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Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α.1 Χρηματοδότηση – Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων

 Ένα από τα κεντρικά αιτήματα του ΣΕΒΕ συνέχισε να είναι η αποκατάσταση της ομαλότητας στο τραπεζικό σύστημα, η

ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η πλήρης χαλάρωση των capital controls και η αξιοποίηση κάθε άλλου
χρηματοδοτικού μέσου εκτός τραπεζικού συστήματος όπως τα venture capitals. Στις 28.08.2019 ο ΣΕΒΕ εξέφρασε με
ΔΤ την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την απόφαση της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΤτΕ και με την σύμφωνη
γνώμη της ΕΕΤ πλήρους άρσης από 01.09.19 των κεφαλαιακών περιορισμών. Η μετά από 50 ολόκληρους μήνες και
νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που η ίδια η Κυβέρνηση είχε θέσει υλοποίηση αυτής της απόφασης αποτέλεσε μία
έμπρακτη απόδειξη της σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό μας
σύστημα. Οι εξαγωγείς αναμένουν λοιπόν και τον περαιτέρω εξορθολογισμό του τραπεζικού συστήματος και τη
διασφάλιση των προϋποθέσεων απρόσκοπτης χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους για τις ελληνικές παραγωγικές
και εξαγωγικές επιχειρήσεις, η οποία είναι δεδομένη για τους ανταγωνιστές τους στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερες
προτάσεις για άμεσα μέτρα στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων κατατέθηκαν από τον ΣΕΒΕ για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID19 (β. παρακάτω).

 ΦΠΑ: Ο ΣΕΒΕ συνέχισε να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει κατά περίπτωση για το θέμα της επιστροφής πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς και της ευρύτερης δυνατής χρήσης Ειδικού Διπλοτύπου
Απαλλαγής από τον ΦΠΑ (ΕΔΔΑ) για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και
ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται με τις πράξεις αυτές.

 Συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις του ΣΕΒΕ στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην Τράπεζα της
Ελλάδος και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών για απαλλαγή της εισφοράς 0,60% του ν. 128/75 στα δάνεια που
αφορούν χρηματοδότηση εξαγωγών, με προτεραιότητα στο πρόγραμμα ΟΑΕΠ-Εξωστρέφεια. Σημαντική για τα μέλη
του ΣΕΒΕ και για τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων ήταν η ικανοποίηση του αιτήματός του για κατάργηση της με
το άρθρο 63 του Ν. 4607/2019 επιβληθείσας εισφοράς στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων από χρηματοδοτικά
ιδρύματα και ιδίως τις χορηγήσεις πιστώσεων μέσω factoring από εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

(factoring) που λειτουργούν νόμιμα στην χώρα μας και στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτουν οι
εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.



Α.2 Βέλτιστη Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020 – ΕΠαΝΕΚ

 Αιτήματα ΣΕΒΕ για επιτάχυνση της υλοποίησης του ΣΕΣ 2014-2020 και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση οποιουδήποτε άλλου

διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου. Το σημαντικότερο ποσοστό του νέου ΕΣΠΑ (2/3) θα πρέπει να στοχεύσει σε δράσεις

ανοιχτής οικονομίας και δη παραγωγικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

 Αιτήματα ΣΕΒΕ για νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 με κεντρικό την παροχή κινήτρων κυρίως προς τις

παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις προς την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της 4ης

βιομηχανικής επανάστασης. Μέριμνα θα πρέπει επίσης να ληφθεί για την υποκατάσταση εισαγωγών, με στόχο τη μείωση

του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας. Ειδικότερα ο ΣΕΒΕ πρότεινε:

 Στόχευση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού
και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

 Έμφαση στην χρηματοδότηση δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής
βέλτιστων πρακτικών κυκλικής οικονομίας τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην προώθηση « πράσινων»

προϊόντων διεθνώς

 Κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης και προώθησης εξαγωγών στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027

 Πάταξη γραφειοκρατίας, απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών ένταξης, διοχέτευση πόρων του ΕΣΠΑ στην αγορά

 Βελτίωση χρηματοδότησης με χαμηλό κόστος χρήματος για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις

 Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρηματικός προσανατολισμός ερευνητικών αποτελεσμάτων-Στενότερη
συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και ουσιαστική διασύνδεση με τις επιχειρήσεις για τη
δημιουργία νέων, καινοτόμων και πιστοποιημένων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων

 Εξειδικευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση και συμβουλευτική για την ανάπτυξη της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
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Α.2 Βέλτιστη Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020

 Αίτημα του ΣΕΒΕ αποτέλεσε η συμπλήρωση του «Επιχειρούμε Έξω» με την προκήρυξη μιας νέας δράσης τύπου
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ» που πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
και όχι μόνο των διεθνών εκθέσεων. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από σύνθετες δράσεις - οι οποίες
είναι απαραίτητες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εξωστρέφειάς τους και ιδιαίτερα όταν
αυτή κατευθύνεται σε νέες αγορές - και έχουν μόνο αποσπασματικά και περιορισμένα προβλεφθεί σε άλλα προγράμματα
του ΕΠΑΝΕΚ.

 Επίσης ο ΣΕΒΕ ζήτησε την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας ώστε οι δράσεις ΕΣΠΑ να καταστούν πιο φιλικές, πιο γρήγορες
και πιο αποτελεσματικές. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων
με το ΓΕΜΗ, το TAXISnet και την ΕΡΓΑΝΗ, μία λύση που μπορεί να συμβάλλει τόσο στη σημαντική μείωση του χρόνου
υποβολής, όσο και στη μείωση του χρόνου αξιολόγησης των προτάσεων.
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Α.3 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά Θέματα-Άλλα θέματα (Ενδεικτικά)

 Αιτήματα ΣΕΒΕ για εντατικοποίηση ελέγχων με μικτά κλιμάκια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (ιδιαίτερα στον τομέα των νωπών
οπωροκηπευτικών)

 Αιτήματα ΣΕΒΕ για ηλεκτρονική διασύνδεση TAXIS-ΓΕΜΗ και Μηχανογραφική ένταξη του χαρτοσήμου και λοιπών

παρακρατούμενων φόρων ώστε να μην χρειάζεται επίσκεψη στις Δ.Ο.Υ.

 Αίτημα για δυνατότητα υπαγωγής στη βασική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και λοιπές
συνεισπραττόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α' 265) επιβαρύνσεις των προϊόντων
του άρθρου 90 του ίδιου Κώδικα με τη ρητή αναφορά ότι κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών εγκεκριμένων
αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν.2960/2001 (Α'265), οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών
κρασιού, αναστέλλεται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 110 του ίδιου Κώδικα (άρθρο 66 πργφ. 34). Το αίτημα του
ΣΕΒΕ έγινε αποδεκτό ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη αντιμετώπιση δυνατότητας ρύθμισης για οφειλές ΕΦΚ και ΦΠΑ, συνδυαστικά

με τη μη κατάπτωση εγγυήσεων υπέρ του Δημοσίου και μη ανάκληση άδειας φορολογικής αποθήκης, με δεδομένη μάλιστα την
κατάργηση από το 2019 του ΕΦΚ για το κρασί. Η ρύθμιση αυτή έδωσε καταρχήν τη δυνατότητα σε μεγάλες οινοποιητικές
επιχειρήσεις με ιστορία και εξαγωγική δραστηριότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, χωρίς κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων
που θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμό τους, με επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονομία και απασχόληση.

 Αιτήματα ΣΕΒΕ για αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων στον χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών από τις αλυσίδες
του λιανεμπορίου

 Αίτημα ΣΕΒΕ για επανεξέταση του N. 2969/2001 “Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα” ως προς τους παραγωγούς
αιθέριων ελαίων ή αρωματικών υδάτων και αποσταγμάτων, oι οποίοι δεν πρέπει να εξομοιώνονται με τους οινοπνευματοποιούς,
οι δε επιχειρήσεις του κλάδου και τα ίδια τα προϊόντα δεν πρέπει να ελέγχονται από το τελωνείο και μάλιστα με τον ίδιο αυστηρά
γραφειοκρατικό τρόπο και με αντίστοιχα αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις με τις επιχειρήσεις προϊόντων αιθυλικής αλκοόλης,
καθώς δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ.

 Αιτήματα ΣΕΒΕ για ανάκληση απόφασης συγχώνευσης Α’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης με τη ΔΟΥ Ιωνίας και δικαστικού ενσήμου στις
αναγνωριστικές αγωγές
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Α.3 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά Θέματα-Άλλα θέματα (Ενδεικτικά)

Προτάσεις ΣΕΒΕ στο Σχέδιο νόμου με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του 

αύριο»

Ο ΣΕΒΕ επανήλθε στη βασική πρότασή του για ειδική πολιτική στήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με

επαναπατρισμό κεφαλαίων και την ενδυνάμωση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ως προς επιμέρους δε θέματα

πρότεινε, μεταξύ άλλων:

1. Μείωση προκαταβολής φόρου

2. Κατάργηση/Μείωση ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τις παραγωγικές και λοιπές τους

δραστηριότητες

3. Πρόβλεψη για διπλασιασμό του χρόνου συμψηφισμού των ζημιών

4. Αποκατάσταση της αδικίας με την επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης φόρων

5. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης

6. Περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση για τους μισθωτούς της μεσαίας τάξης

7. Μη βελτίωση κινήτρων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

8. Παροχές σε είδος της φορολόγησης των οχημάτων για τους εργαζόμενους, καθώς η παραχώρησή τους δεν αποτελεί

επί της ουσίας παροχή σε είδος, αλλά ένα αναγκαίο εργαλείο δουλειάς

9. Έκπτωση φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή
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Α.3 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά-Άλλα Θέματα (Ενδεικτικά)

 Απλοποίηση διαδικασιών διεθνούς εμπορίου: πέρα από μεμονωμένες παρεμβάσεις για θέματα-προβλήματα μελών

του, ο ΣΕΒΕ παρακολουθούσε τόσο τις εξελίξεις ως προς την Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου υπό το συντονισμό της

ΑΑΔΕ για την υλοποίηση του σχετικού Οδικού Χάρτη που αφορά τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες όσο και

του Σχεδίου Δράσης για τις Εξαγωγές υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 Επίλυση των προβλημάτων των «καθ’ υπέρβαση» κτισμάτων και κατασκευών βιοτεχνιών και βιομηχανιών Η

πολεοδομική νομοθεσία κατά το παρελθόν δεν έχει λάβει μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες στέγασης της βιομηχανικής

παραγωγής με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες να αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο στην πολεοδομική

αδειοδότησή τους (πχ οικοδομική άδεια, παρεκκλίσεις, κ.λπ.) αλλά και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό τους.

Επισημαίνεται ότι η βιομηχανία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την αδιάκριτη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

κατά παρέκκλιση των χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών ή άλλων κανόνων. Αντιθέτως, αναζητά πρακτικά

εφαρμόσιμες λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα των επιχειρήσεων που απορρέουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες στέγασης

της παραγωγικής διαδικασίας που ο νομοθέτης συνήθως αγνοεί. Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ(εκπτώσεις για εφάπαξ

πληρωμή του ενιαίου ειδικού προστίμου, κ.λ.π.) αφορούσαν τα ειδικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην

εφαρμογή των κριτηρίων προσδιορισμού του προστίμου, τα οποία αυξάνουν υπέρογκα, όταν εφαρμόζονται στη

βιομηχανία. Σημειώνεται ότι η φύση της μεταποιητικής δραστηριότητας απαιτεί μεγάλες επιφάνειες σε στεγασμένους

χώρους, οι οποίες εξαρτώνται από το μηχανολογικό εξοπλισμό και τις ανάγκες αποθήκευσης σε πρώτες ύλες και

άλλους συντελεστές παραγωγής.
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Α.3 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά Θέματα-Άλλα θέματα (Ενδεικτικά)

Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων προς Ελλάδα – Σημαντική η επαναφορά της Ελλάδας στις εμπορεύσιμες χώρες

 Ο ΣΕΒΕ είχε πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια με συνεχείς παρεμβάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση ώστε η χώρα μας να
γίνει πάλι ασφαλίσιμη, να επανέλθει στις εμπορεύσιμες χώρες και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφαλιστική κάλυψη
πιστώσεων προς Ελλάδα από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων των χωρών μελών, τονίζοντας ότι η σταδιακή διασφάλιση
της χρηματοπιστωτικής και γενικότερης οικονομικής σταθερότητας και η επαναφορά της στην κανονικότητα, μετά και την πλήρη
άρση των capital controls, υπαγόρευε στο να γίνει η Ελλάδα και πάλι ασφαλίσιμη, να επανέλθει στις εμπορεύσιμες χώρες και να

αποκατασταθεί πλήρως η κάλυψη από τις εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων προς Ελλάδα. Και αυτό γιατί, παρά την ύφεση,
υπάρχουν υγιείς και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους και θα πρέπει να μην αποκλείονται
πλέον εκ προοιμίου και χωρίς έλεγχο του καλού ιστορικού τους από την κάλυψη πελατών τους. Συχνές ακόμη και τώρα είναι οι
περιπτώσεις στις οποίες κλονίζονται χρόνιες εμπορικές σχέσεις Ελλήνων με προμηθευτές τους στο εξωτερικό, οι οποίοι,
εκμεταλλευόμενοι τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, απαιτούν την εξόφλησή τους σε μετρητά ή με προσκόμιση
εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής και μάλιστα προκαταβολικά, αν και δεν υφίσταται πρόβλημα φερεγγυότητας και
αξιοπιστίας της συγκεκριμένης ελληνικής επιχείρησης. Σημειώνεται ότι με Ανακοίνωσή της η ΕΕ (2018/C 457/04) είχε γνωστοποιήσει
την παράταση της εξαίρεσης της χώρας μας από τη λίστα χωρών εμπορεύσιμου κινδύνου (exemption from the marketable risks
countries), μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, αρχής γενομένης από το 2013.

 Με ιδιαίτερη λοιπόν ικανοποίηση αντιμετώπισε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEX_19_6354 για επαναφορά από 01.01.2020 της Ελλάδας στις
εμπορεύσιμες χώρες ως προς την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς την Ελλάδα.

 Η θετική αυτή εξέλιξη αποτέλεσε μία έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικότητας της στενής συνεργασίας της Ελληνικής
Πολιτείας με εξειδικευμένους φορείς όπως ο ΣΕΒΕ, ο οποίος, αναγνωρίζοντας την συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην
Απόφαση της ΕΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για την ουσιαστική υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων εξαγωγέων που θα οδηγήσει στην αύξηση των εξαγωγών και στην επίτευξη υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης.
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 Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για ανατροπή της πολιτικής υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων και της αύξησης των ασφαλιστικών
εισφορών - Αντιμετώπιση Brain Drain: Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα οι παραγωγικές αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι
οι μοναδικές που αντιστέκονται και δείχνουν στην πλειονότητά τους να είναι σχετικά υγιείς, αποτελώντας τη μόνη ελπίδα για
ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση. Ο ΣΕΒΕ αναγνωρίζοντας το μείζον πρόβλημα της υπερφορολόγησης – ιδίως δε της
εργασίας - και κάνοντας συνεχείς παρεμβάσεις επί του θέματος, εστίασε στην ανατροπή του φορολογικού και ασφαλιστικού

πλαισίου, το οποίο αποτελεί το ύψιστο αντικίνητρο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάστηκε και
κατέθεσε στην Πολιτεία πρόταση για μία ειδική πολιτική στήριξης των παραγωγικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που αφορά,
αφενός, μείωση φορολογικών-ασφαλιστικών βαρών και, αφετέρου, προσέλκυση στην εσωτερική αγορά κεφαλαίων που
διατηρούνται πλέον στο εξωτερικό. Συμπληρωματικά η πρόταση του ΣΕΒΕ περιλαμβάνει και αίτημα προς το τραπεζικό σύστημα
για παροχή εκπτώσεων στα επιτόκια χορηγήσεων ή bonus στα επιτόκια καταθέσεων. Με τη παρέμβαση αυτή, ο ΣΕΒΕ
προσδοκά στην ενίσχυση των εξαγωγών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το
εξωτερικό, το οποίο θα συνδράμει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας. Η μείωση της
υπερφορολόγησης της εργασίας θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, και στον περιορισμό του brain drain και στη μη διαφυγή
στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

 Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην ΕΕ - Παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με

βάση τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) - άρθρα 34-36 – Η περίπτωση των εθνικών
πιστοποιήσεων ως Μέτρα Ισοδυνάμου Αποτελέσματος και για τις τρίτες χώρες ως Μη Δασμολογικά Εμπόδια – Ενδεικτικό
παράδειγμα για την Πολωνία

Αν και οι κοινές εγκρίσεις τύπου σε ευρωπαϊκή κλίμακα συνήθως διευκολύνουν την επισήμανση των προϊόντων στην
εσωτερική αγορά, εθνικές εγκρίσεις τύπου σε μη εναρμονισμένους τομείς έχουν την τάση να δημιουργούν εμπόδια στη
διακίνηση των εμπορευμάτων. Αποκλίνουσες προδιαγραφές προϊόντος εμποδίζουν τους κατασκευαστές να εμπορεύονται το
ίδιο προϊόν σε διαφορετικά κράτη μέλη ή επιφέρουν πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης. Οι υποχρεώσεις εξασφάλισης μιας
εθνικής έγκρισης τύπου πριν από τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίζονται ως μέτρα
ισοδυνάμου αποτελέσματος για την ΕΕ και ως Μη Δασμολογικά Εμπόδια για τις τρίτες χώρες. Την άρση δε αυτών ζήτησε ο
ΣΕΒΕ με παρεμβάσεις του και προς την Ελληνική Κυβέρνηση και προς την ΕΕ.
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 Δημοτικά τέλη και δήλωση ορθών στοιχείων καθορισμού επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου

Mε τη διάταξη του άρθρου 52 πργφ. 2 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204 A'/16.12.2019) προβλέφθηκε ότι: «2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης
για τον καθορισμότης επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄
βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την

υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου
εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η.1.2020.».Σε σχέση με τη νέα αυτή διάταξη, ο ΣΕΒΕ προχώρησε σε σειρά
παρεμβάσεων καθώς οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόβλημα, αν δηλώσουν όλα τα τετραγωνικά τους μέτρα σύμφωνα με το Ε9 αφού με
τον τρόπο αυτό θα γίνει έλεγχος των δηλωθέντων μέτρων. Θα σημάνει διπλασιασμό, τριπλασιασμό και ακόμη παραπάνω των
δημοτικών τελών. Γιατί οι επιχειρήσεις δηλώνουν νόμιμα πλασματικά μέτρα σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι. Πιο
πρόσφατα σχετικά αιτήματα του ΣΕΒΕ ήταν:

1. να εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ερμηνευτική εγκύκλιος της νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα δοθούν οι

κατάλληλες οδηγίες στους Δήμους όλης της χώρας για την ψήφιση και εφαρμογή από τα Δημοτικά Συμβούλια των
διαφορετικών συντελεστών σύμφωνα με την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των Δήμων.

2. οι Δήμοι να δέχονται τα πλασματικά μέτρα ή εναλλακτικά η ΔΕΗ (και οι εναλλακτικοί πάροχοι) να αποδέχονται τους
διαφορετικούς συντελεστές.

3. Να παραταθεί η δήλωση των πραγματικών μέτρων από τις επιχειρήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου και οι όποιες διαφορές στις
χρεώσεις να υπολογίζονται και να οφείλονται από 01.01.21 (και όχι του 2020). Διαφορετικά θα δημιουργηθεί μεγάλη
αναστάτωση, αφού οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για το 2020 και μάλιστα αναδρομικά, που

δεν θα τα διαθέτουν λόγω της κρίσης της πανδημίας του Covid-19. Η επιβάρυνση αυτή θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη
πληγείσα ρευστότητα των επιχειρήσεων και θα επιβραδύνει την ανάκαμψη.

 Αίτηση επίσπευσης τροποποίησης της υπ’αριθμ. ΥΑ 163295/30.07.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της
Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.)
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 Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για αναπτυξιακούς νόμους:

Ο ΣΕΒΕ, μετά από αιτήματα μελών του, προχώρησε σε διάφορες παρεμβάσεις τόσο αναφορικά με τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο
όσο και για την αντιμετώπιση θεμάτων παλαιών επενδυτικών νόμων, όπως η επίσπευση εφαρμογής δυνατότητας πιστοποίησης της

υλοποίησης του (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων Ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς
διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα.

Ένα βασικό αίτημα του ΣΕΒΕ είναι ο όποιος αναπτυξιακός νόμος να είναι «ανοιχτός» για υποβολή επενδυτικών προτάσεων καθ’ όλη την
διάρκεια του έτους με άμεση ανάθεση της αξιολόγησης και έγκρισης εντός δεσμευτικής προθεσμίας πχ 90 ημερών. Προτείναμε να
υπάρχει ένας κυλιόμενος προϋπολογισμός Α’ και Β’ Εξαμήνου κάθε έτους και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει από το Α να πηγαίνει στο Β
Εξάμηνο. Με το σύστημα αυτό, το οποίο θα είναι πολύ πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό σε σχέση με το ισχύον, αφενός, δεν θα
δημιουργούνται προβλήματα καθυστερήσεων όπως και πληρότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων και, αφετέρου, θα δίνεται η

ευχέρεια καλύτερου προγραμματισμού στις υπηρεσίες υποδοχής των προτάσεων και στο ΠΣΚΕ. Θα πάψει δε και το φαινόμενο των
διαδοχικών παρατάσεων που καθυστερούν επί της ουσίας τη διαδικασία αξιολόγησης και λειτουργούν και τρόπο τινά «τιμωρητικά»
προς τους συνεπείς επενδυτές, βάζουν σε κίνδυνο αυτές τις επενδύσεις και δημιουργούν πλήρη ανασφάλεια του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της επένδυσης, τη στιγμή που οι επενδυτές έχουν αναλάβει δεσμεύσεις στην αγορά και τους πελάτες τους. Στο πλαίσιο
αυτό τα αιτήματα ΣΕΒΕ ήταν τα παρακάτω:

 Να μην δίδεται περαιτέρω παράταση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των καθεστώτων

 Να γίνεται αξιολόγηση των ήδη κατατεθειμένων προτάσεων ενόσω είναι ανοιχτό προς υποβολή το κάθε καθεστώς

 Σε περίπτωση που πρόταση λαμβάνει βαθμολογία άνω του 80% του μέγιστου να περνάει αυτόματα στις εγκεκριμένες –
προς ενίσχυση

 Οι λοιπές προτάσεις που θα λαμβάνουν βαθμολογία άνω της βάσης και κάτω του 80% της μέγιστης να ακολουθούν
τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης μέχρι την ανάλωση των διαθεσίμων.

 Παρεμβάσεις για εργασιακά-ασφαλιστικά θέματα όπως η απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών στους
μισθωτούς
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Με την υποστήριξη του ΣΕΒΕ έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2016 η Άτυπη Διεπαγγελματική Οργάνωση
Ακτινιδίου με σκοπό την από κοινού εξέταση και συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης των θεμάτων/προβλημάτων
του κλάδου και την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ακτινιδίου. Στόχος είναι η διασφάλιση
της αναγκαίας αντιπροσωπευτικότητας ώστε να αναγνωριστεί ως Eθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση από το
ΥΠΑΑΤ. Στην Άτυπη Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινιδίου συμμετέχουν μέχρι στιγμής 24 εταιρίες/συνεταιρισμοί, ενώ
Συντονιστής της Ομάδας είναι το Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ κ. Χρήστος Κολιός. Κατά την διάρκεια του έτους έχουν

πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Αραμπατζή
και τα παρακάτω:

 Τον Νοέμβριο του 2019 κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της
Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας της
Ταϊλάνδης (DoA) και τον Δεκέμβριο του 2019 κλιμάκιο της

Φυτοϋγεινομικής Υπηρεσίας της Κορέας επισκέφθηκaν την
Ελλάδα με σκοπό να διαπιστώσουν από κοντά το
φυτοϋγειονομικό καθεστώς των ελληνικών οπωρώνων
ακτινιδίου, καθώς και να αξιολογήσουν την επάρκεια των
φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγής
ακτινιδίου από τον οπωρώνα έως και το συσκευαστήριο. Η
συνδρομή της Άτυπης ΔΟ Ακτινιδίου ήταν ουσιαστική και τον
Απρίλιο και Μάιο του 2020 αντίστοιχα το ΥΠΑΑΤ ενημέρωσε για
την απόφαση του κράτους της Ταϊλάνδης με την οποία
επιτρέπεται στους Έλληνες προμηθευτές να εξάγουν τα ακτινίδια
τους στη χώρα αυτή της Άπω Ανατολής με πληθυσμό 70
εκατομμυρίων κατοίκων. Το ίδιο και για την Ν. Κορέα των 51 εκ.
κατοίκων.

 Συμμετοχή στο 38ο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού
Ακτινιδίων (International Kiwi Organization) – IKO (Τορίνο, 8-10
Σεπτεμβρίου 2019)
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 Ανάπτυξη μεταποιητικής βιομηχανίας μέσω και της ανάπτυξης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Μέσω της βελτιστοποίησης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΛΘ, υπό το νέο καθεστώς
λειτουργίας και διοίκησής του, δύναται να συσταθεί ένα οικοσύστημα μέσω του οποίου θα ωφεληθούν τόσο οι

άμεσα εμπλεκόμενοι με το λιμάνι φορείς, όσο και συμπληρωματικοί. Ο ΣΕΒΕ αναγνωρίζοντας το μείζον πρόβλημα της
χαμηλής προστιθέμενης αξίας των ελληνικών εξαγωγών και σε συνδυασμό με την παραχώρηση του ΟΛΘ, τόνισε
επανειλημμένα την ανάγκη ανάπτυξης της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας. Η αναβάθμιση του ΟΛΘ και των
υποδομών εντός και πέριξ αυτού μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην
αξιοποίηση του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού μας, στην προσέλκυση επενδύσεων και κυρίως στην ενίσχυση της
μεταποιητικής βιομηχανίας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες που θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία είτε σε ελληνικά
προϊόντα είτε σε προϊόντα που θα εισάγονται από χώρες χαμηλού κόστους (υπηρεσίες όπως συναρμολόγηση,
τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων). Παράλληλα, δύναται να αναπτυχθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από εταιρίες σχετικές με μεταφορές, ασφάλειες, τραπεζικές συναλλαγές, νομικές
υπηρεσίες κ.α., κατά τα διεθνή πρότυπα των κέντρων εμπορευματικών μεταφορών (logistics centers).

Ο ΣΕΒΕ συνέχισε και την προηγούμενη περίοδο την εξαιρετική συνεργασία του με τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες της
ΟΛΘ ΑΕ όσο και με τους λοιπούς εμπλεκόμενους για τη βελτίωση των υπηρεσιών στους Έλληνες εξαγωγείς και την
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως hub διαμετακόμισης από την Ανατολή
προς τη Δύση. αλλά και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, υπήρξε συνεργασία για τον χώρο
προσωρινής εναπόθεσης για φορτία προς εξαγωγή και για το νέο σύστημα T. A. S. (Truck Appointment System -
Σύστημα ραντεβού φορτηγών για το container terminal). Παρενέβη επίσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την ανάγκη
πλοηγών στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.



 Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ 2019-2020 ήταν η απόφαση για καταχώριση Συλλογικού Σήματος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία “Μ MΑCEDONIA

THE GREAT” που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των

οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ. Η αίτηση για

καταχώριση του Συλλογικού Σήματος ΕΕ του ΣΕΒΕ, «Μ MACEDONIA THE GREAT», που κατατέθηκε στις 18.11.2019 – με τη

συνδρομή του εξειδικευμένου δικηγόρου και Προέδρου του ΔΣΘ κ. Ευστάθιου Κουτσοχήνα - έγινε δεκτή από τον

εξεταστή του EUIPO, με τον Κανονισμό χρήσης που τη συνοδεύει και δημοσιεύθηκε στις 24.3.2020. Η προθεσμία για την

υποβολή ανακοπής εναντίον της λήγει την 25.6.2020, ενώ μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας θα ξεκινήσει η

απονομή δυνατότητας χρήσης από τα μέλη του ΣΕΒΕ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και η κατάρτιση και

υλοποίηση ενός σχεδίου στοχευμένης προώθησης και προβολής του στις διεθνείς αγορές.

 Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην

Μακεδονία, συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά

προϊόντα των μελών του Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α.5 Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα



 Η επιλογή και σχεδίαση του σήματος έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα

οριζόμενα στη Συμφωνία των Πρεσπών, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες και να δημιουργηθεί μία

ομπρέλα προστασίας για τα Ελληνικά Μακεδονικά προϊόντα. Σκοπός του Μακεδονικού Σήματος είναι το σήμα να

μεταδίδει στους καταναλωτές πολλαπλά μηνύματα και εν τέλει να συνδέει στη συνείδησή τους το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με

την μακραίωνη Ελληνική παράδοση και ιστορία της.

 Το εικαστικό σκέλος του Συλλογικού Σήματος επιμελήθηκε ο κ. Ευστράτιος Τσαχπίνης, CEO της Fotone, μέλος του ΣΕΒΕ,

κάνοντας ειδική μνεία στην επιλογή της λέξης MACEDONIA με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς αυτός ο τρόπος γραφής

είναι ο πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς. Παράλληλα, η επιλογή της φράσης «THE GREAT» σκοπεύει στη συνειρμική σύνδεση

της ελληνικής ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τα προϊόντα που προέρχονται από την Ελληνική Μακεδονική γη,

ενώ τα γράμματα GR αναγράφονται με έντονη γραφή με σαφή αναφορά στα αρχικά της χώρας μας. Η επιλογή των

χρωμάτων, άσπρων γραμμάτων σε μπλε φόντο, θα αποτελέσει ακόμη ένα στοιχείο αναφοράς στη χώρα μας.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α.5 Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα



 Στις 14.11.2019, ο ΣΕΒΕ πραγματοποίησε Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Συλλογικού Σήματος για

τα Μακεδονικά προϊόντα στο ξενοδοχείο HYATT, στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκε ο

Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,

αποδεικνύοντας έμπρακτα και την υποστήριξη της κυβέρνησης σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ.

 Παράλληλα, ενημέρωση για το Συλλογικό Σήμα του ΣΕΒΕ για τα Μακεδονικά προϊόντα έκανε στα Επιμελητήρια

της Θεσσαλονίκης ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΕΒΕ, κ. Σίμος Διαμαντίδης.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α.5 Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Αποστολή δύο (2) ενημερωτικών εγκυκλίων

σχετικών με νέες αποφάσεις, οδηγίες και αλλαγές

στο θεσμικό πλαίσιο των εξαγωγών.

Εγκύκλιοι
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Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Αποστολή σαράντα ενός (41) εβδομαδιαίων

newsletter με ειδήσεις επιχειρηματικού,

οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και

έκτακτης επικαιρότητας.

ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.1 Επικοινωνία – Ενημέρωση – COVID-19

Αποστολή 15 ενημερωτικών

δελτίων και ειδική έκδοση

«ΙΕΕΣ Newsletter Special

Edition: COVID-19» με

αποκλειστικό περιεχόμενο

οδηγίες και μέτρα της

Κυβέρνησης για την

αντιμετώπιση των

προβλημάτων λόγω του

νέου κορωνοϊού και

εξελίξεις σχετικές με την

πανδημία σε παγκόσμιο

επίπεδο.

ΔΕΛΤΙΑ COVID -19
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Β.1 Επικοινωνία – Ενημέρωση – COVID-19

Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για ζητήματα λόγω COVID -19

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19, κάναμε παρεμβάσεις με θέμα:

1. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας για τη χορήγηση – με συνοπτικές διαδικασίες – βεβαιώσεων καλής υγείας 

στους οδηγούς διεθνών μεταφορών

2. 1η Επιστολή προς Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών για ένταξη συμπληρωματικών ΚΑΔ σε αυτούς που 

πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού

3. 2η Επιστολή προς Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών για ένταξη συμπληρωματικών ΚΑΔ σε αυτούς που 

πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού

4. 3η Επιστολή προς Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών για ένταξη συμπληρωματικών ΚΑΔ σε αυτούς που 

πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού

5. Πρόταση σειράς μέτρων άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων

6. Συμπληρωματικές προτάσεις ΣΕΒΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID-19 στις επιχειρήσεις

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%A3%CE%95-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D_19.03.20.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%B9%CE%9A%CE%91%CE%94.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-24.3.2020.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%B9%CE%9A%CE%91%CE%94_27.03.20_pinakes.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%CE%97_%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%91_%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95_20.03.30.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/04/COVID19_TE%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%94_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D_FINAL_07.04.20.pdf
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Β.1 Επικοινωνία – Ενημέρωση – COVID-19

Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για ζητήματα λόγω COVID -19

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19, κάναμε παρεμβάσεις με θέμα:

7.  Διευκόλυνση μετακινήσεων για επιχειρηματίες και στελέχη εξωστρεφών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς 

εκτέλεσης βιομηχανικών & τεχνικών έργων στο εξωτερικό

8. Αίτημα για παρατάσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών λόγω επιπτώσεων COVID 

19 – Αντίστοιχα προβλήματα και σε προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020 όπως η Δράση 4.2.1

9. Παρατηρήσεις-προτάσεις ΣΕΒΕ στην πρόσκληση για την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

10. Δημοτικά τέλη και δήλωση ορθών στοιχείων καθορισμού επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου-Μεταφορά 

έναρξης ισχύος την 01.01.21 του υπολογισμού και καταβολής των διαφορών ως μέτρο στήριξης των 

επιχειρήσεων λόγω COVID-19

11. Συμπληρωματικές προτάσεις ΣΕΒΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID-19 στις επιχειρήσεις

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/04/E%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A7%CE%A9%CE%9D_10.04.20.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%91%CE%A4_115.04.20.doc.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/04/E%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%9C%CE%951_15.04.20.pdf
http://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7_COVID.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/05/E%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95_%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_25.05.20.pdf
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Β.1 Επικοινωνία – Ενημέρωση – COVID-19

COVID-19 & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με σκοπό να αναδειχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης, ο ΣΕΒΕ δημιούργησε και εμπλουτίζει συνεχώς τη Λίστα

Δωρητών Μελών και Μελών ΔΣ ΣΕΒΕ που μετέχουν στη στήριξη του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και των ευάλωτων κοινωνικά συνανθρώπων μας στον αγώνα

για τη νόσο του COVID-19.

Είναι γεγονός ότι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της πανδημίας

του Covid-19 αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας. Οι επιχειρήσεις-Mέλη μας

συνεχίζουν να δείχνουν έμπρακτη συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει.

Συγχαίρουμε όλα τα Μέλη του ΣΕΒΕ που έχουν συμβάλει στην εθνική αυτή

προσπάθεια και με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η πανδημία δεν έχει εκλείψει,

ευελπιστούμε το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν ακόμη περισσότεροι. Είναι

πολύ σημαντικό οι όποιες δωρεές να είναι στοχευμένες και με βάση τις

συγκεκριμένες ανάγκες των δομών υγείας ώστε να είναι και άμεσα αποτελεσματικές.

O ΣΕΒΕ συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια μέσω του Δικτύου Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Αρωγής και το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» για την

ενίσχυση των νοσοκομείων. Η συνεισφορά του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

Αρωγής, με την άμεση κινητοποίηση και οργάνωση της συγκεκριμένης δράσης,

είναι ιδιαίτερα σημαντική και άξια συγχαρητηρίων.

https://seve.us8.list-manage.com/track/click?u=51c2af3992d2943cbf07e1f5c&id=8ef24fa197&e=2cfce4af14
http://www.solidaritynet.gr/el/node/46
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Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Αποστολή δεκαεννέα (19) B2B ενημερωτικών -

προωθητικών σημειωμάτων προϊόντων και

υπηρεσιών Μελών μας.

Δικτύωση Μελών (B2B Μελών ΣΕΒΕ)
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Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Αποστολή ενενήντα εννέα

(99) κλαδικών ενημερωτικών

σημειωμάτων με μελέτες,

αιτήματα συνεργασίας,

διαγωνισμούς, κλπ.

Κλαδική – Εξατομικευμένη Ενημέρωση

Η εταιρεία με το σημαντικότερο μερίδιο στην αλβανική 

αγορά φαρμάκων κατά το 2017 (τελευταίο έτος για το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) ήταν η Εταιρεία 

αλβανικών συμφερόντων Profarma με πωλήσεις ύψους 

21,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς της τάξεως του 9%. Η 

Profarma λειτουργεί από το 1948, ιδιωτικοποιήθηκε το 

2000, ενώ θεωρείται ότι αποτελεί συχνά εμπόδιο για την 

είσοδο ξένων εταιρειών στην αλβανική αγορά.

Περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου 

ΟΕΥ για τον τομέα της υγείας στην Αλβανία.

Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την 

ελληνική γούνα, καθώς υφίσταται μεγάλη αγοραστική 

δύναμη και αξιόλογη ζήτηση, ενώ πλέον η Κορέα 

αποσύρεται σταδιακά από τον τομέα της παραγωγής. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Γούνας Κορέας, το 

μέγεθος της αγοράς εκτιμάται σε 1 δις δολάρια ΗΠΑ, εκ 

των οποίων τα μισά αφορούν ενδύματα και τα 

λοιπά γούνινα αξεσουάρ. περισσότερα

Αγαπητά Μέλη,

1. Ο τουρκικός κατασκευαστικός τομέας είναι από τους 

κορυφαίους και πλέον δυναμικούς κλάδους στην 

τουρκική οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι στον κατάλογο 

των 250 μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών, με 

διεθνή δραστηριότητα, τον οποίο εκδίδει κάθε χρόνο το 

περιοδικό Engineering News Record (ENR), οι τουρκικές 

κατασκευαστικές εταιρείες εξακολουθούν να 

καταλαμβάνουν τη 2η θέση παγκοσμίως. περισσότερα

2. H αγορά κατασκευών των ΗΑΕ είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη στις χώρες του Κόλπου (μετά την Σαουδική 

Αραβία), αγγίζοντας το 1 τρις δολ ΗΠΑ 

(συμπεριλαμβανομένων έργων από στάδιο 

προγραμματισμού έως εκτέλεση κατασκευών). 

Μετά από 2 χρόνια συρρίκνωσης (λόγω των χαμηλών 

τιμών πετρελαίου), ο κλάδος ανέκαμψε το 2018, 

καταγράφοντας ανάπτυξη 4,8% (έναντι μέσου ρυθμού 

ανάπτυξης 1,08% την πενταετία 2014-2018).  Η ανοδική 

πορεία του κλάδου αναμένεται να συνεχιστεί κατά την 

επόμενη πενταετία (2019-2023), με καταλύτη την τελική 

ευθεία προς την EXPO2020, και την ευνοϊκή επίδραση 

από την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, καθώς 

και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε όλους τους 

υπο-κλάδους (κατοικίες, ενέργεια, υπηρεσίες ωφέλειας, 

υποδομές, εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα).  

περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου 

ΟΕΥ στο Ντουμπάι.

Η ρωσική αγορά οίνου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

πολλών προϊόντων χαμηλού κόστους, με σημαντικό 

ποσοστό οίνων να έχουν τιμή λιανικής μικρότερη των 

100 ρουβλίων ($1,60). Οι προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των ρωσικών 

οίνων αποδίδει καρπούς σταδιακά, καθ’ όσον το 80% 

αυτών μέχρι πρότινος παραγόταν από μούστο.

Η ετήσια κατανάλωση κατά κεφαλή είναι της τάξης των 

10 λίτρων και κινείται σταθερά ανοδικά. Το προφίλ του 

καταναλωτή έχει επηρεαστεί από στοιχεία όπως η 

αλλαγή γενεάς και η πολιτική και οικονομική κρίση που 

ξεκίνησε το 2014. Συνολικά καταναλώνονται περίπου 1 

εκ. φιάλες ετησίως, με προοπτικής ετήσιας αύξησης της 

τάξης του 10%.

Σημαντικότεροι προμηθευτές της ρωσικής αγοράς είναι 

η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γεωργία, η Αμπχαζία 

(που αναγνωρίζεται από τη Ρωσία ως ανεξάρτητη), η 

Χιλή, η Νότια Αφρική, η Πορτογαλία, η Αργεντινή, η 

Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γερμανία. Το 45% του 

κρασιού που εισάγεται είναι εμφιαλωμένο, το 48% μη 

εμφιαλωμένο (και >2L) και το 

7% αφρώδες. περισσότερα

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97 %CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91 al.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1 %CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82 %CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD %CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82 2019 kr.pdf
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/201912 %CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1 %CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82 %CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1 (%CE%95%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9 %CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B9) ru.pdf
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Βάσει των αποτελεσμάτων του

ερωτηματολογίου ικανοποίησης

αιτημάτων (ISO 9001), το 83%

δήλωσε ότι έμεινε απόλυτα και

το 17% πολύ ικανοποιημένο από

την απάντηση που έλαβε, ή την

παρέμβαση που έγινε για το

πρόβλημά του.

Β.2 Εξυπηρέτηση Αιτημάτων

Συνεργασίες 31%

Στατιστικά 28%

Τελωνειακά-
Φορολογικά 10%

Θέματα Νομοθεσίας
4%

Εκθέσεις 3%

Επισκέψεις-Επαφές
2%

B2B ΜΕΛΩΝ 12%

Διάφορα 10%
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Το διάστημα Μάιος 2019-Μάιος

2020 ο ΣΕΒΕ καλωσόρισε 42 νέα

μέλη.

Β.3 Κατηγορίες Δραστηριότητας Μελών

Τρόφιμα-Ποτά 31%

Υπηρεσίες 28%

Χημικά-Πλαστικά-
Καλλυντικά-Φαρμακευτικά

9%

Μηχανήματα 8%

Άλλα 5%

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά-
Όργανα Ακριβείας 5%

Κλωστοϋφαντουργία-
Ένδυση-Υπόδηση 5%

Μεταλλουργία 4%

Ξύλο-Χαρτί-Συσκευασία 3% Πέτρες-Ορυκτά-Κεραμικά-Γυαλί 1%

Δέρμα-Γούνα 1%
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Διοργάνωσε σε συνεργασία με άλλους φορείς στοχευμένες εκδηλώσεις/ημερίδες εξατομικευμένου

ενδιαφέροντος προκειμένου να πληροφορήσει ακόμα πιο άμεσα τους εξαγωγείς.

 Ασχολήθηκε ενεργά με την οργάνωση συναντήσεων εργασίας για την καλύτερη ενημέρωση των

στελεχών των επιχειρήσεων στα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

 Μέλη της Διοίκησης και στελέχη του ΣΕΒΕ συμμετείχαν σε πάνω από 100 εκδηλώσεις και συναντήσεις

εργασίας με εκπροσώπους φορέων/οργανισμών και υπουργείων.

Ο ΣΕΒΕ το διάστημα Μάιος 2019 – Μάιος 2020…
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Β.4 Ημερίδες - Εκδηλώσεις - Export Summit VIΙ

 Τον Ιούνιο του 2019 υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συνέδριο Export Summit VII στη Θεσσαλονίκη, που

αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση του ΣΕΒΕ. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν το «Fostering Maritime

Economy» σηματοδοτώντας μία νέα αρχή για τη ναυτιλία και τη θαλάσσια οικονομία. Το Export Summit

παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα από 3.200 άτομα, δια ζώσης αλλά και online, μέσω

livestreaming και αναμετάδοσης μέσω κοινωνικών δικτύων και ΜΜΕ.
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Β.4 Ημερίδες - Εκδηλώσεις - Export Summit VIΙ

 Παράλληλα, με την παρουσία τους τίμησαν το συνέδριο του ΣΕΒΕ επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων,

ανώτατοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και άλλοι συμμετέχοντες, οι οποίοι

παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον τις εργασίες του συνεδρίου. Το συνέδριο έκλεισε με ομιλία του ο

νυν Πρωθυπουργός και τέως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες

πραγματοποίησε η Διοίκηση του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου

Εξαγωγέων τον Αύγουστο 2019 και συγκεκριμένα με

τους:

• κ. Άκη Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,

Αρμόδιο για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου

• κ. Κώστα Φραγκογιάννη, Υφυπουργό για την

Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια

• κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, Γενικό Γραμματέα Διεθνών

Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

• κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Αρμόδιο για

τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία

• κ. Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων

• κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

• κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Επενδύσεων και

Ανάπτυξης παρουσία του κ. Νίκου Παπαθανάση,

Υφυπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου

• κ. Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό αρμόδιο για τις ιδιωτικές

επενδύσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού

Τομέα
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Η διοίκηση του ΣΕΒΕ πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας

και το Σεπτέμβριο 2019 με:

• τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, τους Υφυπουργούς

Οικονομικών κκ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Θεόδωρο

Σκυλακάκη και Γεώργιο Ζαββό, το Γενικό Γραμματέα

Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Ειδικό

Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη

Κουρμούση στον ΣΕΒΕ

• τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Φραγκογιάννη και το Γενικό

Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας κ. Δημητριάδη στο ΣΕΒΕ

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):

 44η Γενική Συνέλευση ΣΕΒΕ, 08.05.2019

 Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ με τη συμμετοχή της Ευρωβουλευτή της

ΝΔ κας. Μαρίας Σπυράκη, 23.05.2019

 7ο Συνέδριο Export Summit VΙI: FOSTERING MARITIME

Economy, 13.06.2019
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Εκδήλωση ΣΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το ΕΒΕΘ και τον

ΣΒΕ, με θέμα «No deal Brexit, Προετοιμασία για την περίπτωση αποχώρησης

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία», 18.09.2019

 Εσπερίδα ΣΕΒΕ και GRANT THORNTON, με θέμα: «Η σύγχρονη επιχείρηση στο

νέο περιβάλλον: Φορολογία. Κίνητρα. Επενδύσεις», 01.10.2019

 Ημερίδα ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων και Επιμελητηρίου Σερρών, με θέμα «Η

Προοπτική Εξαγωγών του Νομού Σερρών | Η αγορά των ΗΠΑ | Πωλήσεις

μέσω Amazon | Απαιτήσεις FDA», 24.10.2019

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):

 Ημερίδες στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε ο ΣΕΒΕ με

θέμα «Η Προοπτική Εξαγωγών του Νομών Ροδόπης και Έβρου | Η αγορά των

ΗΠΑ | Πωλήσεις μέσω Amazon | Απαιτήσεις FDA». Η ημερίδα στην Κομοτηνή

πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Εμπορικού & Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Ροδόπης, του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Ροδόπης και του Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης, η δε στην

Αλεξανδρούπολη με τη συνεργασία του Επιμελητήριου Έβρου, 11.11.2019.

 Η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του

Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της 9ης ετήσιας διοργάνωσης των Greek

Exports Awards 2019, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την

Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κ. Φραγκογιάννη, απένειμε

Τιμητικό Βραβείο στον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ Δρ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο,

27.11.2019
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε - συνδιοργάνωσε

 Συνέντευξη τύπου ΣΕΒΕ για την παρουσίαση του έργου με τίτλο ‘Κοινό

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη

Εξαγωγών – EXPOVET’, 10.12.2019

 Συνάντηση εργασίας επιχειρήσεων του κλάδου δομικών υλικών με τη συμμετοχή

του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κ.

Δημητριάδη κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στον

κλάδο, 12.12.19

 «Ευρωπαϊκά συλλογικά σήματα και περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση των

Μακεδονικών προϊόντων», Θεσσαλονίκη, Διοργάνωση Κ.Ο. του ΕΛΚ στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Ευρωβουλευτή Άννας-Μισέλ, με την υποστήριξη ΣΕΒΕ

και ΔΣΘ, 13.12.19

 Συνδιοργάνωση ΣΕΒΕ, ICBS Business College και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση με θέμα «Εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων- Προϋποθέσεις και προοπτικές για την επιτυχία» στην οποία

κύριος ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για την Οικονομική

Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κος Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης,

21.01.2020
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε - συνδιοργάνωσε

 Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ με την παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών

(Μακεδονίας – Θράκης) κ. Καράογλου, 21.01.2020

 Συμμετοχή ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής

Μακεδονίας στην Κοζάνη μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής

Μακεδονίας, κ. Γιώργου Κασαπίδη. Ο ΣΕΒΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση

από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργο Κωνσταντόπουλο, τον κ. Παναγιώτη

Χασάπη, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ΣΕΒΕ, τον κ. Γεδεών Βούλη, Γενικό Γραμματέα

ΣΕΒΕ και τον κ. Σπύρο Ιγνατιάδη, Γενικό Διευθυντή ΣΕΒΕ, 03.02.2020
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:

 Συμμετοχή ΣΕΒΕ στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία

της βιομηχανίας ξύλου AKRITAS στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα τον καθορισμό

χάρτη δράσης «Θράκη 2020» για τη βιομηχανική ανάπτυξη, με εκπροσώπους

των κυριότερων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Θράκης. Στη συνάντηση

συμμετείχε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης,

07.02.2020

 Συνεργασία ΣΕΒΕ και Επιμελητηρίου Έβρου για την ανάληψη πρωτοβουλιών και

δράσεων για την ενίσχυση και προώθηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς

ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και ειδικότερα

των τομέων όπου η τοπική οικονομία παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ.

Παναγιώτης Χασάπης παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-

Θράκης) κ. Θεόδωρου Καράογλου, 12.02.2020

 Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒΕ με την συμμετοχή του Δημάρχου

Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, 18.02.2020



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Turkish–Greek Business Council του Foreign Economic Relations Board (DEIK) με

σκοπό την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών υπέγραψε ο ΣΕΒΕ. Στην κλειστή

επιχειρηματική εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του Turkish-Greek Business Council με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.

Levent Sadik Ahmet και μέλη-επιχειρήσεις του Foreign Economic Relations Board (DEIK). Τον ΣΕΒΕ

εκπροσώπησαν ο Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, καθώς και μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΣΕΒΕ, ενώ στη συνάντηση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), κ.

Θεόδωρος Καράογλου, ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Efe Ceylan και ο Σύμβουλος

ΟΕΥ Α’, Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βόρειας Ελλάδας, κ. Αλέξανδρος Αλεξιάδης, 03.03.2020



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστα Φραγκογιάννη, τον

Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρο του Enterprise Greece

Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece Γιώργο Φιλιόπουλο είχε ο

Πρόεδρος του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων Γιώργος Κωνσταντόπουλος και Μέλη της Διοίκησης του ΣΕΒΕ για

τα θέματα των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και το σχεδιασμό της υποστήριξης

των εξαγωγών την επόμενη ημέρα, 13.04.2020



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.5 Εκθέσεις – Επιχειρηματικές Αποστολές

Ο ΣΕΒΕ συμμετείχε με περίπτερο στην 84η ΔΕΘ και

οργάνωσε δύο εκδηλώσεις:

 H αγορά τροφίμων της Ινδίας σε συνδιοργάνωση

με την HELEXPO

 Συμμόρφωση με τον FDA & πωλήσεις μέσω

Amazon



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.5 Εκθέσεις – Επιχειρηματικές Αποστολές

Επιχειρηματική Αποστολή στην Πολωνία 

15-17.01.2019

Αποστολή ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, Eurobank στη Βαρσοβία-Πολωνία

Επιχειρηματική Αποστολή σε Κένυα-Αιθιοπία

4-8.03.2019

Αποστολή στην Κένυα (Ναϊρόμπι) και στην Αιθιοπία (Αδδίς

Αμπάμπα), από τον ΣΕΒΕ, τον ΣΕΒ, και το Ελληνο-

Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.5 Εκθέσεις – Επιχειρηματικές Αποστολές

Επιχειρηματική Αποστολή στην Τυνησία

22-24.4.2019

Αποστολή ΣΕΒΕ – ΣΕΒ – ΕΒΕΑ στην Τύνιδα-Τυνησία

Επιχειρηματική Αποστολή στη Σιγκαπούρη και στην 

Ταϊλάνδη, 28-31.5.2019

Αποστολή ΣΕΒΕ – ΣΕΒ - Εnterprise Greece στη Σιγκαπούρη 

και στην Μπανγκόνγκ-Ταϊλάνδη



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.5 Εκθέσεις – Επιχειρηματικές Αποστολές

Επιχειρηματική Αποστολή στην Λιθουανία

23-26.9.2019

Αποστολή ΣΕΒ – ΕΒΕΑ - ΣΕΒΕ στον Βίλνιους-Λιθουανία

Επιχειρηματική Αποστολή στην Ιορδανία

13-15.11.2019

Αποστολή ΣΕΒΕ – ΣΕΒ – ΕΒΕΑ στο Αμμάν-

Ιορδανία



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.5 Εκθέσεις – Επιχειρηματικές Αποστολές

Επιχειρηματική Αποστολή στη Ζάμπια και στην Τανζανία

1-7.12.2019

Αποστολή ΣΕΒΕ - ΣΕΒ - Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου 

Εμπορίου και Ανάπτυξης, Λουσάκα-Ζάμπια, Νταρ Ες

Σαλάαμ-Τανζανία

Επιχειρηματική Αποστολή στη Σερβία

4-6.3.2020

Αποστολή ΣΕΒΕ – ΣΕΒ – Enterprise Greece

στο Βελιγράδι-Σερβία



Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ)

Γ.1 Έρευνες – Μελέτες που Υλοποιήθηκαν

Για 11η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια έρευνα για την χαρτογράφηση της ελληνικής εξαγωγικής

δραστηριότητας ανά περιφέρεια και ανά περιφερειακή ενότητα, για το διάστημα 2014-2018 με στόχο την

πληρέστερη και ουσιαστικότερη αποτύπωση και καταγραφή των εξαγωγικών επιδόσεων των ελληνικών

περιφερειών και περιφερειακών ενοτήτων.

Ετήσια έκθεση για την χαρτογράφηση της δραστηριότητας του ελληνικού εξωτερικού

εμπορίου ανά περιφέρεια & περιφερειακή ενότητα, ανά χώρα και ανά κλάδο, για την

περίοδο 2014-2018

Περίοδος Υλοποίησης: Ιούλιος 2019 – Νοέμβριος 2019



Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ)

Γ.2 Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών – TCI SEVE-DHL

Υλοποίηση του 

«Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών»

Pulse check του επιπέδου εμπιστοσύνης των Ελλήνων

εξαγωγέων και των προσδοκιών τους για τις επιχειρηματικές

ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές.

Περιοδική ποσοτική και ποιοτική έρευνα, η οποία αποσκοπεί

στη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή του

κλίματος και των προσδοκιών της ελληνικής εξαγωγικής

κοινότητας.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την DHL και την

υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις

«Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» (M.I.B) του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατάρτιση 2 reports:

1. Περίοδος Υλοποίησης: Απρίλιος-Μάιος 2019

Θέμα Επικαιρότητας: Ναυτιλία

2. Περίοδος Υλοποίησης: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019

Θέμα Επικαιρότητας: Αλλαγή Πολιτικού Σκηνικού



Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ)

Γ.3 ΙΕΕΣ Monthly Export Report

Εστάλησαν συνολικά 12 δελτία

«ΙΕΕΣ Monthly Export Report»

Θεματολογία:

 Ανάλυση της πορείας των ελληνικών εξαγωγών

 Παρουσίαση εξέλιξης διμερών σχέσεων με αγορές 

στόχους

 Παρουσίαση εξαγωγικής δυναμικής κλάδων

 Εξελίξεις για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις

 Αποτύπωση της πορείας της χρηματοδότησης 

των ελληνικών επιχειρήσεων

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών του ΙΕΕΣ και 

άλλων έγκυρων οργανισμών/ινστιτούτων



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.1 Έργα σε Εξέλιξη - Ευρωπαϊκά

Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs, DIGI GRENT - Erasmus+

Διάρκεια 36 μήνες

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία προγραμμάτων

σπουδών μέσω καινοτόμων μεθόδων για την προώθηση

και ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και της

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ επιχειρήσεων, μέσω εικονικού

μαθησιακού περιβάλλοντος ( Virtual e-Learning Platform).

Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθούν 4 multiplier events

(Θεσσαλονίκη, Αλμερία (2), Πολωνία) όπου θα συμμετέχουν

εργαζόμενοι, φοιτητές καθώς και οι φορείς της πεντάκτινης

έλικας,δηλαδή πανεπιστήμια, φορείς της επιχειρηματικότητας

και της καινοτομίας, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής,

περιβαλλοντικοί φορείς και κοινωνία.

Το έργο στόχο έχει να δώσει στις επιχειρήσεις εξωστρεφούς

επιχειρηματικότητας όπως είναι τα μέλη του ΣΕΒΕ μια σειρά

εργαλείων εκπαίδευσης που στόχο θα έχουν να

προωθήσουν και να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητα

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.1 Έργα σε Εξέλιξη - Ευρωπαϊκά

Joint VET Course for Export Experts, EXPOVET - Erasmus+

Διάρκεια 36 μήνες

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη κοινού κύκλου μαθημάτων μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης σε

τριτοβάθμιο επίπεδο για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε θέματα που

σχετίζονται με τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των ΜΜΕ.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

• Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου ανώτατου κύκλου μαθημάτων (προγράμματα σπουδών,

μαθήματα, μεθοδολογίες μάθησης, υλικά και εργαλεία) σε θέματα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

• Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ και των παρόχων εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο

επίπεδο.

• Βελτίωση και επικύρωση των επιχειρηματικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών.

• Χρησιμοποίηση μεθόδων κατάρτισης με εικονική διδασκαλία και με βάση την εργασία (πρακτική

άσκηση)

• Προώθηση εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στις εξαγωγικές επιχειρήσεις



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.2 Έργα σε Εξέλιξη - Εθνικά

Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/Κατασκευών και

Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»,

ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020

Διάρκεια 18 μήνες

Το αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στελεχών

εξαγωγικών επιχειρήσεων στους κλάδους της Αγροδιατροφής και των Δομικών Υλικών/ Κατασκευών και η

πιστοποίηση τους στο σχήμα του «Σύμβουλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων» με τις ενότητες:

1) του «Συμβούλου Εξαγωγικών μονάδων στο κλάδο της Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας Τροφίμων» και

2) του «Συμβούλου Εξαγωγικών Μονάδων στο κλάδο των Δομικών Υλικών -Κατασκευών».



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.2 Έργα σε Εξέλιξη - Εθνικά

Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους

επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης

των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής

Ενότητας Θεσσαλονίκης

Διάρκεια 24 μήνες

Το έργο αφορά 230 μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων,

ωφελούμενων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους

και την κτήση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών

ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Ο Βασικός Στόχος του Έργου θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση

των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, στα θεματικά πεδία της καινοτομίας και της

εξωστρέφειας.



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.2 Έργα σε Εξέλιξη - Εθνικά

Μελέτη ΣΕΒΕ με τίτλο «Χαρτογράφηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος ενόψει της

ανάπτυξης του λιμένος Θεσσαλονίκης και της ανάδειξής της σε διαμετακομιστικό κέντρο (hub): Εντοπισμός

και καταγραφή των αναγκαίων υπηρεσιών που θα πρέπει να δημιουργηθούν καθώς θα προσδώσουν

προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής»

Διάρκεια 9 μήνες

Αντικείμενο της Μελέτης: Η αποτύπωση και αξιολόγηση των υποδομών και των

δυνατοτήτων του επιχειρηματικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής για τη

δημιουργία συνεργειών με τη μελλοντική ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης

Στόχοι της Μελέτης:

1. Η αποτύπωση του τεχνολογικού, μεταποιητικού και γνωστικού αποθέματος στην

περιοχή που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης

και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων με μοχλό το

λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την ανάπτυξη παραγωγικού ιστού γύρω από αυτό.

2. Κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και προϊόντων αιχμής της

περιοχής.

3. Προτάσεις για συγκεκριμένους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης του λιμανιού από

τις επιχειρήσεις
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Δ.3 Έργα προς Υποβολή

• Cross Border Hub For Extroverted Economic Development / “EXPO-HUB”, Interreg Ipa Cbc Programme,

Greece –Republic Of North Macedonia

• Learn4XPort – Adult Learning for export managers – Erasmus+ Programme

• Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in

the cross border area / CB CARBONFREE, INTERREG V-A GREECE-BULGARIA

• Creating Workplace Trust Leaders/ TRUST, Erasmus+ Programme



Ε. SEVE ACADEMY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η SEVE Academy αποτελεί τον εκπαιδευτικό μηχανισμό του Συνδέσμου μας

που μέσα από μία σειρά διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με καταξιωμένους υψηλής

εξειδίκευσης εισηγητές καλύπτει μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Την χρονική περίοδο από Μάιο 2019 έως Μάιο 2020 ο ΣΕΒΕ υλοποίησε τα παρακάτω σεμινάρια:

 Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) υλοποίησε στις 17-19 Μαΐου

2019, με την συμμετοχή εκπροσώπων 20 επιχειρήσεων το πρώτο σεμινάριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην

Ελλάδα, με τίτλο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και Χρηματοδότηση Εμπορίου (Advanced Export Practice

and Trade Finance)»

 Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεργασίας του ΣΕΒΕ με

την Registrar Corp, με κοινό στόχο την υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις για τις

εμπορικές δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ, υλοποίησε σεμινάρια με θέμα «ΗΠΑ: ΣYΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ FDA &

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ AMAZON». Οι εισηγήσεις επικεντρώθηκαν στις προοπτικές πωλήσεων μέσω E-Commerce και

στις απαιτήσεις του FDA που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και στην απαραίτητη προσαρμογή που

υποχρεούνται, πλέον, να ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων για τις εξαγωγές στην Αμερικανική

αγορά.



Ε. SEVE ACADEMY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 Στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2020 ο ΣΕΒΕ υλοποίησε σεμινάριο με θέμα «Oι

αναθεωρημένοι κανόνες INCOTERMS 2020». Το σεμινάριο αφορούσε στην

πρόσφατη αναθεώρηση των Incoterms (Incoterms® 2020, ICC Publication no.

723) και τις αλλαγές που επηρεάζουν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

 Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό έργο LIFE

οικοδόμησης δυναμικού “Greek LIFE Task Force” του Πράσινου Ταμείου και του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποίησε σεμινάριο για το

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE. Το Πρόγραμμα LIFE αποτελεί το

χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική

αλλαγή. Στόχος του LIFE είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και

την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και

νομοθεσίας μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με προστιθέμενη αξία για την

Ευρώπη.

 Σεμινάριο με θέμα «Επιχειρησιακή συνέχεια στο σύγχρονο τοπίο απειλών»

υλοποίησε ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την DATAWAYS στις 27 Φεβρουαρίου. Το

σεμινάριο προσφέρθηκε δωρεάν στα Μέλη του ΣΕΒΕ και αφορούσε στη διαδικτυακή

ασφάλεια των επιχειρήσεων στην απαιτητική εποχή κυριαρχίας του ηλεκτρονικού

επιχειρείν.



ΣΤ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ THINK TANK SEVE

O ΣΕΒΕ από το 2014 προχώρησε στη σύσταση του Think Tank SEVE, μιας άτυπης Ομάδας με τη συμμετοχή

μελών της Διοίκησης του φορέα και τρίτων που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως βήμα ελεύθερου διαλόγου και

ως όργανο παραγωγής και διακίνησης ιδεών για τον ίδιο το Σύνδεσμο αλλά και για τα μέλη του. Εμπνευστής

της πρωτοβουλίας και Συντονιστής της Ομάδας είναι ο τ. Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς.

Η Ομάδα έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με προσκεκλημένους (συν)ομιλητές τον κ. Ανδρέα

Ανδριανόπουλο, τον Δρα Γιώργο Δουράκη-Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας-Τμήμα Πολιτικών

Επιστημών ΑΠΘ και αρθρογράφο στο ΒΗΜΑ, τον κ. Αλέκο Παπαδόπουλο-πρ. υπουργό Οικονομικών, τον

Δρ. Νίκο Λυγερό, τον Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής στο Τμήμα Τουρκικών και

Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Μάζη,

τον συγγραφέα κ. Στέλιο Ράμφο και τον κ. Άγγελο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και

Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.



 Τρία κείμενα του κ. Δημήτρη Λακασά - π. Προέδρου ΣΕΒΕ/CEO THINK TANK SEVE δημοσιεύτηκαν διαδοχικά στο

www.voria.gr και στο https://www.anixneuseis.gr/ με θέμα: «COVID-19 Δημιουργική Καταστροφή και 4η

Βιομηχανική Επανάσταση».

ΣΤ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ THINK TANK SEVE

 Την Τετάρτη, 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ και του

THINK TANK ΣΕΒΕ με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Λακασά - π. Πρόεδρο ΣΕΒΕ/CEO THINK TANK SEVE και του Δρα

Νικόλαου Δημητριάδη Νευροεπιστήμονα, με συντονιστή τον Δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη και θέμα «Το

μέλλον δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ» η οποία μεταδόθηκε από το www.anixneuseis.gr και παρακολούθησε

μεγάλος αριθμός ατόμων.



Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 To 2019 το ΚΕΠΑ συνέχισε την επιτυχή πορεία του στη διαχείριση προγραμμάτων και στην παροχή

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής

Μακεδονίας. Παράλληλα, επαναπροσδιορίστηκε η στρατηγική του Φορέα για την επόμενη χρονική

περίοδο.

ΚΕΠΑ

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό του ΚΕΠΑ για το 2019

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9C-2019.pdf


Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Το 2019 ήταν ένα κομβικό έτος για το Εργάνη, μιας και ήταν έτος λήξης πολλών προγραμμάτων και

έναρξης νέων. Η δράση της συμβουλευτικής συνεχίστηκε κανονικά, ενώ συνεχίστηκε η συμμετοχή του

φορέα σε όλα τα Δίκτυα που αφορούν την Κοινωνική Οικονομία αλλά και την ανάπτυξη νέων

συνεργασιών σε όλα τα θέματα ενδιαφέροντος.

ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό του ΕΡΓΑΝΗ για το 2019

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%97_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-19.pdf


Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Ο ΣΕΒΕ είναι μέλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή

18 φορέων, σκοπός της οποίας είναι η μελέτη, υποστήριξη και εφαρμογή καινοτομιών και δράσεων

εφαρμογής στον αγροδιατροφικό κλάδο, η ανάδειξη των προτεραιοτήτων στον πρωτογενή τομέα και η

δημιουργία του πλαισίου και του δικτύου για την προώθηση και εξωστρέφεια των παραγόμενων

αγροδιατροφικών προϊόντων στης περιφέρειας.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΚΜ

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό της 

Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ για το 2019

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%95%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-2019.pdf


Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Συμμετοχή στο OK!Thess με τη σύμπραξη 8 φορέων (ΑΤΕΙΘ, ΑΖΚ, ΑΠΘ, ΔΘ, IHU, ΠΑΜΑΚ, ΣΒΕ, ΣΕΒΕ) για την

ανάπτυξη και προώθηση δράσεων καινοτομίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

OK!Thess

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό του 

OK!Thess για το 2019

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/06/OKThess-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2019.pdf


Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας - ΑΖΚ, Πρόεδρος της οποίας είναι ο τ.

Πρόεδρος και νυν Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, εκπροσωπείται δε και στο ΔΣ της ΑΖΚ

με δύο μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό). Ο ρόλος της ΑΖΚ είναι η ενίσχυση και προβολή της

καινοτομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με έμφαση σε σκοπούς

κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία

του τεχνολογικού πάρκου καινοτομίας ThessINTEC, όπου καταξιωμένες επιχειρήσεις θα εγκαταστήσουν

τμήματα έρευνας και ανάπτυξης και ερευνητικές ομάδες θα συνεργαστούν με βιομηχανικούς και

επιχειρηματικούς εταίρους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας & ThessINTEC

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό της 

ΑΖΚ για το 2019

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/06/Αλεξάνδρεια-Ζώνη-Καινοτομίας_ΣΕΒΕ.pdf


Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Συνεργατικού

Σχηματισμού-Cluster Αγροτεχνολογίας σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της

καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με σκοπό την αύξηση της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αγροτικής παραγωγής και του συνόλου της

αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Το Cluster έχει στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των προϊόντων Αγροδιατροφής της

Κεντρικής Μακεδονίας σε παγκόσμιο επίπεδο, τη δημιουργία του κατάλληλου οικοσυστήματος

λειτουργίας των μελών του και μη, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών και στην ανάπτυξη κοινών

Υποδομών και οικονομιών κλίμακας μεταξύ τους. Θα διευκολύνει την προώθηση προϊόντων και

των λύσεων στο εξωτερικό και τη στήριξη της εξωστρέφειας των εταιριών, την προσέγγιση των

επιχειρήσεων μεταξύ τους ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά με σκοπό να αναπτύξουν

καινοτόμα προϊόντα σε αγορές του εξωτερικού και την κοινή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις

του εξωτερικού καθώς και τη διενέργεια αντίστοιχων roadshows στο εξωτερικό.

Η πρόταση του ΣΕΒΕ εγκρίθηκε και μετά από τις ενέργειες που ακολούθησαν συστάθηκε ήδη

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Αγροτεχνολογική Εξαγωγική Σύμπραξη».

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

Οι εταίροι του Cluster είναι οι:

 AGROLAB

 KITRVS ΜΕΠΕ

 MEDICAL MATE

 OLYMP - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

 PELOPAC ΑΒΕΕ

 U & S UNISMACK ABEE

 ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ, & ΣΙΑ ΕΕ

 ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΑΕ

 ΕΚΕΤΑ - ΙΝΑ

 ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ

 ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

 ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ Δ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

 ΠΡΟΒΥΛ ΑΕ

 ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕ

 ΣΕΒΕ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

 ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

 ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Μαύρος Χοίρος)

 ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε.

«AGROTECHEXPORT» Cluster Αγροτεχνολογίας



Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας, ο Σύνδεσμος

Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Πέλλας και η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος συμμετέχουν στην πρωτοβουλία

ίδρυσης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φρούτων-Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών, της οποίας το καταστατικό

υπογράφηκε στις 12.03.20 και η οποία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο στα προϊόντα πυρηνοκάρπων και αχλαδιών.

Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ ορίστηκε ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, Εκπρόσωπος της παραπάνω Κοινοπραξίας.

Η Οργάνωση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη εκτίμηση της

πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα των Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών,

κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της

μεταποίησης, της τυποποίησης, της εμπορίας και της διανομής των προϊόντων, που καλύπτει.

Σκοπεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και

πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων, ευνοώντας ταυτόχρονα τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των επαγγελματικών

κατηγοριών και οικονομικών δραστηριοτήτων, που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα του τομέα.

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση  Φρούτων  - Πυρηνόκαρπων Και   Αχλαδιών



Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στον Συνεργατικό Σχηματισμό IsZEB, ο οποίος ιδρύθηκε το 2020 έχοντας ως στόχο την

παροχή συμβουλών, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών προς στον κατασκευαστικό κλάδο για τον

πλήρη κύκλο ζωής ενός έξυπνου κτιρίου μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Με έδρα την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υποστηρίζοντας όλες τις φάσεις

δημιουργίας και ανακαίνισης ενός κτιρίου, από το σχεδιασμό και την κατασκευή, μέχρι την κατεδάφιση και

ανακύκλωση διαφόρων μερών του. Όραμα του σχηματισμού αποτελεί η υποστήριξη και η αναβάθμιση

της Ψηφιακής Κατασκευής στην Ελλάδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με

τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η προτυποποίηση της (ανα)κατασκευής έξυπνων κτιρίων

μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Σχηματισμός IsZEB πρόκειται να

θέσει ισχυρές βάσεις για το συνδυασμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με Ενεργειακές

Λύσεις για τη δημιουργία ενός Σήματος Ποιότητας για Έξυπνα Ενεργειακά Κτίρια, τα οποία αξιοποιούν

υφιστάμενες και νέες τεχνολογίες όπως τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και οι δείκτες ευφυούς

ετοιμότητας κτιρίων.

Συνεργατικός Σχηματισμός «IsZEB – Intelligent Solutions for Zero & Positive Energy Buildings»



Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Παραρτήματα ΣΕΒΕ στα Επιμελητήρια Λέσβου,

Άρτας και Έβρου, για την ενίσχυση της

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των

αντίστοιχων ευρύτερων περιοχών του Β.

Αιγαίου, της Ηπείρου και της Θράκης.

Παραρτήματα ΣΕΒΕ

Άρτα Λέσβος

Έβρος



Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ

 Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής ιδρύθηκε το 2012

στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από

τους έξι κύριους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης,

μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΒΕ, προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα

επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Σήμερα, το

Δίκτυο υποστηρίζει τουλάχιστον 70 ιδρύματα, συσσίτια και

ενδιάμεσους φορείς.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

 Διαβάστε εδώ τον απολογισμό του

Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και Αρωγής.

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΔΙΚΤΥΟ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2019.zip


Η. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΒΕ

 Εγγραφή στο κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στις παρακάτω κατηγορίες:

• Εκπόνηση Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών και 

Ερευνών

• Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση

 Συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ELOT EN ΙSΟ

9001:2015 με πεδίο εφαρμογής:

• Υποστήριξη και Εκπροσώπηση Επιχειρήσεων 

Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

• Εκπόνηση Συναφών Μελετών. Σχεδιασμός, 

Προγραμματισμός & Ωρίμανση, Υλοποίηση, 

Παρακολούθηση & Διαχείριση 

Συγχρηματοδοτουμένων & μη 

Συγχρηματοδοτουμένων Έργων.



Θ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ

Κατά το διάστημα Μάιος 2019 – Μάιος 2020…

 Δημοσιεύθηκαν συνολικά 51 Δελτία Τύπου

 Πραγματοποιήθηκαν 3 Συνεντεύξεις Τύπου (Export Summit, Μακεδονικό Σήμα, Expovet)

 Δημοσιεύθηκαν 25 άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΕΒΕ, διατυπώνοντας και προβάλλοντας 

τις θέσεις του Συνδέσμου

 Από τα δημοσιεύματα αυτά προέκυψαν περισσότερες από 3.984 δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά 

ΜΜΕ

 Ακόμα, τόσο ο Πρόεδρος, Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος όσο και μέλη του Δ.Σ του ΣΕΒΕ έδωσαν 

πλήθος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων

Θ.1 Επικοινωνία με ΜΜΕ



Θ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ

Θ.1 Επικοινωνία με ΜΜΕ



Θ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ

O ΣΕΒΕ έχει αναπτύξει δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πάνω από 12.000

‘ακόλουθους’.

Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πάνω από 500

δημοσιεύσεις με κύριο αντικείμενο:

 Εξαγωγικά νέα

 Εκδηλώσεις/ημερίδες

 Ανακοινώσεις για διακρίσεις επιχειρήσεων

 Δημοσιοποίηση δελτίων τύπου και εγκυκλίων

Θ.2 Διαδικτυακή Παρουσία ΣΕΒΕ 

Παράλληλη επικοινωνία σε 4 μέσα κοινωνικής δικτύωσης…

https://www.facebook.com/seve.gr
https://www.facebook.com/seve.gr
https://www.linkedin.com/company/greek-international-business-association
https://www.linkedin.com/company/greek-international-business-association
https://www.youtube.com/channel/UChfsnPmMPzx9V-GnQq_wE5A
https://www.youtube.com/channel/UChfsnPmMPzx9V-GnQq_wE5A
https://twitter.com/SEVE_GR
https://twitter.com/SEVE_GR


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ

2018-2020

Το Προσωπικό του ΣΕΒΕ



ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη

Τ: +30 2310 535333

email: info@seve.gr

www.seve.gr

mailto:info@seve.gr
http://www.seve.gr/

