυνάμει επι-
χειρηματίες. Επίσης τα στελέχη των Κέντρων συμμε-
τείχαν ως ομιλητές σε 23 εκδηλώσεις. Παράλληλα,
επεκτάθηκε η συνεργασία για την παροχή μικροδανεί-
ων με την Παγκρήτια Τράπεζα.   Συνολικά το 2017
εγκρίθηκαν 12  μικροδάνεια, ενώ εκταμιεύτηκαν ποσά
για 10 μικροδάνεια.

· HELLENIC DESIGN CENTRE (ΗDC)
Έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία από τη
συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη
μεθοδολογία του Σχεδιασμού (Design) το ΚΕΠΑ
από το Νοέμβριο του 2017 λειτουργεί στις εγκατα-
στάσεις του ΟΚ!Τhess το Ελληνικό Κέντρο Design
(HDC) που έχει στόχο την προώθηση της χρήσης
του Σχεδιασμού (Design) στο δημόσιο και στον ι-
διωτικό τομέα
· Αλλες Ενέργειες

- Ενδυνάμωση της ενεργής συμμετοχή του σε
σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς.

- Επέκταση της θεσμικής συνεργασίας από το
2016 με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

- Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από
την ΕΕ σε συνεργασία με φορείς του εσωτερι-
κού και εξωτερικού.

- Συμμετοχή στελεχών του ΚΕΠΑ ως ομιλητές σε
συνέδρια κ.λ.π. εκδηλώσεις τοπικών και περι-
φερειακών φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.
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