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Απολογισμός πεπραγμένων του ΣΕΒΕ για την περίοδο Μάιος 2019- Μάιος 2020 

από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Γεδεών Βούλη  

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2020 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Αξιότιμα Μέλη του ΣΕΒΕ,  

Φίλες και Φίλοι, 

 

Παρά τα σημαντικά προσκόμματα που δημιουργήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τα 

διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εξαγωγείς, ο ΣΕΒΕ συνέχισε αδιάλειπτα τη συστηματική 

δράση του για την υποστήριξη των μελών του και των εξωστρεφών επιχειρήσεων εν γένει, 

πραγματοποιώντας πληθώρα δράσεων κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε. 

Ομολογουμένως ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι καταφέραμε να 

εκπληρώσουμε το σκοπό μας, βοηθώντας ουσιαστικά τόσο τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέσα από τις 

δραστηριότητές μας, όσο και την πολιτεία, συνιστώντας το θεμέλιο λίθο της εξωστρέφειας της Ελλάδας. 

 

Θα ήθελα να σας παρουσιάσω συνοπτικά τους βασικούς πυλώνες και τα κύρια σημεία των 

πεπραγμένων του ΣΕΒΕ για την περίοδο Μάιος 2019 – Μάιος 2020, παρέχοντας στοιχεία και 

παραδείγματα για το πώς μετουσιώνονται σε πράξη το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι του Συνδέσμου 

μας. 

 

Θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ των μελών 

 

Το 2019 συνεχίσαμε την εντατική μας δράση στον τομέα των θεσμικών παρεμβάσεων υπέρ των μελών 

μας, ξεκινώντας από την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, 

επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ομαλότητας στο τραπεζικό σύστημα, την πλήρη χαλάρωση των 

capital controls και την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού μέσου εντός και εκτός τραπεζικού 

συστήματος. Συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις μας αναφορικά με την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου 

ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και την κατάργηση της εισφοράς 0,60% στη χρηματοδότηση 

εξαγωγών με προτεραιότητα στο πρόγραμμα «ΟΑΕΠ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», πετυχαίνοντας μέχρι στιγμής την 

κατάργηση της εισφοράς 0,60% για τις συμβάσεις factoring και leasing. Καταθέσαμε αιτήματα για την 

επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με προσανατολισμό στην αντιμετώπιση της 

γραφειοκρατίας, αλλά και προτάσεις για την καλύτερη στόχευση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 με κεντρικό 

άξονα την παροχή κινήτρων  κυρίως προς τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις προς την 

ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.  

 

Ποικίλες ήταν οι προτάσεις και παρεμβάσεις μας σε θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά και τελωνειακά 

με στόχο την επίλυση προβλημάτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και διευκόλυνση και 

επιτάχυνση των εξαγωγικών διαδικασιών, έχοντας απτά αποτελέσματα με χαρακτηριστικότερο την 

επαναφορά της Ελλάδας στις εμπορεύσιμες χώρες ως προς την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, 

το οποίο αποτέλεσε θέμα συστηματικών και επίμονων παρεμβάσεών μας προς την Ελληνική 

Κυβέρνηση. Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις για την ανατροπή της πολιτικής 

υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων και της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, την αντιμετώπιση 
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του Brain Drain, αλλά και παρεμβάσεις για τους αναπτυξιακούς νόμους στο πλαίσιο της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το 2019 συνεχίστηκαν οι δράσεις της Άτυπης Διεπαγγελματικής 

Ομάδας Ακτινιδίου υπό τον συντονισμό του ΣΕΒΕ και με συντονιστή το Μέλος ΔΣ κ. Χρήστο Κολιό, με 

σκοπό τη στήριξη και προώθηση της παραγωγής και της εξωστρέφειας του κλάδου και με σκοπό την 

ίδρυση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου. Τέλος, έχοντας εξαιρετική συνεργασία με τη 

Διοίκηση και τις υπηρεσίες του ΟΛΘ, επιδιώξαμε την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας της 

Βόρειας Ελλάδας μέσω της ανάπτυξης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας προς αυτό 

το σκοπό μελέτη 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». 

 

Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Μακεδονικά Προϊόντα 

 

 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 “Macedonia 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. 

  

Εξυπηρέτηση Μελών 

 

Στο διάστημα Μάιος 2019-Μάιος 2020, ο ΣΕΒΕ υλοποίησε ποικίλες δράσεις με στόχο την υποστήριξη και 

εξυπηρέτηση των μελών του. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι εστάλησαν 2 ενημερωτικές εγκύκλιοι, 41 

εβδομαδιαία newsletter «ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ», 19 Β2Β ενημερωτικά-προωθητικά σημειώματα προϊόντων και 

υπηρεσιών μελών μας και 99 κλαδικά ενημερωτικά σημειώματα. Στο ίδιο διάστημα, τα στελέχη του ΣΕΒΕ 

εξυπηρέτησαν 584 καταγεγραμμένα αιτήματα επιχειρήσεων με την προτεραιότητα να δίνεται σε 

εξυπηρετήσεις μελών ΣΕΒΕ, με το 83% να δηλώνει ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο και το 17% πολύ 

ικανοποιημένο από την απάντηση που έλαβε ή την παρέμβαση που έγινε για το πρόβλημά του. 

Παράλληλα, είχαμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε 42 νέα μέλη στον ΣΕΒΕ.  

 

COVID-19 

 

Έντονη ήταν η δράση του ΣΕΒΕ αναφορικά με την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του στο πλαίσιο 

της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Από το Μάρτιο 2020, όταν και εμφανίστηκε η πανδημία στη χώρας 

μας, ο ΣΕΒΕ απέστειλε 15 ενημερωτικά δελτία και ειδική έκδοση του 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. Στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας κάναμε 11 παρεμβάσεις με θέματα που αφορούσαν στην ενίσχυση 

της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην ένταξη συμπληρωματικών ΚΑΔ επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από την πανδημία αλλά δε συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό πλάνο των μέτρων υποστήριξης, αλλά και 
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στην ευρύτερη διευκόλυνση των εξαγωγικών διαδικασιών στη δύσκολη αυτή περίοδο. Παράλληλα, 

αποσκοπώντας στην ανάδειξη των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργήσαμε 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. 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. 

 

Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας 

 

Ο ΣΕΒΕ διοργάνωσε σε συνεργασία με άλλους φορείς, στοχευμένες εκδηλώσεις-ημερίδες-συναντήσεις 

εργασίας προκειμένου να πληροφορήσει ακόμη πιο άμεσα τους Έλληνες εξαγωγείς και να αποτελέσει 

το συνδετικό κρίκο των εξαγωγικών επιχειρήσεων και της Πολιτείας προς επίλυση ζητημάτων που 

άπτονται της επιχειρηματικότητας και του διεθνούς εμπορίου.  Μέλη του Συνδέσμου συμμετείχαν σε πάνω 

από 100 εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους φορέων, οργανισμών και 

υπουργείων. Για μία ακόμη χρονιά πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία το 7ο συνέδριο Export Summit 

με τίτλο «Fostering Maritime Economy», θίγοντας για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το θέμα και τις 

σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συμβολής στην εξωστρέφεια της θαλάσσιας οικονομίας, ενώ 

παρατέθηκε δείπνο λήξης του Συνεδρίου με ομιλητή τον νυν Πρωθυπουργό και τέως Αρχηγό της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμμετείχαμε με περίπτερο στην 84η ΔΕΘ, όπου 

πραγματοποιήσαμε δύο εκδηλώσεις με θέμα «H αγορά τροφίμων της Ινδίας σε συνδιοργάνωση με την 

HELEXPO» και «Συμμόρφωση με τον FDA & πωλήσεις μέσω Amazon», ενώ έντονη ήταν η δράση μας σε 

επίπεδο επιχειρηματικών αποστολών, τις οποίες συνδιοργανώσαμε με επιχειρηματικούς φορείς στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. 

 

Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ) 

 

Το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ εκπόνησε μελέτες για την εξαγωγική 

δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ κατάρτισε 2 φορές 

το «Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών» μέσω του οποίου καταγράφεται το επίπεδο εμπιστοσύνης των 

Ελλήνων εξαγωγέων και των προσδοκιών τους για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές, σε 

συνεργασία με τη DHL και την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διεθνείς 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, το ΙΕΕΣ απέστειλε 12 μηνιαία 

ενημερωτικά δελτία οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος με τίτλο «ΙΕΕΣ Monthly Export Report». 

 

Υλοποίηση Προγραμμάτων & SEVE Academy 

 

O ΣΕΒΕ υλοποίησε ή συνεχίζει και υλοποιεί μία σειρά Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, με στόχο 

τη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Συγχρόνως, 

στηρίζοντας διαχρονικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και μέσω της SEVE Academy που αποτελεί 

τον εκπαιδευτικό μηχανισμό του Συνδέσμου, υλοποίησε σεμινάρια με θέματα «Προηγμένες εξαγωγικές 

πρακτικές και Χρηματοδότηση Εμπορίου (Advanced Export Practice and Trade Finance)», «ΗΠΑ: 

Συμμόρφωση με τον FDA & Πωλήσεις μέσω Amazon», «Οι αναθεωρημένοι κανόνες INCOTERMS 2020», 

«Επιχειρησιακή συνέχεια στο σύγχρονο τοπίο απειλών» καθώς και σεμινάριο για το 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE. 

 

Τhink Tank SEVE 

 

Συνεχίστηκε η επιτυχής δράση του Think Tank SEVE, της άτυπης Ομάδας με τη συμμετοχή μελών της 

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

http://www.solidaritynet.gr/el/node/46
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όργανο παραγωγής και διακίνησης ιδεών για τον ίδιο το Σύνδεσμο αλλά και για τα μέλη του, με 

εμπνευστή της πρωτοβουλίας και Συντονιστή της Ομάδας τον τ. Πρόεδρο του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρη Λακασά.  

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ έστω και επιγραμματικά: 

α. στη δράση των συνεργαζόμενων εταιριών μας ΚΕΠΑ & ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ που συνέχισαν την επιτυχή πορεία 

τους για το 2019, 

β. στο Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

γ. στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

δ. στο «ΟΚ!Thess», 

ε. στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το ThessINTEC, 

στ. στο Cluster Αγροτεχνολογίας που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, 

ζ. στη νεοσυσταθείσα Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φρούτων-Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών, η 

οποία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο στα προϊόντα πυρηνοκάρπων και αχλαδιών, 

η. στον Συνεργατικό Σχηματισμό «IsZEB – Intelligent Solutions for Zero & Positive Energy Buildings», ο 

οποίος στοχεύει στην παροχή συμβουλών, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών προς τον 

κατασκευαστικό κλάδο για τον πλήρη κύκλο ζωής ενός έξυπνου κτιρίου μηδενικού ή θετικού ενεργειακού 

ισοζυγίου, 

η. στα παραρτήματα του ΣΕΒΕ στα Επιμελητήρια Λέσβου, Άρτας και Έβρου, 

θ. στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής που ιδρύθηκε το 2012 και λειτουργεί πλέον 

αυτοτελώς ως ΑΜΚΕ στο πλαίσιο 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.  

 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στο κομμάτι της προβολής του Συνδέσμου.  Τον τελευταίο χρόνο 

δημοσιεύθηκαν 51 Δελτία Τύπου και 25 άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου, πραγματοποιήθηκαν 3 

Συνεντεύξεις Τύπου, ενώ τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη του Δ.Σ του ΣΕΒΕ έδωσαν πλήθος 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων. Το πλήρες και αναλυτικό κείμενο των Πεπραγμένων 

αποστέλλεται σε όλα τα μέλη και θα βρίσκεται διαθέσιμο στο site του ΣΕΒΕ. 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

 

Θα κλείσω την παρουσίαση των πεπραγμένων του ΣΕΒΕ για την περίοδο Μάιος 2019-Μάιος 2020 με την 

ευχή και την ελπίδα ότι του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει πλήρως την πανδημία του COVID-19 με τις όσο 

το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και εν συνεχεία θα είμαστε όλοι εδώ, υπό καλύτερες 

και πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εξωστρέφεια και την οικονομία και απασχόληση εν γένει. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  

 

Γεδεών Βούλης 

Γενικός Γραμματέας ΣΕΒΕ 


