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Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Στρατηγικός Στόχος Εξαγωγών
Αίτηµα ΣΕΒΕ για στρατηγικό στόχο εξαγωγών:

Ø Η συµµετοχή των εξαγωγών αγαθών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από 18,1% σήµερα, να
φτάσει το 25,0% µέχρι το 2024.

Ø Η συµµετοχή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από 39,5%
σήµερα, να φτάσει το 50,0% µέχρι το 2024.

Ø Η µείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της χώρας µας στις εξαγωγές.

Ø Η συµµετοχή της µεταποίησης στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από 9,0% σήµερα, να φτάσει το
12,0% µέχρι το 2024.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α.1 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδηµίας COVID-19
Ø Είναι αυτονόητο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρεµβάσεων του ΣΕΒΕ τον χρόνο που προηγήθηκε
αφορούσε ζητήµατα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδηµίας COVID-19. Oι
προτάσεις του ΣΕΒΕ αφορούσαν τόσο τη βελτιστοποίηση µέτρων που υιοθετήθηκαν από την
Κυβέρνηση όσο και την υιοθέτηση νέων µέτρων αναγκαίων για τη βιωσιµότητα και λειτουργία των
παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο και ειδικότερα στο πλαίσιο
του Προσωρινού Πλαισίου της ΕΕ για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η
οικονοµία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Ø Οι

παρεµβάσεις

αφορούσαν

το

σύνολο

των

θεµάτων

ενδιαφέροντος

των

µελών

µας,

χρηµατοοικονοµικά-ρευστότητα, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εργασιακά-ασφαλιστικά,
απασχόληση-τηλεργασία και αναστολές εργασίας, κατηγορίες πληττόµενων επιχειρήσεων, υγειονοµικά
πρωτόκολλα-υγεία και ασφάλεια εργαζοµένων, µισθώσεις ακινήτων, µετακινήσεις ανθρώπων και
διακίνηση εµπορευµάτων, προβλήµατα σε συνοριακούς σταθµούς, παρατάσεις προγραµµάτων,
µείωση δηµοτικών τελών, κλπ.
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Α.1 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδηµίας COVID-19
Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήσαµε συνολικά
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παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών του

COVID-19:
1. Παρέµβαση ΣΕΒΕ για αποκλεισµό εξαγωγικών επιχειρήσεων από αναστολές εργασίας Μαΐου
2. Προτάσεις ΣΕΒΕ για βελτιστοποίηση µέτρων στήριξης επιχειρήσεων λόγω COVID-19
3. Νέα παρέµβαση για αναστολές εργασίας
4. Αιτήµατα ΣΕΒΕ για αναστολές εργασίας και µείωση µισθωµάτων leasing
5. Επιδείνωση προβληµάτων στη διεθνή οδική διακίνηση αγαθών στα χερσαία σύνορα της χώρας
6. Αίτηµα ΣΕΒΕ παράτασης προθεσµίας για δράση εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων
7. Ανάγκη άµεσης τυπικής ρύθµισης της αναστολής εργασίας εργαζοµένων για το µήνα Ιανουάριο 2021
8. Νέες και ήδη κατατεθειµένες προτάσεις ΣΕΒΕ για στήριξη επιχειρήσεων λόγω COVID-19
9. Παρέµβαση ΣΕΒΕ για άρση αναστολής λειτουργίας του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής
10. Προτάσεις ΣΕΒΕ για τη βελτιστοποίηση των µέτρων στήριξης τόσο των επιχειρήσεων που πλήττονται από
την πανδηµία όσο και της απασχόλησης των εργαζοµένων

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α.1 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδηµίας COVID-19
Παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών του COVID-19 (συνέχεια):
11. 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
12. Δηµοτικά τέλη και δήλωση ορθών στοιχείων καθορισµού επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου – Ορισµός συντελεστών
δηµοτικών τελών
13. Ανάγκη ευελιξίας προϋποθέσεων υπαγωγής πληττόµενων επιχειρήσεων στο πρόγραµµα ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Πρόβλεψη για δυνατότητα ανάκλησης υπαγωγής στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
από επιχειρήσεις που εκ των υστέρων εντάχθηκαν στο µέτρο αναστολής εργασίας
14. Επιστολή για προβλήµατα διέλευσης οδηγών στο Τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής
15. Αίτηµα για υπαγωγή επιχειρήσεων γούνας στους θιγόµενους κλάδους
16. Πρόταση βελτίωσης Μηχανισµού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”
17. Συµπληρωµατικές προτάσεις ΣΕΒΕ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID-19 στις επιχειρήσεις
18. 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
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Α.1 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδηµίας COVID-19
Παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών του COVID-19 (συνέχεια):
19. 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
20. 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
21. Διευκόλυνση µετακινήσεων για επιχειρηµατίες και στελέχη εξωστρεφών επιχειρήσεων κυρίως στους τοµείς εκτέλεσης
βιοµηχανικών & τεχνικών έργων στο εξωτερικό
22. Συµπληρωµατικές προτάσεις ΣΕΒΕ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID-19 στις επιχειρήσεις
23. Πρόταση σειράς µέτρων άµεσης ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων
24. 3η Επιστολή προς Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονοµικών για ένταξη συµπληρωµατικών ΚΑΔ σε αυτούς που πλήττονται
από την εξάπλωση του κορωνοϊού
25. 2η Επιστολή προς Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονοµικών για ένταξη συµπληρωµατικών ΚΑΔ σε αυτούς που πλήττονται
από την εξάπλωση του κορωνοϊού
26. 1η Επιστολή προς Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονοµικών για ένταξη συµπληρωµατικών ΚΑΔ σε αυτούς που πλήττονται
από την εξάπλωση του κορωνοϊού
27. Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας για τη χορήγηση – µε συνοπτικές διαδικασίες – βεβαιώσεων καλής υγείας στους
οδηγούς διεθνών µεταφορών
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Α.1 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδηµίας COVID-19
Ενδεικτικά αιτήµατα στο πλαίσιο των µέτρων στήριξης λόγω COVID-19 (πλην ρευστότητας, βλ. Σηµείο Α2):
Ø

Ένταξη συµπληρωµατικών ΚΑΔ µελών µας στους «πληττόµενους» από την εξάπλωση του κορωνοϊού

Ø Άµεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων µε συµψηφισµό φορολογικών
υποχρεώσεων
Ø Έκπτωση στην έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 25% και από εργοδότες νοµικά πρόσωπα που έχουν
χαρακτηριστεί ως πληττόµενα σύµφωνα µε τον ΚΑΔ της επιχείρησης ή, αν αυτό θεωρηθεί υψηλό σε σχέση µε τα
φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον σε ποσοστό 15%
Ø Ρύθµιση θεµάτων τηλεργασίας και ακόµη ευρύτερης ευελιξίας στην εργασία όσων εργαζοµένων έχουν τεθεί σε
αναστολή ή/και αποτελούν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
Ø Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων στα επαγγελµατικά τους ακίνητα στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing)
Ø Εξοµοίωση φυσικών και νοµικών προσώπων-εκµισθωτών ακινήτων “κλειστών µε κρατική εντολή” και “πληττόµενων”
επιχειρήσεων
Ø Παροχή διευκολύνσεων µετακινήσεων προς και από το εξωτερικό σε εξαγωγείς, στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων και
οδηγούς διεθνών µεταφορών
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Α.1 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδηµίας COVID-19
Άλλα ενδεικτικά αιτήµατα στο πλαίσιο των µέτρων στήριξης λόγω COVID-19:
Ø Μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων - Υποχρεωτική αναστολή εργασίας
εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες
Ø Προτάσεις βελτίωσης Μηχανισµού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Ø Υπαγωγή ΚΑΔ γουνοποιίας στο µέτρο αναστολής συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2020
Ø Αντιµετώπιση καθυστερήσεων στους χερσαίους συνοριακούς σταθµούς της χώρας για εξαγωγείς, στελέχη εξαγωγικών
επιχειρήσεων και οδηγούς διεθνών µεταφορών – Επίλυση προβληµάτων διέλευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων από το
συνοριακό σηµείο ελέγχου Κρυσταλλοπηγής
Ø Υποστήριξη εταιριών που έκλεισαν µε Απόφαση Δηµόσιας Αρχής λόγω κρουσµάτων COVID-19
Ø Ρύθµιση θεµάτων εργαζοµένων θετικών στον COVID-19 – αναρρωτικής άδειας και επιδόµατος ασθένειας & εργαζόµενων
θεωρούµενων ως στενές επαφές
Ø Στήριξη-επιδότηση της υφιστάµενης απασχόλησης και όχι της ανεργίας στις µεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις
Ø Στήριξη επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν για την κάλυψη του υψηλού κόστους συµµόρφωσης στα υγειονοµικά
πρωτόκολλα - Επιδότηση των τεστ στις επιχειρήσεις.
Ø Περαιτέρω ψηφιοποίηση υπηρεσιών ΑΑΔΕ – Ηλεκτρονική Διαβίβαση στο myDATA και αναβολή εφαρµογής της από 01.01.21
Ø Αιτήµατα οριζόντιων παρατάσεων προγραµµάτων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόµου
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Α.2 Χρηµατοδότηση – Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων
Ø Ένα από τα κεντρικά αιτήµατα του ΣΕΒΕ συνέχισε να είναι η πλήρης αποκατάσταση της οµαλότητας στο τραπεζικό
σύστηµα, η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η αξιοποίηση κάθε άλλου χρηµατοδοτικού µέσου εκτός
τραπεζικού συστήµατος όπως τα venture capitals. Ειδικότερες προτάσεις για άµεσα µέτρα στήριξης της ρευστότητας των
επιχειρήσεων κατατέθηκαν και προωθήθηκαν συστηµατικά από τον ΣΕΒΕ για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τον
COVID-19. Ενδεικτικά αναφέρουµε προτάσεις: για τη βελτίωση της πρόσκλησης (A’ & B’ Kύκλου) για την επιδότηση τόκων
υφιστάµενων δανείων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων πληττόµενων από τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του
COVID-19, ως προς τα αξιόγραφα και χρηµατοδοτήσεις µέσω factoring, την επιστρεπτέα προκαταβολή, το Ταµείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CΟVΙD-19, κ.ά.
Ø Συµπληρωµατικές προτάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων σε σχέση µε ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόµο,
λόγω COVID-19.
Ø Απευθείας χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε ευνοϊκούς όρους µε σκοπό την
υποστήριξη εξαγωγικών επενδύσεων.
Ø 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.
Ø 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, µετά µάλιστα την κατάργησή της στις
πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και ιδίως τις χορηγήσεις πιστώσεων µέσω factoring
από εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) και στις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που
συνάπτουν οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
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Α.3 Βέλτιστη Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020 – ΕΠαΝΕΚ – Νέα Προγραµµατική Περίοδος
Ø Αιτήµατα ΣΕΒΕ για επιτάχυνση της ολοκλήρωσης 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.
Ø Αύξηση ορίου ενισχύσεων de minimis από 200.000€ σε 1.000.000€
Ø 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:
Ø Στόχευση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στην ενδυνάµωση της εξωστρέφειας, της καινοτοµίας, του ψηφιακού µετασχηµατισµού και
της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης
Ø 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
Ø Κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος στήριξης και προώθησης εξαγωγών στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027
Ø Πάταξη γραφειοκρατίας, απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών ένταξης, διοχέτευση πόρων του ΕΣΠΑ στην αγορά
Ø Βελτίωση χρηµατοδότησης µε χαµηλό κόστος χρήµατος για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις
Ø 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
Ø Εξειδικευµένη εκπαίδευση/κατάρτιση και συµβουλευτική για την ανάπτυξη της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
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Α.3 Βέλτιστη Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020 – ΕΠαΝΕΚ – Νέα Προγραµµατική Περίοδος
Ø Αίτηµα του ΣΕΒΕ αποτέλεσε η συµπλήρωση του «Επιχειρούµε Έξω» µε την προκήρυξη µιας νέας δράσης τύπου «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ» που πρέπει να περιλαµβάνει δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και όχι µόνο των διεθνών
εκθέσεων. Το πρόγραµµα, για τη νέα πλέον προγραµµατική περίοδο, 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.
Ø Ιδιαίτερα θετική ήταν η ικανοποίηση του αιτήµατος ΣΕΒΕ µε την υπογραφή της 11ης τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της
Δράσης «Επιχειρούµε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ µε εξωστρεφή προσανατολισµό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, που
αφορά, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των δικαιούχων να συµµετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις, µε τις ανάλογες επιλέξιµες δαπάνες. Η εν
λόγω επιλεξιµότητα των ψηφιακών εκθέσεων αποτέλεσε αίτηµα του ΣΕΒΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κα Επενδύσεων προκειµένου οι
επιχειρήσεις που ήδη είχαν δηλώσει – προγραµµατίσει την συµµετοχή τους µε φυσική παρουσία στις παραδοσιακές εκθέσεις και δεν
µπόρεσαν και συνεχίζουν να µη µπορούν να τις πραγµατοποιήσουν λόγω της πανδηµίας COVID-19 να µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν
τους ήδη εγκεκριµένους προϋπολογισµούς τους σε ψηφιακές εκθέσεις (παράταση προγράµµατος έως 30.06.23).
Ø Επίσης ο ΣΕΒΕ ζήτησε την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας ώστε οι δράσεις ΕΣΠΑ να καταστούν πιο φιλικές, πιο γρήγορες και πιο
αποτελεσµατικές. Στο πλαίσιο αυτό, µεταξύ άλλων, προτάθηκε: η παροχή, µε τη συναίνεση των δικαιούχων επιχειρήσεων, οικονοµικών
στοιχείων προς επιβεβαίωση/διόρθωση των υποβληθένων, από την ΑΑΔΕ προς τον και διά νόµου επίσηµο “Εθνικό” Ενδιάµεσο Φορέα
Διαχείρισης, τον ΕΦΕΠΑΕ, όπως έγινε ήδη µε το ΕΡΓΑΝΗ, και, ακόµη καλύτερα, η ηλεκτρονική διασύνδεση των συστηµάτων τους ώστε να
του δοθεί απευθείας πρόσβαση σε φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία επιχειρήσεων που θα µειώσει κατά 90% τα προσκοµιζόµενα από
τους δικαιούχους δικαιολογητικά και θα επιτρέψει, σε όλα τα επίπεδα, υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση, εκταµίευση, την απλούστερη και
ταχύτερη αξιοποίηση των προγραµµάτων από τους δικαιούχους. Συνδυαστικά δε ευρύτερα και µε την εφαρµογή και αποδοχή της
ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα επίπεδα από το Δηµόσιο και όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, µπορούν να αποτελέσουν
δύο ακόµη πολύ σηµαντικά βήµατα εκσυγχρονισµού και απλούστευσης των προγραµµάτων.
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Α.4 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά-Άλλα Θέµατα (Ενδεικτικά)
Ø Απλοποίηση διαδικασιών διεθνούς εµπορίου, τελωνειακών και προτελωνειακών: 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/Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η

πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ για δηµιουργία της πλατφόρµας easyagroexpo.gov.gr, του νέου Πληροφοριακού
Συστήµατος Διαχείρισης Υγειονοµικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.). Η ψηφιακή
έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για τις εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες θα αποτελέσει το ψηφιακό
«διαβατήριο» για κοµβικής σηµασίας αγορές Τρίτων Χωρών, όπως των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας,
για τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα αλιεύµατα, το µέλι και το κρέας. Αίτηµα του ΣΕΒΕ παραµένει η
δηµιουργία αντίστοιχων εφαρµογών και για τα αγροτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης αλλά και για το σύνολο
των εξαγώγιµων αγροτικών προϊόντων.

Ø Ικανοποίηση ΣΕΒΕ για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήµατος επιδότησης εργοδοτικού κόστους 12% σε
επιχειρήσεις της Θράκης και 4% σε επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την πρόταση
σύστασης Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης
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Α.4 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά-Άλλα Θέµατα (Ενδεικτικά)
Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων – Εκσυγχρονισµός ΟΑΕΠ

Μετά την πολύ σηµαντική επαναφορά από 01.01.20 της χώρας µας στις εµπορεύσιµες χώρες και την πλήρη
αποκατάσταση της ασφαλιστικής κάλυψης πιστώσεων προς Ελλάδα από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων
των χωρών µελών, που αποτέλεσαν επίµονα αιτήµατά του, ο ΣΕΒΕ:
Ø Συµµετείχε στη διαβούλευση για τον εκσυγχρονισµό του ΟΑΕΠ µε αίτηµα την ουσιαστική αλλαγή του Εθνικού
Φορέα Εξαγωγικών Πιστώσεων σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Οργανισµό µε βάση τις βέλτιστες παγκόσµιες
πρακτικές και µε νέα προϊόντα και χρηµατοοικονοµικά εργαλεία για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων και την ελληνική οικονοµία. Με τον µετασχηµατισµό του ΟΑΕΠ και την υιοθέτηση των
βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, στα πρότυπα του αντίστοιχου Ιταλικού SACE ευελπιστούµε ότι οι εξαγωγείς θα
απολαύσουν νέες ψηφιακές και σύγχρονες υπηρεσίες που θα ενισχύσουν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα του
εξωστρεφούς επιχειρείν της χώρας µας.
Ø Συνέχιζε να προτείνει την κατάργηση εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75 στα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο του
προγράµµατος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του ΟΑΕΠ.
Ø Πρότεινε τη διεύρυνση του ρόλου του ΟΑΕΠ - πέραν του ασφαλιστικού - και σε εγγυοδοτικό οργανισµό για
τραπεζικές χορηγήσεις.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α.5 Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων
Ø Παρεµβάσεις ΣΕΒΕ για ανατροπή της πολιτικής υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων και της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών - Αντιµετώπιση Brain Drain: 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 συνεχίζει να αποτελεί, παρά τις θετικές σε κάθε
περίπτωση µειώσεις ιδίως του τελευταίου έτους, το ύψιστο αντικίνητρο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο
αυτό, επανήλθε στην πρότασή του για ειδική πολιτική στήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε
επαναπατρισµό κεφαλαίων και την ενδυνάµωση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας, που αφορά, αφενός,
µείωση φορολογικών-ασφαλιστικών βαρών και, αφετέρου, την 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.
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Α.5 Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων
Δηµοτικά Τέλη

Ο ΣΕΒΕ προχώρησε σε παρεµβάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ΚΕΔΕ, στην ΚΕΕΕ και στα
Επιµελητήρια µετά την ψήφιση του νόµου 4647/19, άρθρο 52 πργφ. 2 ώστε οι δήµοι να µειώσουν
τους συντελεστές των δηµοτικών τελών και να δέχονται να δηµιουργούν πλασµατικά τετραγωνικά
µέτρα σύµφωνα µε τον νόµο 75/1975 και µετά την δήλωση των πραγµατικών τετραγωνικών
µέτρων από τις επιχειρήσεις.

Οι Δήµοι µετά την παρέµβαση του ΣΕΒΕ συµµορφώθηκαν µε τις προτάσεις του και έτσι συνεχίζουν
να χρεώνουν πλασµατικά µέτρα - µετά την δήλωση των πραγµατικών µ2µειωµένους συντελεστές.

και µάλιστα µε
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Α.5 Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων
Ø 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).
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Α.6 Συλλογικό Σήµα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα

Ø Μία από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ 2019-2020 που συνεχίζεται 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. Κατά της αίτησης για καταχώριση του Συλλογικού Σήµατος
ΕΕ του ΣΕΒΕ, κατατέθηκε µία ανακοπή από εταιρία των Σκοπίων (στηριζόµενη σε προγενέστερη απορριφθείσα αίτηση σήµατος της
ΕΕ µε το λεκτικό, µεταξύ άλλων, “MAKEDONSKO” και “MACEDONIAN PREMIUM BEER”) καθώς και παρατηρήσεις τρίτων από 4
εταιρίες και φορείς, µεταξύ των οποίων και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου των Σκοπίων. Το EUIPO δεν κίνησε καµία διαδικασία µε
βάση όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις τρίτων, κρίνοντας ότι είναι αβάσιµες, ενώ εκκρεµεί µόνο η εξέταση της ανακοπής που
κατατέθηκε. 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, µετά τη διασφάλιση και της αναγκαίας χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της πολύ σηµαντικής αυτής
πρωτοβουλίας.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α.6 Συλλογικό Σήµα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα

Ø 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.

Ø 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.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α.7 Άλλα θέµατα (Ενδεικτικά)
Ø Παρέµβαση ΣΕΒΕ για την αυξητική τάση στις τιµές της αγοράς ηλεκτρισµού, που υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις το 30%,
µεταξύ άλλων, λόγω της εκτόξευσης του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης, στο πλαίσιο λειτουργίας της νέας αγοράς
(target model) και πλήττει ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας µε συνέπεια τη σηµαντική αύξηση του κόστους.
Ø Ενεργειακός µετασχηµατισµός
ü Χρηµατοδότηση σχεδίων για µείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση του ενεργειακού µετασχηµατισµού των
επιχειρήσεων
ü Αναβάθµιση των ενεργειακών υποδοµών και δικτύων
Ø Ψηφιακός µετασχηµατισµός – 4η Βιοµηχανική Επανάσταση
ü Ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων µε ανάπτυξη τεχνολογιών αιχµής, µε σκοπό τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
ü Κίνητρα για αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και δικτύων
ü Κίνητρα για την απασχόληση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, πχ. κατάργηση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
Ø Πιστοποίηση και τυποποίηση
ü Στήριξη µε χρηµατοδοτικά κίνητρα τυποποίησης και πιστοποίησης επιχειρήσεων – έλεγχος και εποπτεία αγοράς
Ø Έρευνα και ανάπτυξη – Καινοτοµία
ü Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε καινοτόµες λύσεις για τη διαφοροποίηση προϊόντων
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Α.7 Άλλα θέµατα (Ενδεικτικά)
Ø

Πράσινη επιχειρηµατικότητα

ü Επιδότηση δράσεων που αποσκοπούν στη µείωση των εκποµπών ρύπων CO2
ü Ενίσχυση επενδύσεων στην πράσινη οικονοµία (κυκλική οικονοµία, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, κλπ.)
Ø Υποδοµές
ü Ανάπτυξη υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών (σιδηρόδροµοι, λιµάνια), οδικών µεταφορών και δικτύων logistics
ü Διασύνδεση σιδηρόδροµου µε βιοµηχανικές ζώνες σε όλη την περιφέρεια
Ø Πολιτική προώθησης-προβολής προϊόντων και υπηρεσιών
ü Χρηµατοδοτική υποστήριξη στοχευµένων δράσεων προβολής-προώθησης για την ενδυνάµωση εξωστρέφειας και την
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
Ø Ενίσχυση δεξιοτήτων εξαγωγικών στελεχών (εκπαίδευση – κατάρτιση)
ü Συνεχής επιµόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού για θέµατα εξαγωγών
Ø Συγχωνεύσεις - συµπράξεις
ü Κίνητρα συγχωνεύσεων σε µεγάλα επιχειρηµατικά σχήµατα ανθεκτικά στον διεθνή ανταγωνισµό
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Α.7 Άλλα θέµατα (Ενδεικτικά)
Ø Προτάσεις ΣΕΒΕ στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για την Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη και για την βέλτιστη
αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης από την Ελλάδα µε στοχευµένες δράσεις εξωστρέφειας
Ø Για την ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους, πρόταση µείωσης των εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες
Ø Αίτηµα µείωσης προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων κατά 50%
Ø Αιτήµατα ΣΕΒΕ για εντατικοποίηση ελέγχων µε µικτά κλιµάκια στο ενδοκοινοτικό εµπόριο (ιδιαίτερα στον τοµέα των νωπών
οπωροκηπευτικών)
Ø Αιτήµατα ΣΕΒΕ για αντιµετώπιση των µεγάλων καθυστερήσεων στον χρόνο αποπληρωµής των προµηθευτών από τις
αλυσίδες του λιανεµπορίου
Ø Αίτηµα ΣΕΒΕ για απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος αγροτών µελών Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ)
Ø Πρόταση για ενσωµάτωση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ που προβλέπουν εξαιρέσεις από τον κανόνα
για τον περιορισµό της έκπτωσης τόκων (άρ. 49 Ν. 4172/2013) στο υπό δηµόσια διαβούλευση νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονοµικών - Έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου και παροχή διευκρινίσεων ως προς το άρθρο 49 Ν. 4172/2013, όπως ισχύει
µετά την τροποποίησή του

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α.7 Άλλα θέµατα (Ενδεικτικά)
ΣΔΑΜ – Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης https://sdam.gr/
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο ΣΕΒΕ συµµετέχει στην Οµάδα Εργασίας & Διοίκησης Έργου, η οποία έχει
συµβουλευτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή, ως προς τη δροµολόγηση των απαραίτητων ενεργειών µε την
ενεργοποίηση του Ειδικού Μεταβατικού Προγράµµατος 2020-2023 (ΕΜεΠ 2020-2023).
Το ΣΔΑΜ είναι το στρατηγικό σχέδιο-master plan για τις λιγνιτικές περιοχές στην Ελλάδα, αποτελώντας ολοκληρωµένο πολυδιάστατο αναπτυξιακό
Οδικό Χάρτη για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήµο Μεγαλόπολης. Στόχος είναι η αναγέννηση της τοπικής οικονοµίας, η
εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και η δηµιουργία νέων, µέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού µετασχηµατισµού των περιοχών, µε την ανάπτυξη
του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό, µετά από εξέταση των
προτάσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και της επιχειρηµατικής της δράσης, καθώς και από τους
εµπλεκόµενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συµµετοχές ΣΕΒΕ σε σχετιζόµενες δράσεις:
Ø Συµµετοχή ΣΕΒΕ στη δηµόσια διαβούλευση αναφορικά µε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΣΔΑΜ (κατάθεση σχετικού
υποµνήµατος). 09.11.2020
Ø Συµµετοχή ΣΕΒΕ στη συνάντηση της οµάδας εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας µε βασικό θέµα: "Η επιχειρηµατικότητα στην
Δυτική Μακεδονία κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο". 22.03.2021
Ø Σύσταση και συγκρότηση Οµάδας Εργασίας & Διοίκησης Έργου του Ειδικού Μεταβατικού Προγράµµατος 2020-2023 (ΕΜεΠ 2020-2023).
14.04.2021
Ø Συµµετοχή ΣΕΒΕ στη συνάντηση ΟΔΕ ΕΜεΠ ΣΔΑΜ 2020-2023. 21.04.2021
Ø Συµµετοχή ΣΕΒΕ στην Just Transition Platform Meeting. Coal region in transition - virtual week. 26.04.2021 – 29.04.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.1 Επικοινωνία - Ενηµέρωση
ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ

Αποστολή σαράντα επτά (47) εβδοµαδιαίων
newsletter
οικονοµικού

µε

ειδήσεις

επιχειρηµατικού,

ενδιαφέροντος,

έκτακτης επικαιρότητας.

αλλά

και

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.1 Επικοινωνία - Ενηµέρωση
Δικτύωση Μελών (B2B Μελών ΣΕΒΕ)

Αποστολή είκοσι τριών (23) B2B ενηµερωτικών προωθητικών σηµειωµάτων προϊόντων και
υπηρεσιών Μελών µας.
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Β.1 Επικοινωνία - Ενηµέρωση
Κλαδική – Εξατοµικευµένη Ενηµέρωση

Αποστολή
τεσσάρων

εβδοµήντα
(74)

κλαδικών

ενηµερωτικών σηµειωµάτων
µε

µελέτες,

συνεργασίας,
διαγωνισµούς, κλπ.

αιτήµατα

Σας κοινοποιούµε ενηµέρωση της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων σύµφωνα µε την οποία ολοκληρώθηκε η
διαβούλευση µε την αρµόδια υπηρεσία της Γεωργίας
αναφορικά µε τη δυνατότητα εξαγωγής γαλακτοκοµικών
προϊόντων στην εν λόγω χώρα. Διαβιβάζεται συνηµµένα
το πιστοποιητικό εξαγωγής το οποίο είναι αναρτηµένο
και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/eisagoges-ejogoges/ejagoges/288pistopoiitikaejagogon.
Επιπλέον, για τα προϊόντα της οµάδας (TARIC CODE)
0406 απαιτείται άδεια εισαγωγής, η οποία χορηγείται
στον εισαγωγέα από την Εθνική Υπηρεσία Τροφίµων της
Γεωργίας.
Η Βόρεια Μακεδονία παραδοσιακά βασίζεται κυρίως σε ορυκτά
καύσιµα (λιγνίτη, χαµηλής ποιότητας και εισαγόµενο φυσικό
αέριο). Τα τελευταία χρόνια σηµαντική συµµετοχή στην εθνική
παραγωγή έχει και η υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ, καθώς η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επαρκεί πάντα για να
καλύψει τις ανάγκες της χώρας, εξαρτάται και από τις
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα Στρατηγική για την
Ανάπτυξη της Ενέργειας 2020-2040, η Κυβέρνηση της Βόρειας
Μακεδονίας επεξεργάζεται τρία διαφορετικά σενάρια που
αφορούν εν γένει στην αξιοποίηση των υφιστάµενων δοµών,
την προοδευτική µετάβαση σε νέες δοµές και την εφαρµογή
«πράσινων» πολιτικών (π.χ. απαλλαγή του ενεργειακού
συστήµατος από τις ανθρακούχες εκποµπές).
Περισσότερα στο ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ
Σκοπίων.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ στην Τύνιδα,
ο τοµέας της κλωστοϋφαντουργίας και ρουχισµού της
Τυνησίας έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα κυρίως για την
εξαγωγή βαµβακος και υφασµάτων που χρησιµοποιούνται για
τη νηµατουργία και την παραγωγή ρούχων, προϊόντα τα
οποία είναι σταθερά στα πρώτα εξαγόµενα από τη χώρα µας.
Πέραν αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της σχετικής
µε την κλωστοϋφαντουργία τεχνολογίας καθώς υπάρχει
συνεχής διαδικασία εκσυγχρονισµού των εργοστασίων και του
εξοπλισµού τους. Επίσης, καθώς η τυνησιακή
κλωστοϋφαντουργία εστιάζει στη µεγαλύτερη οικονοµία στη
χρήση νερού, στην επεξεργασία για επαναχρησιµοποίησή του
και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, θα µπορούσαν
ελληνικές εταιρείες µε σχετική τεχνογνωσία να επωφεληθούν και
να πωλήσουν σχετικά προϊόντα, όπως και ελληνικές εταιρείες
που τυχόν ειδικεύονται σε νέες τεχνολογίες σε σχέση µε την
κατεργασία υφασµάτων (π.χ. κατεργασία ντένιµ µε λέιζερ) κ.ά.

Η αγορά φαρµάκου στη Γερµανία
Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία είναι ένας από τους
σηµαντικότερους εξωστρεφείς βιοµηχανικούς κλάδους της
ελληνικής οικονοµίας. Τα ελληνικά φαρµακευτικά
προϊόντα εξάγονται σε πάνω από 80 χώρες και αποτελούν το
δεύτερο εξαγώγιµο προϊόν της χώρας µας. Σύµφωνα µε
πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ «Φαρµακευτική αγορά στην
Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2019», το 2019
πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές 1,9 δις ευρώ, οι
οποίες αντιστοιχούν στο 5,6% του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών.
Για το χρονικό διάστηµα Ιαν. – Σεπτ. 2020 οι γερµανικές
εισαγωγές από Ελλάδα ανήλθαν σε 246 εκατ. ευρώ έναντι 212
εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 2019 σε
(αύξηση 15,5%).
Αντίστοιχα οι γερµανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν
σε 689 εκατ. ευρώ από 594 εκατ. ευρώ(αύξηση 16%)
αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος 2019.
Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων διµερούς
εµπορίου προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ελληνικών εξαγωγών φαρµακευτικών προϊόντων αφορά
στον κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας 3004 (φάρµακα
συσκευασµένα). περισσότερα
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Β.1 Επικοινωνία – Ενηµέρωση – COVID-19

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης του COVID19, ο ΣΕΒΕ απέστειλε στα Μέλη του 28

ενηµερωτικά δελτία µε όλες τις εξελίξεις
στο

επιχειρηµατικό

περιβάλλον

που

προκάλεσε η πανδηµία.
Επίσης,

προχώρησε

παρεµβάσεις-προτάσεις

σε

27

προς

την

Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων

που

προκάλεσε

στην

επιχειρηµατική δραστηριότητα και κατ’
επέκταση στις εξαγωγές της χώρας µας.
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Β.2 Εξυπηρέτηση Αιτηµάτων

Βάσει των αποτελεσµάτων του
ερωτηµατολογίου ικανοποίησης
αιτηµάτων (ISO 9001), το 84%
των µελών µας δήλωσε ότι
έµεινε απόλυτα και το 16% πολύ
ικανοποιηµένο
από
την
απάντηση που έλαβε ή την
παρέµβαση που έγινε για το
πρόβληµά του.
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Β.3 Κατηγορίες Δραστηριότητας Μελών

Το διάστηµα Μάιος 2020-Μάιος
2021 ο ΣΕΒΕ καλωσόρισε 37 νέα
µέλη, µάλιστα στην εξαιρετική
δυσχερή
περίοδο
της
πανδηµίας, στοιχείο ενδεικτικό
της αναγνώρισης από τις
εξωστρεφείς επιχειρήσεις της
χώρας του ΣΕΒΕ και του
σηµαντικού έργου του.
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Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ το διάστηµα Μάιος 2020 – Μάιος 2021…
Ø Διοργάνωσε σε συνεργασία µε άλλους φορείς στοχευµένες εκδηλώσεις/ηµερίδες εξατοµικευµένου
ενδιαφέροντος προκειµένου να πληροφορήσει ακόµα πιο άµεσα τους εξαγωγείς.
Ø Ασχολήθηκε ενεργά µε την οργάνωση συναντήσεων εργασίας για την καλύτερη ενηµέρωση των
στελεχών των επιχειρήσεων στα κρίσιµα ζητήµατα της επικαιρότητας.
Ø Μέλη της Διοίκησης και στελέχη του ΣΕΒΕ συµµετείχαν σε πάνω από 100 εκδηλώσεις και συναντήσεις
εργασίας µε εκπροσώπους φορέων/οργανισµών και υπουργείων.

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
Ø Συγκρότηση σε σώµα του Νέου ΔΣ ΣΕΒΕ στο Mediterranean Palace,
02.07.2020

Ø Oµιλία Eκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Π. Χασάπη στην εκδήλωση Diamonds
of the Greek Economy, 15.07.2020

Ø Συνάντηση του Πρωθυπουργού µε παραγωγικούς φορείς στο Υπουργείο
Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης). Τον ΣΕΒΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ.
Γ. Κωνσταντόπουλος, 03.09.2020

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
Ø THESSALONIKI HELEXPO FORUM - πάνελ µε θέµα: «Εξωστρέφεια και εξαγωγές
στις νέες συνθήκες. Ο Πρόεδρος συµµετείχε ως οµιλητής, 11.09.2020

Ø Σύσκεψη

Αρχηγού

Αξιωµατικής

Αντιπολίτευσης

κ.

Τσίπρα

µε

τους

εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Συµµετείχε ο Πρόεδρος κ. Γ. Κωνσταντόπουλος, 16.09.2020

Ø Συνεδριάσεις Διοικητικής Επιτροπής και Διοικητικού Συµβουλίου ΣΕΒΕ µε την
συµµετοχή

µέσω

τηλεδιάσκεψης

από

την

Αθήνα

της

Προέδρου

&

Διευθύνουσας Συµβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα
Αθηνάς Χατζηπέτρου, 22.09.2020

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
Ø Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υφυπουργό Εσωτερικών (ΜακεδονίαςΘράκης), κ. Θ. Καράογλου. Συµµετείχαν ο Πρόεδρος Γ. Κωνσταντόπουλος
και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Π. Χασάπης, 23.09.2020
Ø 2nd

BALKAN

FORUM

(Μακεδονίας–Θράκης)

που

οργάνωσε

το

Υπουργείο

Εσωτερικών

σε συνδιοργάνωση µε τον ΣΕΒΕ. Ο π. Πρόεδρος κ.

Δ. Λακασάς συµµετείχε µε οµιλία, ενώ ο Γενικός Διευθυντής κ. Σ. Ιγνατιάδης
ανέλαβε τον συντονισµό του πάνελ, 25 – 26.09.2020
Ø Τελική Ηµερίδα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Τεχνικής
Βοήθειας «Export Promotion in Greece», που τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και έλαβε χώρα ψηφιακά. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο
Υφυπουργός Εξωτερικών, κος Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης. Συµµετείχε η
Εντεταλµένη Σύµβουλος κα Β. Λούντζη, 30.10.2020

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
Ø Συνάντηση εργασίας µέσω τηλεδιάσκεψης αναφορικά µε τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στον Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της
ΕΥΑΘ ΑΕ. 02.11.2020
Ø Ψηφιακή

εκδήλωση

«ΣΕΒΕ

Tax

Export

Summit»

µε

αντικείµενο

την

φορολογική αντιµετώπιση θεµάτων εξαγωγικών επιχειρήσεων από τις
φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, µε την ουσιαστική υποστήριξη της
ΑΑΔΕ και συµµετοχή του Διοικητή της Γεώργιου Πιτσιλή, 14.12.2020

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
Ø Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greek Exports Forum & Awards 2020 ο Πρόεδρος
συµµετείχε σε συζήτηση Πάνελ µε θέµα: «Νέα εξωστρέφεια – Οι νέες συνθήκες
στο εξωτερικό εµπόριο», 20.01.2021
Ø Η Γενική Διεύθυνση Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Trade), στο
πλαίσιο της ευρύτερης πληροφόρησης των φορέων εξωστρέφειας των κ-µ
της ΕΕ σχετικά µε τη νέα δικτυακή 'Πύλη' 'Access2Markets' που δηµιούργησε
πρόσφατα, διοργάνωσε σεµινάρια και συναντήσεις εργασίας (Workshops)
µέσω

τηλεδιάσκεψης.

Η

πρώτη

online

παρουσίαση

της

Πύλης

πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή 900 ατόµων από όλη την ΕΕ και από τον
ΣΕΒΕ συµµετείχαν Β. Λούντζη, Ν. Γιαλόγλου, Τ. Ζιάκα., 26.01.2020

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):
Ø Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ & κοπή βασιλόπιτας µε τη συµµετοχή του κ. Φιλιόπουλου,
Διευθύνοντα Συµβούλου και της κας Αλεξανδροπούλου, Εντεταλµένης Συµβούλου
του Enterprise Greece, 26.01.2020

Ø Το Ελληνο-σερβικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος, ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσµος Εξαγωγέων
και ο Σύνδεσµος Εµπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος διοργάνωσαν
διαδικτυακή ηµερίδα, µε θέµα "BREXIT- Νέα δεδοµένα για την Ελλάδα», 27.01.2021

Ø Υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ ο εκδοτικός οργανισµός New Times Publishing διοργάνωσε
ψηφιακά την ετήσια συνάντηση µε θέµα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – EXPORT
LEADERS FORUM», 02.02.21

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:
Ø Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Joint VET Course for
Export Experts», µε θέµα την ολοκλήρωση του έργου και την µετέπειτα πορεία του.
15.02.2021
Ø Το

Υπουργείο

Εξωτερικών

σε

συνεργασία

µε

την

Enterprise

Greece,

το

Ελληνοβρετανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων και
τον ΣΕΒΕ – Σύνδεσµο Εξαγωγέων διοργάνωσαν

διαδικτυακή εκδήλωση µε θέµα:

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 01.01.2021»
µε τη συµµετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και
του Γενικού Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και
Προέδρου της Enterprise Greece Γιάννη Σµυρλή. 18.02.2021
Ø Διαδικτυακό συνέδριο “Think Green Think Ecology” από το Υπουργείο Εσωτερικών
(Μακεδονίας-Θράκης)

και

τον

µη

κερδοσκοπικό

οργανισµό

Blue

Green

Development. Συντονιστής ο Γεν. Δ/ντής του ΣΕΒΕ Σπύρος Ιγνατιάδης στη Θεµατική
Ενότητα µε τίτλο: Πράσινη Επιχειρηµατικότητα. Οµιλητής Σ. Διαµαντίδης. 19.02.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:

Ø Το National Forum του Προγράµµατος Erasmus+ “Επαγγελµατική κατάρτιση για
ειδικούς εξαγωγών” πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο του
National Forum παρουσιάστηκε το νέο

Πρόγραµµα Σπουδών σε επίπεδο

(European Qualification Framework 6) αντίστοιχο των ακαδηµαϊκών πτυχίων
στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου, καθώς και η Ευρωπαϊκή δικτύωση
Ιδρυµάτων που θα το παρέχουν. 19.02.21

Ø Συνέντευξη Τύπου, µέσω τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση της µελέτης του
ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ µε τίτλο "Χαρτογράφηση της Εξαγωγικής Δραστηριότητας της
Ελλάδας ανά Περιφέρεια & Περιφερειακή Ενότητα", για το διάστηµα 2015-2019.
23.02.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:

Ø Βootcamp του VentureGarden µε θέµα το µέλλον των εξαγωγών και των
εργαλείων εξαγωγών µε κοινό επιχειρηµατίες και startuppers που έχουν
παρακολουθήσει το VentureGarden σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το 2014
ως σήµερα. 25.02.2021
Ø Διαδικτυακή Συνάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
«Παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Ισότητας Φύλων στην Έρευνα &
Καινοτοµία
Working Document Version1» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράµµατος Territoria. 26.02.2021
Ø Πρώτη συνεδρίαση
διαδικτυακά. 03.03.21

του

«Συµβουλίου

Χρηστών

Λιµένα

Θεσσαλονίκης»

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:
Ø Εκδήλωση στην Περιφέρεια Αττικής µε θέµα
προγραµµάτων κατάρτισης (024). 04.03.2021

την

υλοποίηση

των

Ø Στο πλαίσιο της online έκθεσης Delifair πραγµατοποιήθηκε webinar µε θέµα «Η
πορεία των ελληνικών Εξαγωγών Τροφίµων Ποτών». 04.03.2021

Ø Διοργάνωση της Teamworks “Athens for Industry 4.0, Summit 2021" µε την
υποστήριξη του ΣΕΒΕ. 17-18.03.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:
Ø Με την αιγίδα του ΣΕΒΕ, η Ethos Events σε συνεργασία µε το οικονοµικό και
επιχειρηµατικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ, διοργάνωσαν το
διήµερο συνέδριο 3ο NPL Summit µε τίτλο: «NPL Market in Total Transformation».
18-19.03.2021

Ø Κλειστή συζήτηση του Συµβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας CompeteGR, για την υποβολή τελικών προτάσεων αναφορικά µε τις
προτεραιότητες της Ελλάδας ώστε να ανακάµψει και να επιτύχει στις νέες
συνθήκες που διαµορφώνονται µετά την πανδηµία. 19.03.2021

Ø Διαδικτυακή συνάντηση της οµάδας εργασίας για την υποστήριξη των
εξαγωγών και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, µε θέµα:
«Η επιχειρηµατικότητα στην Δυτική Μακεδονία κατά την µεταλιγνιτική περίοδο».
22.03.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:

Ø Υπό την αιγίδα και µε τη συµµετοχή του ΣΕΒΕ πραγµατοποιήθηκε από την
«Πρωτοβουλία για την Παιδεία και την Ανάπτυξη – ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α», ανοιχτή
διαδικτυακή συζήτηση µε θέµα «Διασύνδεση Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών
Κέντρων µε Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τοµέα: Υφιστάµενη Κατάσταση
και Προοπτικές Ισχυροποίησης». 23.03.2021

Ø Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ µε τη συµµετοχή του Γενικού Γραµµατέα Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννη
Σµυρλή. 23.03.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συµµετείχε:
Ø Τελική

διαδικτυακή

συνάντηση

διάχυσης

των

αποτελεσµάτων

του

προγράµµατος EXPOVET (Joint VET Course for Export Experts) µε κωδικό
προγράµµατος 597839-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ. 26.3.2021

Ø Συνάντηση εργασίας Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒΕ Π. Χασάπη µε τον Γενικό
Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου
Εξωτερικών Ιωάννη Σµυρλή. 01.04.2021

Ø Ψηφιακή συνάντηση εργασίας “Από τις Βρυξέλλες απευθείας στην Πειραιώς 62:
Μαζί µε τους ευρωβουλευτές µας κάνουµε zoom στην ατζέντα της Ευρώπης” µε
αντικείµενο συζήτησης τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στο διεθνές
εµπόριο από την εκλογή Biden και το Brexit και πώς αυτές επηρεάζουν τους
Έλληνες παραγωγούς, εµπόρους αλλά και καταναλωτές. 8.4.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε:

Ø Online ηµερίδα µε θέµα «Η Καινοτοµία στη Βόρεια Ελλάδα και οι φορείς που τη
στηρίζουν». Στο πάνελ “Θεσµικοί φορείς υποστήριξης επιχειρηµατικότητας” o
Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος. 10.04.2021
Ø Σεµινάριο "Access2Markets Train the Trainers" για την παρουσίαση της
διαδικτυακής

πύλης

Access2Markets,

στην

ελληνική

γλώσσα,

µέσω

τηλεµατικής. Συµµετοχή Β. Λούντζη, Ν. Γιαλόγλου, Μ. Δεµερτζή, Τ. Ζιάκα.
14.04.2021
Ø Συνεδρίαση

ΣΕΒΕ

µε

µέλη

ΜΕ

Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηµατικότητας-

Καινοτοµίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 21.04.2021
Ø Με την τιµητική υποστήριξη του ΣΕΒΕ η KPMG Ελλάδος διοργάνωσε το 6ο Family
Business Forum. 22.4.2021

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ø Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της
Αγροδιατροφής/Βιοµηχανίας Τροφίµων και Υλικών/Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήµα
“Συµβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”» 13 εκδηλώσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας µε
την συνεργασία των Περιφερειών και των αντίστοιχων Επιµελητηρίων της κάθε περιοχής.
Ø Τα προγράµµατα, τα οποία υλοποίησε ο ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020» και τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους, απευθύνονταν σε απασχολούµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα της Οικονοµίας.
Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος κατάρτισης αφορούσε στον τοµέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων
στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιοµηχανίας Τροφίµων και ο δεύτερος στον τοµέα της Ανάπτυξης
Εξαγωγικών µονάδων στον κλάδο των Δοµικών Υλικών.
Ø Οι θέσεις συµµετοχής στα προγράµµατα αφορούσαν 817 εργαζοµένους, οι οποίοι επιλέχθηκαν µέσω
εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος επιλογής και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ø Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ενηµέρωση αναφορικά µε το προαναφερόµενο Πρόγραµµα
Κατάρτισης που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ, στις εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν τα στοιχεία εξαγωγών ανά
Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα µε βάση τη σχετική µελέτη του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ µε τίτλο:
«Χαρτογράφηση της Εξαγωγικής Δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια 2015-2019».

Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Β.4 Ηµερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας
Ø Στις 26 Μαρτίου ο ΣΕΒΕ οργάνωσε την τελική διαδικτυακή εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος EXPOVET (Joint VET Course for Export Experts) στο οποίο συµµετείχε µε Επικεφαλής εταίρο το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ)
Γ.1 Έρευνες – Μελέτες
Ετήσια έκθεση για την χαρτογράφηση της δραστηριότητας του ελληνικού εξωτερικού
εµπορίου ανά περιφέρεια & περιφερειακή ενότητα, ανά χώρα και ανά κλάδο, για την
περίοδο 2015-2019
Περίοδος Υλοποίησης: Ιούλιος 2020 – Δεκέµβριος 2020
Για 12η συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκε η ετήσια έρευνα για την χαρτογράφηση της ελληνικής εξαγωγικής
δραστηριότητας ανά περιφέρεια και ανά περιφερειακή ενότητα, για το διάστηµα 2015-2019 µε στόχο την
πληρέστερη και ουσιαστικότερη αποτύπωση και καταγραφή των εξαγωγικών επιδόσεων των ελληνικών
περιφερειών και περιφερειακών ενοτήτων.
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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, µε Επιστηµονικό
Σύµβουλο τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδηµητρίου, Διευθυντή
του
Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος
στις
Διεθνείς
Επιχειρηµατικές
Δραστηριότητες
του
Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας.
Κατάρτιση 2 reports:
1. Περίοδος Υλοποίησης: Μάιος-Ιούνιος 2020
Θέµα Επικαιρότητας: COVID-19
2. Περίοδος Υλοποίησης: Νοέµβριος-Δεκέµβριος 2020
Θέµα Επικαιρότητας: Επιπτώσεις COVID-19

Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ)
Γ.3 ΙΕΕΣ Monthly Export Report
Εστάλησαν συνολικά 12 δελτία
«ΙΕΕΣ Monthly Export Report»
Θεµατολογία:
Ø Ανάλυση της πορείας των ελληνικών εξαγωγών
Ø Παρουσίαση εξέλιξης διµερών σχέσεων µε αγορές
στόχους
Ø Παρουσίαση εξαγωγικής δυναµικής κλάδων
Ø Εξελίξεις για επίκαιρα ζητήµατα που αφορούν τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις
Ø Αποτύπωση της πορείας της χρηµατοδότησης
των ελληνικών επιχειρήσεων
Ø 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.1 Έργα σε Εξέλιξη - Ευρωπαϊκά
CREATING WORKPLACE TRUST LEADERS – TRUST
Διάρκεια 18 µήνες
Ο ΣΕΒΕ συµµετέχει στο πρόγραµµα Creating Workplace TRUST Leaders – TRUST συγχρηµατοδοτούµενο από το ERASMUS +
Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιούνται τα παρακάτω:
1. Ανάπτυξη προγράµµατος κατάρτισης Trust Leader (TLTP)
2. Παραγωγή Εγχειριδίου για την υλοποίηση Trust Leaders σε ΜΜΕ
3. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρµας για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δ.1 Έργα σε Εξέλιξη - Ευρωπαϊκά
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
Διάρκεια 24 µήνες – Έναρξη Μάρτιος 2021
•

Ο ΣΕΒΕ υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τίτλο CB CARBOΝFREE και έχει στόχο τη
µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα στην παραγωγή προϊόντων της διασυνοριακής
περιοχής και τη δηµιουργία σχετικού προτύπου.

•

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και / ή τη βελτίωση των µεθόδων παραγωγής, της
τυποποίησης, του µάρκετινγκ, κτλ φιλικών προς το περιβάλλον, µε στόχο τη µείωση του
αποτυπώµατος άνθρακα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον παραγωγό έως το
τελικό σηµείο διάθεσης.

•

Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση του έργου CB CARBONFREE θα δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για την κάθε συµµετέχουσα χώρα, Ελλάδα και Βουλγαρία, να αναπτύξει τα
δικά της κριτήρια, µεθοδολογία και έρευνα για την υλοποίηση ενός Πρωτοκόλλου (Carbon
Free Protocol), το οποίο θα εφαρµόσει πιλοτικά χρησιµοποιώντας ως εργαλεία δράσεις
εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε απώτερο στόχο την εφαρµογή του Carbon Free Protocol
σε υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις.

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δ.1 Έργα σε Εξέλιξη - Ευρωπαϊκά
KNOWING CIRCULAR ECONOMY IN BLACKSEA BASIN - BSB-CIRCLECON
Διάρκεια 28 µήνες
O ΣΕΒΕ συµµετέχει στο πρόγραµµα CIRCLECON – Knowing Circular Economy in the Blacksea
Basin.
Ο γενικός στόχος του BSB-CIRCLECON είναι η προώθηση του εδαφικού συντονισµού της
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης στη λεκάνη της Μαύρης
Θάλασσας. Η ιδέα είναι να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς για να
ξεκινήσουν τη µετάβαση στην κυκλική οικονοµία, ξεπερνώντας την πρόληψη και τη διαχείριση
των αποβλήτων ως πολύτιµο πόρο. Η BSB-CIRCLECON στοχεύει στην προώθηση των
παρακάτω:
•

Πακέτο κυκλικής οικονοµίας.

•

Κοινή ευαισθητοποίηση και κοινές δράσεις για τη µείωση των αποβλήτων.

•

Συντονισµός της προστασίας του περιβάλλοντος και από κοινού µείωση των απορριµµάτων
και των θαλάσσιων απορριµµάτων στις λεκάνες της Μαύρης Θάλασσας, σε χαµηλότερο
επίπεδο, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας τις δραστηριότητες των Βρυξελλών και των
τοπικών κυβερνήσεων προς το CE.

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 817 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 220 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.

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 2020 έως Μάιο 2021 η ΣΕΒΕ Academy προσέφερε
δωρεάν στα µέλη του Συνδέσµου χρήσιµα webinars κατά τη διάρκεια της δύσκολης
περιόδου του lockdown λόγω του COVID-19. Στο διάστηµα αυτό πραγµατοποιήθηκαν:
Ø Στρατηγική Ηγεσία και Διοίκηση Οµάδων σε Εποχές Αβεβαιότητας – Νοέµβριος 2020
Ø Διαχείριση Ρίσκων-Ένας τρόπος αποφυγής της Διαχείρισης Κρίσεων και της
Διαχείρισης Απωλειών – Δεκέµβριος 2020
σε συνεργασία µε την HUMAN ASSET – εταιρεία που παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες
και λύσεις HR και Learning & Development, σε ένα καλά διαφοροποιηµένο
χαρτοφυλάκιο πελατών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, στην Ελλάδα,
την Κύπρο και διεθνώς.

Ε. SEVE ACADEMY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ø Καλές

πρακτικές

καθαρισµού

&

απολύµανσης

και

σύγχρονα

εργαλεία

παρακολούθησης στη διαχείριση µετάδοσης του COVID-19 – Νοέµβριος 2020
σε συνεργασία µε την εταιρεία µέλος του ΣΕΒΕ SGS- πολυεθνική που παρέχει
υπηρεσίες επιθεώρησης, επαλήθευσης, δοκιµών και πιστοποίησης
Ø Total

Productive

Maintenance

(TPM)

-Ο

δρόµος

για

το

World

Class

Manufacturing – Απρίλιος 2021
σε συνεργασία µε την εταιρεία µέλος του ΣΕΒΕ ATLANTIS ΕNGINEERING, συνεργάτη
αναφοράς επιχειρήσεων και οργανισµών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε θέµατα
asset management, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξή
τους

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ø 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.
Στις 08/10/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)
2276585, το µε ηµεροµηνία 24/08/2020 καταστατικό σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας µε την
επωνυµία Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Ακτινιδίου, τον διακριτικό τίτλο ΕΔΟΑ και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ
156581304000. Στην ΕΔΟΑ συµµετέχουν µέχρι στιγµής 23 εταιρίες/συνεταιρισµοί και ο ΣΕΒΕ, ενώ Συντονιστής της
Οµάδας και πλέον Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΜΚΕ είναι το Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ κ. Χρήστος
Κολιός.

Ø Η ΕΔΟΑ που διασφαλίζει την αναγκαία αντιπροσωπευτικότητα, συνέχισε τις παρεµβάσεις της προς την Πολιτεία για
τα θέµατα του κλάδου και βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας του φακέλου της για την αναγνώρισή της ως Εθνικής
από το ΥΠΑΑΤ.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ø Πέραν της προώθησης θεµάτων του κλάδου όπως η συγκοµιδή και διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων που δεν
πληρούν τις αναγκαίες ποιοτικές προδιαγραφές, τα µέσα συσκευασίας ακτινιδίων και η διασφάλιση
προϋποθέσεων εισόδου ελληνικών ακτινιδίων σε νέες αγορές, η ΕΔΟΑ συµµετείχε στο διαδικτυακό 39ο Συνέδριο
του Διεθνούς Οργανισµού Ακτινιδίων (International Kiwi Organization) – IKO (Νέα Ζηλανδία, 16-17 Σεπτεµβρίου
2020).

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Φρούτων - Πυρηνόκαρπων Και Αχλαδιών
Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσµος Εξαγωγέων, η Κοινοπραξία Συνεταιρισµών Οµάδων Παραγωγών Ν. Ηµαθίας, ο Σύνδεσµος Εκπροσώπησης
Αγροτικών Συνεταιρισµών Ν. Πέλλας και η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος συµµετείχαν 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. Η ΕΔΟ έχει καταθέσει φάκελο στο ΥΠΑΑΤ και αναµένει
την έγκρισή της ως Εθνική ΔΟ.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
«AGROTECHEXPORT» Cluster Αγροτεχνολογίας

Ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσµος Εξαγωγέων ανέλαβε την πρωτοβουλία για
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Συνεργατικού
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«Συνεργατικοί Σχηµατισµοί για την προώθηση της καινοτοµίας
στην τοπική επιχειρηµατικότητα» στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική
Μακεδονία

2014-2020»,
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ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
«AGROTECHEXPORT» Cluster Αγροτεχνολογίας
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».

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
«AGROTECHEXPORT» Cluster Αγροτεχνολογίας
Το Cluster κατά τη διάρκεια του 2020 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες τελικής διαµόρφωσης του εταιρικού σχήµατος του και συγκροτήθηκε σε
Σώµα το Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους:
Ø Κωνσταντίνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Πρόεδρο
Ø Χρήστο ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ, Αντιπρόεδρο
Ø Αλέξανδρο ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟ, Διαχειριστή
Ø Αντώνη ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ, Μέλος
Ø Δηµήτριο ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Μέλος
Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε η οργανωτική δοµή του Cluster µε τον Θεόδωρο ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ, ως Γενικό Διευθυντή. Συντάχθηκε το Στρατηγικό
κι Επιχειρηµατικό Σχέδιο της τριετίας 2020-2022 και καταστρώθηκε το Σχέδιο Δράσης για το 2021. Στη συνέχεια της πραγµατοποίησης
τεχνοδιαγνώσεων µε τους εταίρους, διαµορφώθηκαν 6 ερευνητικά έργα των οποίων η έναρξη προγραµµατίζεται εντός του 2021 σε
συνεργασία µε το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑΒ. Τα έργα αφορούν:
Ø Πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος Blockchain
Ø Ανάδειξη της διατροφικής αξίας προϊόντων
Ø Δηµιουργία γενετικής ταυτότητας προϊόντων
Ø Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων, εξειδικευµένων – λειτουργικών ζυµούµενων τροφίµων
Ø Ανάπτυξη προγνωστικών µοντέλων του χρόνου ζωής και έγκαιρης προειδοποίησης αλλοίωσης προϊόντων
Ø Εφαρµογή νέων φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας
Μέλη του Cluster συµµετείχαν ενεργά σε πρωτοβουλίες, εθνικές και περιφερειακές, σχετικές µε την αγροδιατροφή και την προώθηση σχετικών
δράσεων.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

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

Διαβάστε εδώ τις δράσεις του IsZEB

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
ΚΕΠΑ / ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
Ø To 2020 αν και αυξήθηκε σηµαντικά το διαχειριστικό έργο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ µέσω της
συµµετοχής της στο εταιρικό σχήµα του ΕΦΕΠΑΕ µε την ανάληψη νέων δράσεων και ένταξης νέων
έργων Δικαιούχων, εντούτοις η εταιρεία συνέχισε να παρέχει για ακόµη µία χρονιά υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικότητας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας. Σηµαντική επίσης ήταν η δραστηριότητα του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
του ΚΕΠΑ, ενώ συνεχίστηκε η σηµαντική πρωτοβουλία των Μικροπιστώσεων.

Διαβάστε εδώ τον απολογισµό του ΚΕΠΑ και της
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για το 2020

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
ΕΡΓΑΝΗ
Ø Συνεχίστηκε και το 2020 η δράση του Κέντρου ΕΡΓΑΝΗ που συµµετέχει σε όλα τα Δίκτυα
που αφορούν την Κοινωνική Οικονοµία αλλά και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών σε
όλα τα θέµατα ενδιαφέροντος.

Διαβάστε εδώ τον απολογισµό του ΕΡΓΑΝΗ για το 2020

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
Αγροδιατροφική Σύµπραξη ΠΚΜ
Ø 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.

Διαβάστε εδώ τον απολογισµό της
Αγροδιατροφικής Σύµπραξης ΠΚΜ για το 2020

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
OK!Thess
Ø 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.

Διαβάστε εδώ τον απολογισµό του
OK!Thess για το 2020

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας

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

Διαβάστε εδώ τον απολογισµό της ΑΖΚ για το 2020

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
ThessINTEC
Ø 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.

Διαβάστε εδώ την πορεία του Thess INTEC

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
Παραρτήµατα ΣΕΒΕ

Έβρος

Ø Παραρτήµατα ΣΕΒΕ στα Επιµελητήρια Λέσβου
και Άρτας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων των αντίστοιχων ευρύτερων
περιοχών του Β. Αιγαίου και της Ηπείρου.
Επίκειται η δηµιουργία Παραρτήµατος ΣΕΒΕ
στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία µε το
Επιµελητήριο

Έβρου

βάσει

υπογραφέντος

ΜOU µεταξύ των δύο φορέων (12.02.20)

Άρτα

Λέσβος

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής
Ø 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.

Ø Διαβάστε εδώ τον απολογισµό 2020 του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής.

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΒΕ
Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού - ΕΨΜ
Toν Μάιο 2020 µε απόφαση ΔΣ µετά από πρόταση του π. Προέδρου ΣΕΒΕ Δηµήτρη Λακασά συστάθηκε η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
(ΕΨΜ) του ΣΕΒΕ µε Πρόεδρο το Επίτιµο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ Καθηγητή Παναγιώτη Κετικίδη.
Σκοπός
Ø Ο ρόλος της ΕΨΜ είναι να αποκτήσει σε βάθος γνώση σχετικά µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό που απαιτείται για την παροχή ηγεσίας και
εποπτείας για την προώθηση του έργου της ψηφιακής στρατηγικής, εξασφαλίζοντας συνεχή ανάπτυξη, µε αντίκτυπο και σύµφωνα µε το όραµα
και τις αξίες του ΣΕΒΕ.
Στόχοι
Ø Η παροχή της απαραίτητης διακυβέρνησης για την κατεύθυνση και τη συνεχιζόµενη πρόοδο της ψηφιακής στρατηγικής. Η Επιτροπή θα παρέχει
την ηγεσία και την εποπτεία που απαιτείται για την προώθηση του έργου του ψηφιακού µετασχηµατισµού του ΣΕΒΕ και των µελών του,
διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη, µε αντίκτυπο και σύµφωνα µε το όραµα και τις αξίες του ΣΕΒΕ µε στόχο την πρόταση ενός Οδικού ΧάρτηΛευκής Βίβλου για τον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Ø Η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε το συνολικό πεδίο εφαρµογής της ψηφιακής στρατηγικής και θα
συντονίζει τα µέλη του ΣΕΒΕ σχετικά µε την Στρατηγική του ψηφιακού µετασχηµατισµού, τις Διαδικασίες και τις Λειτουργίες.
Στρατηγική (3 Πυλώνες)
1. Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ΣΕΒΕ & των Μελών – Εφαρµοσµένη Έρευνα
2. Δηµιουργία Ψηφιακής Εξαγωγικής Ακαδηµίας, Εκπαίδευση Μελών
3. Συνέργειες – µε – Κράτος & Φορείς (Decision Policy Making)
ΕΨΜ - ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
i. Κανονισµό Λειτουργίας και Αρµοδιοτήτων της Επιτροπής (Terms of Reference)
Σκοπός, Στόχοι, Μέλη, Αρµοδιότητες, Ευθύνες, Συναντήσεις, Αναφορές
ii. Λευκή βίβλος της ΕΨΜ (3 Πυλώνες και 4 Δράσεις)
iii. Έρευνα – σκιαγράφηση για την ψηφιακή ωριµότητα των µελών του ΣΕΒΕ (16 επιχειρήσεις)

Η. 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.

Θ. ΣΕΒΕ & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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 συνεχίζουν να προσφέρουν. 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.

Ι. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΒΕ

Ø Εγγραφή στο κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στις παρακάτω κατηγορίες:
•

Εκπόνηση Μελετών, Εµπειρογνωµοσυνών και
Ερευνών

•

Δηµοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση

Ø 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.

ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ
ΙΑ.1 Επικοινωνία µε ΜΜΕ
Κατά το διάστηµα Μάιος 2020 – Μάιος 2021…
Ø Δηµοσιεύθηκαν συνολικά 32 Δελτία Τύπου
Ø Πραγµατοποιήθηκαν 2 Συνεντεύξεις Τύπου (Περιφερειακά και Expovet)
Ø Δηµοσιεύθηκαν 30 άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΕΒΕ, διατυπώνοντας και προβάλλοντας
τις θέσεις του Συνδέσµου
Ø Από τα δηµοσιεύµατα αυτά προέκυψαν περισσότερες από 4.236 δηµοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά
ΜΜΕ
Ø Ακόµα, τόσο ο Πρόεδρος, Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος όσο και µέλη του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ έδωσαν
πλήθος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων

ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ
ΙΑ.1 Επικοινωνία µε ΜΜΕ

ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ
ΙΑ.2 Διαδικτυακή Παρουσία ΣΕΒΕ
Παράλληλη επικοινωνία σε 4 µέσα κοινωνικής δικτύωσης…

O ΣΕΒΕ έχει αναπτύξει δυναµική παρουσία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε 14.540 «ακόλουθους».
Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πάνω από 500
δηµοσιεύσεις µε κύριο αντικείµενο:
Ø
Ø
Ø
Ø

Εξαγωγικά νέα
Εκδηλώσεις / Ηµερίδες
Ανακοινώσεις για διακρίσεις επιχειρήσεων
Δηµοσιοποίηση δελτίων τύπου και εγκυκλίων

Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒΕ
2020-2022

Το Προσωπικό του ΣΕΒΕ

ΣΕΒΕ - Σύνδεσµος Εξαγωγέων
Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 535333
email: info@seve.gr

www.seve.gr

