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Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στρατηγικός Στόχος Εξαγωγών

Αίτημα ΣΕΒΕ για στρατηγικό στόχο εξαγωγών:

 Η συμμετοχή των εξαγωγών αγαθών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από 18,6% (στοιχεία 2020), να

φτάσει το 25,0% μέχρι το 2024.

 Η συμμετοχή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από 32,3%

(στοιχεία 2020), να φτάσει το 50,0% μέχρι το 2024.

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



Α.1 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας – Συμβούλιο Εξωστρέφειας

Aιτήματα ΣΕΒΕ για Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές
ανισότητες:

 Επιλογή και ιεράρχηση κλάδων και αγορών-στόχων και αξιοποίηση νέων δυναμικών αναπτυσσόμενων αγορών

 Διεύρυνση του εξαγωγικού μείγματος και της εξαγωγικής βάσης

 Στοχευμένες και συστηματικές δράσεις προώθησης/προβολής προϊόντων και υπηρεσιών σε ξένες αγορές

 Συντονισμός των δράσεων Δημοσίου/κρατικών και ιδιωτικών φορέων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας -

Ενεργοποίηση Διϋπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, με τη
συμμετοχή συναρμόδιων Υπουργείων

 Ενεργοποίηση Συμβουλίου Εξαγωγών με συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, κρατικών και ιδιωτικών φορέων

 Περαιτέρω ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ κρατικών – ιδιωτικών φορέων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
δράσεων εξωστρέφειας - Ενίσχυση της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα και δη των εξειδικευμένων
φορέων εξωστρέφειας

 Εξειδικευμένη εκπαίδευση-κατάρτιση - Βελτίωση δεξιοτήτων εξαγωγικών στελεχών

Είναι σημαντικό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών που πλέον είναι το κατεξοχήν αρμόδιο για την εξωστρέφεια και τις διεθνείς
οικονομικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη πολλές από τις προτάσεις του ΣΕΒΕ, κατάρτισε και δημοσιοποίησε το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022 (είχε προηγηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο 2021), για τη συστηματική και στοχευμένη
προώθηση των οικονομικών σχέσεων της χώρας, όσον αφορά στις εξαγωγές και στην προσέλκυση επενδύσεων.
Συνολικά η Εργαλειοθήκη της Εξωστρέφειας κατηγοριοποιείται σε 4 άξονες: α) Εργαλεία Προώθησης της ελληνικής
επιχειρηματικότητας όπως το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, β) Εργαλεία άρσης των εμποδίων, γ) Εργαλεία για
την ανάπτυξη συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο και δ) Χρηματοδοτικά εργαλεία.

Επίσης το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε το Συμβούλιο Εξωστρέφειας του Enterprise Greece, που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε
όλες τις αρμοδιότητες του Οργανισμού και στο οποίο συμμετέχει θεσμικά και ο ΣΕΒΕ.p>
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Α.2 Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδημίας COVID-19

 Mετά από μία περίοδο συνεχών και συστηματικών παρεμβάσεων την περίοδο 2020-2021 για τη στήριξη

των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας COVID-19, ο ΣΕΒΕ συνέχισε να παρεμβαίνει κατά

περίπτωση για τη βελτιστοποίηση μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση όσο και την υιοθέτηση

νέων μέτρων, όπως ο επαναπροσδιορισμός έννοιας προσωπικού στη ρήτρα διατήρησης προσωπικού

του μέτρου στήριξης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19», κατ’ αναλογία των ισχυόντων

για την επιστρεπτέα προκαταβολή και τα προγράμματα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ώστε να εξαιρούνται από τις προς

διατήρηση θέσεις εργασίας οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι

λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.



Α.3 Προτάσεις ΣΕΒΕ για το επενδυτικό περιβάλλον και τον αναπτυξιακό νόμο 

Ο ΣΕΒΕ συμμετείχε ενεργά με παρατηρήσεις-προτάσεις στις διαβουλεύσεις:

α. επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος
μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» (Σεπτέμβριος 2021), όπου,
μεταξύ άλλων, κατέθεσε αιτήματα για:

 ενίσχυση μεταποίησης και εξωστρέφειας/παραγωγικών-μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων

 συμπλήρωση του καταλόγου των προς ενίσχυση επενδύσεων με τις επενδύσεις σε ΑΠΕ για net metering
ως επιλέξιμες και μάλιστα και σε ειδικό καθεστώς ενισχύσεων, καθώς αφορά την πλειονότητα των
βιομηχανιών και είναι ο μοναδικός τρόπος να μειωθεί το κόστος ενέργειας που δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί στην πηγή του.

 αρμοδιότητες επενδυτικών σχεδίων – διατήρηση αποκέντρωσης υπηρεσιών - Απόσυρση της διάταξης
(άρ. 36) που αφαιρούσε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) στον Αναπτυξιακό νόμο και υποβάθμιζε το ρόλο των
υπηρεσιών των Περιφερειών με μείωση του επιλέξιμου ύψους επενδυτικών σχεδίων σε 1 εκ. € - Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον ΕΦΕΠΑΕ

 απλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας του Αναπτυξιακού Νόμου σε όλα τα στάδια (υποβολής-
αξιολόγησης-ελέγχου επενδυτικών σχεδίων)
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A.3 Προτάσεις ΣΕΒΕ για το επενδυτικό περιβάλλον και τον αναπτυξιακό νόμο 

β. επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή (Νοέμβριος 2021), τις οποίες κατέθεσε και απευθείας στην

αντίστοιχη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων (01.22). Άποψη του ΣΕΒΕ ήταν ότι το

Νομοσχέδιο βρίσκεται προς την θετική κατεύθυνση για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ενός φιλικότερου και πιο

ευέλικτου επενδυτικού περιβάλλοντος, ενώ καινοτόμος είναι η θέσπιση για πρώτη φορά καθεστώτος χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε

επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στην κατηγορία της επιχειρηματικής εξωστρέφειας (άρθρο 78 επ.). Ενδεικτικά τα

αιτήματα ΣΕΒΕ:

 ενσωμάτωση πολιτικών για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων (με εστίαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

 άρση της διάκρισης μεταξύ Μικρών και Μεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων: προτάθηκε να μην υφίσταται διάκριση μεταξύ των μικρών

και των μεσαίων επιχειρήσεων και να μην αποκλείονται οι μεσαίες επιχειρήσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες κινήτρων μεταξύ των

οποίων είναι και το κίνητρο της επιχορήγησης

 η εξαγωγική, άμεση ή έμμεση, δραστηριότητα του υποψήφιου επενδυτή να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης/βαθμολογίας/μοριοδότησης

(αυξημένη κλιμακωτή βαθμολογία για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις)

 επαναφορά στο νέο αναπτυξιακό νόμο της δυνατότητας εξωστρεφών επιχειρήσεων επιχορήγησης στο 100% της επιδότησης της

περιοχής που ίσχυε σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους πχ στο Ν. 4399/16 (άρθρο 12). Στον νέο νόμο 4887/22 στο πλαίσιο του

καθεστώτος επιχειρηματικής εξωστρέφειας (άρθρο 81) μία πολύ μικρή και μικρή εξαγωγική επιχείρηση, εάν δεν υλοποιήσει επένδυση σε

παραμεθόρια ή ορεινή περιοχή ή για πρώτη φορά σε ΒΕΠΕ, τότε λαμβάνει το 80% του του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών

Ενισχύσεων πχ για την Θεσσαλονίκη 70, ήτοι 56% ως επιχορήγηση και χάνει το υπόλοιπο 14%.

 ένταξη επενδύσεων σε ΑΠΕ για net metering στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

 εξάντληση ορίων Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως κινήτρου

 πρόβλεψη ρητρών σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων δεσμευτικών προθεσμιών από τις αρμόδιες Αρχές

 συμμετοχή ΕΦΕΠΑΕ στη διαχείριση δράσεων αναπτυξιακού νόμου
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Α.4 Χρηματοδότηση – Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων

 Ένα από τα κεντρικά αιτήματα του ΣΕΒΕ συνέχισε να είναι η μείωση κόστους χρήματος και η βελτίωση

πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ειδικότερες προτάσεις για άμεσα μέτρα στήριξης της ρευστότητας

των επιχειρήσεων είχαν κατατεθεί και προωθήθηκαν συστηματικά από τον ΣΕΒΕ για την αντιμετώπιση των

επιπτώσεων από τον COVID-19.

 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, 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.



Α.5 Βέλτιστη Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020 – ΕΠαΝΕΚ – Νέα Προγραμματική Περίοδος-

ΙΝΤΕRREG 
 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.

 Αύξηση ορίου ενισχύσεων de minimis από 200.000€ σε 1.000.000€

 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.

 Διατήρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG στη Θεσσαλονίκη: η

Υπηρεσία INTERREG αποτελεί τη μοναδική αποκεντρωμένη Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και η

θέση της στην πόλη είναι στρατηγικής σημασίας, αφού διαχειρίζεται προγράμματα που στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν τις

Βαλκανικές Χώρες, πρωτεύουσα των οποίων θεωρείται και είναι η Θεσσαλονίκη.

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

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ



Α.5 Βέλτιστη Αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020 – ΕΠαΝΕΚ – Νέα Προγραμματική Περίοδος 

 Αίτημα του ΣΕΒΕ συνεχίζει να αποτελεί – και για τη νέα περίοδο - 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, 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.

 Ως προς τις διεθνείς εκθέσεις και με δεδομένη την αδυναμία οργάνωσης και συμμετοχής επιχειρήσεων με φυσική παρουσία,

ιδιαίτερα σημαντική 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 (παράταση προγράμματος έως 30.06.23).

 Επίσης ο ΣΕΒΕ συνέχισε να ζητά 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 υποβληθέντων, 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 του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ΑΑΔΕ, το
ΕΡΓΑΝΗ και άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων, ώστε να του δοθεί απευθείας πρόσβαση σε φορολογικά / ασφαλιστικά αλλά και
άλλα στοιχεία των επιχειρήσεων, η οποία θα μειώσει έως και 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. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση στα πλαίσια της παρακολούθησης του θέματος, ο ΣΕΒΕ

ενημερώθηκε πως σε διάφορες υφιστάμενες δράσεις έχουν γίνει βήματα και ο σχεδιασμός για την επόμενη προγραμματική
περίοδο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 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.6 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά-Άλλα Θέματα (Ενδεικτικά) 

 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 για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου που ξεκίνησε το 2012

και αφορά τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες όσο και του Σχεδίου Δράσης για τις Εξαγωγές υπό το συντονισμό πλέον

του Υπουργείου Εξωτερικών.

 Ειδικότερα για τον Οδικό Χάρτη για τη διευκόλυνση του Εμπορίου 2022-2026: αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθεια

για τη μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση του εμπορίου βάσει μιας ολοκληρωμένης «συνολικής κυβερνητικής προσέγγισης»

(‘whole-of-government approach’). Ήδη στο διάστημα που προηγήθηκε, με τη συμβολή και του ΣΕΒΕ στην αποτύπωση θεμάτων,

ο Χάρτης είχε επιτυχή εφαρμογή και κατάφερε να ολοκληρώσει αρκετές από τις δράσεις του αλλά κυρίως να θέσει σε τροχιά

υλοποίησης το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας θυρίδας Εξωτερικού Εμπορίου (E-TRADE SINGLE WINDOW) με τις

απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες και τελικά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΑΑΔΕ για την ανάδειξη

αναδόχου υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος.

 Ο νέος Οδικός Χάρτης διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: (α) τη θεσμική διακυβέρνηση της διευκόλυνσης του

εμπορίου, (β) την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των προ-τελωνειακών διαδικασιών, (γ) την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής

θυρίδας (E-trade Single Window) και (δ) την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας με γειτονικές χώρες.

 Ο ΣΕΒΕ ξεκίνησε ήδη τη συνεργασία του και στο νέο αυτό πλαίσιο με τη Γενική Γραμματεία ΔΟΣ του ΥΠΕΞ και θα συμμετέχει ενεργά

στη νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις

διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου, σε προτελωνειακό και τελωνειακό επίπεδο καθώς και δράσεις διακρατικής

συνεργασίας με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων στις διασυνοριακές

εμπορευματικές μεταφορές. Οι δράσεις αυτές θα τύχουν εξέτασης και θα ενταχθούν στον Οδικό Χάρτη, μετά από

χρηματοδότηση πχ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικόκτητας.
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Α.6 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά-Άλλα Θέματα (Ενδεικτικά) 

 Ενδεικτικά προτάσεις που ήδη κατατέθηκαν από τον ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη είναι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας

έκδοσης αδειών διπλής χρήσης, η απλοποίηση-ψηφιοποίηση Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) από τον ΦΠΑ και της

διαδικασίας έκδοσης-αποστολής-ελέγχου, η απλούστευση και συντόμευση της διαδικασίας γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της

εξαγωγής με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ599, η ψηφιοποίηση διαδικασίας συντονισμένων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές,

με τη βοήθεια και της υπό υλοποίηση Ενιαίας Θυρίδας (E-trade Single Window), η απλοποίηση επιβεβαίωσης ενδοκοινοτικών

συναλλαγών, η ψηφιοποίηση συνοδευτικών εγγράφων των φορτίων (πχ φορτωτική/CMR, τιμολόγια, packing lists, κλπ), κ.ά.

 παρατηρήσεις ΣΕΒΕ στο εργασιακό νομοσχέδιο «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»

– Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας –

Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία

– Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία

μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» και ειδικότερα για θέματα όπως η κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και

εργατοτεχνιτών και ο τρόπος υπολογισμού κατώτατου μισθού, ο καθορισμός Διευθυντικών Στελεχών, η καθιέρωση χρονικών ορίων

εργασίας και τα προβλήματα που δημιουργεί ιδίως στις τυποποιητικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων που είναι

ευπαθή και η τροφοδοσία τους γίνεται καθημερινά μέσω των δικτύων διανομής, σύμφωνα με τη λειτουργία των καταστημάτων

λιανεμπορίου και εστίασης, κλπ.

 συγκεκριμένες προτάσεις και αίτημα ΣΕΒΕ για ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια υπουργεία για την απλοποίηση και

την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ), οι οποίες θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και την

ανταγωνιστικότητά τους και θα συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης

 επίλυση του χρονίζοντος για περισσότερο από 10 χρόνια προβλήματος επιδότησης από τη ΔΥΑΠ-πρώην ΟΑΕΔ εργοδοτικού κόστους

12% σε μικρές και μεσαίες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις της Θράκης και 4% σε επιχειρήσεις της Ανατολικής

Μακεδονίας-Θράκης: η πρόσφατη έκδοση της υπ. αρ. οικ. 51245 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2795/Β΄/6.6.2022) με την οποία αντιμετωπίζεται - μέσω αίτησης

στην πλατφόρμα «myBusinessSupport – Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» - το ζήτημα των οφειλόμενων

ποσών για επιδοτήσεις του εργοδοτικού κόστους 12%, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί από τον πρώην ΟΑΕΔ στις δικαιούχους επιχειρήσεις

των παραμεθόριων περιοχών αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και ενισχύει τη ρευστότητα των εν λόγω επιχειρήσεων.
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Α.6 Φορολογικά-Ασφαλιστικά-Τελωνειακά-Άλλα Θέματα (Ενδεικτικά) 

Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων – Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΠ και μετατροπή του σε ΑΕ

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:

 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. Μάλιστα ο ΣΕΒΕ κατάθεσε (29.03.22) στη

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου

του Υπουργείου Εξωτερικών «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) στην Ανώνυμη Εταιρεία

«Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του καταστατικού της (N. 4918/2022). Η δραστηριότητα της Εταιρείας

καλύπτει πλέον κυρίως την ασφάλιση, εγγύηση και χρηµατοδότηση βραχυπροθέσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων

εξαγωγικών πιστώσεων και κάθε είδους πράξεις που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα και τη διεθνοποίηση των

ελληνικών επιχειρήσεων, των θυγατρικών τους ή συνδεδεµένων αυτών εταιρειών.

 Συνέχιζε να προτείνει την κατάργηση εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75 στα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ του ΟΑΕΠ.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ



Α.7 Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων 

 Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων και κυρίως του μη μισθολογικού κόστους-ασφαλιστικών

εισφορών: Ο ΣΕΒΕ αναγνωρίζοντας το μείζον πρόβλημα της υπερφορολόγησης – ιδίως δε της εργασίας - και κάνοντας συνεχείς

παρεμβάσεις επί του θέματος, συνέχιζε να εστιάζει στη μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο ακόμη αποτελεί, παρά

τις θετικές σε κάθε περίπτωση αποφάσεις των τελευταίων ετών, μαζί πλέον με το ενεργειακό κόστος, το ύψιστο ίσως αντικίνητρο για τις

εξαγωγικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό. Mεταξύ άλλων, ο ΣΕΒΕ έχει προτείνει τη μείωση της προκαταβολής

φόρου επιχειρήσεων κατά 50% - ενώ γενικότερα, η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή αποτελεί μία κυρίαρχη τάση σε παγκόσμιο

επίπεδο – και την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

 Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για το ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων και όχι μόνο επιχειρήσεων που πλήττει δραματικά την ανταγωνιστικότητα της

βιομηχανίας αλλά και όλων πλέον των κλάδων της οικονομίας, ακόμη και του πρωτογενούς τομέα. Ο ΣΕΒΕ ασχολήθηκε συστηματικά με το

μείζον αυτό θέμα, ενώ οι εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα μέτρα κατά της Ρωσίας επιδείνωσαν το πρόβλημα, με τις επιχειρήσεις

να βρίσκονται σε αδιέξοδο, παρά τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν και θα πρέπει να συνεχιστούν και να διευρυνθούν.

Στο πλαίσιο αυτό και πέρα από έγγραφες και προφορικές παρεμβάσεις, προσκάλεσε ως επίσημο ομιλητή τον Υπουργό Ενέργειας και

Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα στο τελευταίο “Export Summit VIII – Awareness: A Key Factor to Success” και διοργάνωσε (22.07.21)

διαδικτυακή συνάντηση με τον Υπουργό και μέλη του όπου τέθηκαν διά ζώσης τα προβλήματα των επιχειρήσεων και τρόποι αντιμετώπισής

τους εκ μέρους της Κυβέρνησης, στο επιδιωκόμενο πλαίσιο και μιας ευρωπαϊκής πολιτικής στήριξης του ενεργειακού κόστους. Όπως τόνισε ο

ΣΕΒΕ, η εξέλιξη της τιμής ρεύματος (αύξηση κόστους ενέργειας από 60 σε 120€/ΜKW) είναι η ακριβότερη, μετά τις λοιπές χρεώσεις,

μεσοσταθμική χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. αλλά και από γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Άλλα

θέματα που συζητήθηκαν ήταν: οι στρεβλώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και απορρέουν εν πολλοίς

από την ολιγοπωλιακή δομή της και η θετική πρωτοβουλία της ΡΑΕ για έλεγχο εναρμονισμένης πρακτικής προμηθευτών έναντι των

επιχειρηματικών καταναλωτών, oι μονομερείς καταγγελίες συμβολαίων από προμηθευτές με όλο το ρίσκο να μετακυλίεται στον καταναλωτή,

oι ελλείψεις στις υποδομές και τα δίκτυα ενέργειας και η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών για ΕΤΜΕΑΡ/CO2, κ.λπ.

Επίσης ο ΣΕΒΕ κατέθεσε αίτημα για την επέκταση μέτρων στήριξης Κυβέρνησης από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και

στους καταναλωτές βιομηχανικού υγραερίου (LPG).
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Α.7 Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων (I) 

 Στρεβλώσεις στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα – Απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών σημαντικών

λιμένων της χώρας και ιδίως του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης

Ο ΣΕΒΕ ανέδειξε και από την πλευρά του τα πολλαπλά και ανυπέρβλητα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές (κατακόρυφη
αύξηση κόστους, μείωση πλοίων και δρομολογίων-μείωση χωρητικότητας από τις ναυτιλιακές εταιρείες σε κρίσιμες διαδρομές,
έλλειψη κενών εμπορευματοκιβωτίων, συνεχείς αλλαγές σε πλοία και δρομολόγια, μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και αναμονές για
φόρτωση-εκφόρτωση, αδυναμία προγραμματισμού παραλαβής πρώτων υλών και αποστολής-παραλαβής προϊόντων, κλπ). Το
πλήγμα είναι πολύ σοβαρό τόσο για τους εξαγωγείς όσο και τους εισαγωγείς, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με αλυσίδες τροφοδοσίας
που βρίσκονται στα όριά τους. Σε όλο αυτό το «εκρηκτικό» περιβάλλον για τη μεταποίηση και το διεθνές εμπόριο με τις συνεχιζόμενες
παγκόσμιες ανισορροπίες, τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, δεν δείχνουν τα ανάλογα

αντανακλαστικά ώστε να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα προβλήματα: καθυστερήσεις σε σημαντικά
επενδυτικά έργα, περιορισμένη ακόμη βελτίωση σε επίπεδο λιμενικών υπηρεσιών, γραφειοκρατικές διαδικασίες, αύξηση τιμολογίων
χωρίς ανταποδοτικότητα και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερα σημαντικό, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αυτή την φορά
στο λιμάνι του Πειραιά, που επιδεινώνουν τις δυσλειτουργίες και προκαλούν περαιτέρω ανωμαλίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες,
προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, πλήγμα στην αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να διατηρήσουν τη
διεθνή ανταγωνιστικότητά τους και τις θέσεις απασχόλησης.

Ο ΣΕΒΕ ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους, υπουργεία και λιμάνια, την ομαλή επιχειρησιακή λειτουργία των εμπορικών λιμενικών
εγκαταστάσεων, του Πειραιά, ώστε, λόγω και των απεργιακών κινητοποιήσεων που αντιμετώπισε, να μην επιδεινωθεί η ήδη μη
διαχειρίσιμη συμφόρηση πλοίων και ο ανεξέλεγκτος εγκλωβισμός - εισαγόμενων και προς εξαγωγή- φορτίων, προκαλώντας
αφόρητες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και συνθήκες ασφυξίας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην εθνική εξαγωγική
δραστηριότητα.

Ζήτησε επίσης την επιτάχυνση των προγραμματιζόμενων και δεσμευτικών επενδύσεων, σε υποδομές και εξοπλισμό και την ουσιαστική
βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες τόσο για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και
προϊόντων όσο και για να καταστεί η Ελλάδα ένα σύγχρονο διεθνές εμπορευματικό και διαμετακομιστικό κέντρο.
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Α.7 Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων (II)

Ειδικότερα ως προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΒΕ μετέφερε στη Διοίκησή του τις διαμαρτυρίες μελών του για

τις καθυστερήσεις πχ λόγω προβλημάτων στην Πύλη 16, ζητώντας τη λήψη σχετικών μέτρων για την αντιμετώπισή

τους.

Οι θετικές πρόσφατες εξελίξεις που έχουν δημιουργήσει προσδοκίες στον ΣΕΒΕ και εν γένει στην επιχειρηματική

κοινότητα για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού είναι:

√ η πολυαναμενόμενη, έστω και με καθυστέρηση την οποία και ο ΣΕΒΕ είχε επισημάνει, ανάδειξη της αναδόχου

κοινοπραξίας του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, του

σημαντικότερου έργου μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της Σύμβασης

Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να αναβαθμίσει τη θέση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης

στη λιμενική βιομηχανία παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων

κύριων γραμμών χωρητικότητας έως 24.000 TEU.

√ η προμήθεια δύο νέων ειδικά σχεδιασμένων γερανογεφυρών που μετά την πλήρη λειτουργική και επιχειρησιακή

ετοιμότητά τους θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του λιμένα και θα

βελτιστοποιήσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων,

√ η υπογραφή της τριετούς ΣΣΕ και η διαβεβαίωση της Διοίκησης του λιμανιού ότι επεξεργάζεται και δρομολογεί

συνεργατική λύση, προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι ροές φορτίων στην πύλη 16, όπου σήμερα σημειώνεται

συμφόρηση στην κίνηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε Μνημόνιο

Συναντίληψης με το Α’ Τελωνείο Θεσ/νίκης για τον ανασχεδιασμό ροών εισόδου-εξόδου από τις πύλες 10 και 16.
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Α.8 Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα (Ι)

• Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ 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 τ. 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. Το Σήμα του ΣΕΒΕ, ξεπερνώντας τις αντιρρήσεις και την ανακοπή που ασκήθηκαν εναντίον του από
εταιρείες και φορείς των Σκοπίων, καταχωρίσθηκε επιτυχώς στις 16.8.2021, για τις 27 από τις συνολικά 38 κλάσεις
προϊόντων/υπηρεσιών που διακρίνει. Η οριστική καταχώριση και για τις υπόλοιπες 11 κλάσεις προϊόντων/υπηρεσιών αναμένεται
να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση Τ-357/20),
απορρίφθηκε αμετάκλητα η προσφυγή της εταιρίας από τα Σκόπια, που είχε ασκήσει ανακοπή κατά του σήματος του ΣΕΒΕ. Ήδη,
με την από 20.6.2022 Απόφαση του EUIPO απορρίφθηκε η ανακοπή της εταιρίας από τα Σκόπια σε βάρος της αίτησης του ΣΕΒΕ
για την καταχώριση του συλλογικού σήματος "M Macedonia the Great«, οπότε άνοιξε ο δρόμος για την οριστική καταχώριση του
συλλογικού σήματος του ΣΕΒΕ για όλες τις κλάσεις προϊόντων/υπηρεσιών.

 Σε συνέχεια των ανωτέρω, και με στόχο την υιοθέτηση (με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) του Μακεδονικού Σήματος
από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, ο ΣΕΒΕ κατάφερε να

εξασφαλίσει σχετική χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για έργο που βασικό σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή της
Μακεδονίας, με την υιοθέτηση του Μακεδονικού Σήματος, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την
εξαγωγική τους ικανότητα. Σημειώνεται ότι το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται στις 1 Ιουνίου 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι τον Ιούνιο του 2023, με την όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή επιχειρήσεων της Μακεδονίας που θα ενημερωθούν
σχετικά και υιοθετήσουν το Μακεδονικό Σήμα.
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Α.8 Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ της ΕΕ για τα Μακεδονικά Προϊόντα (ΙΙ) 

 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.

 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.
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Α.9 Άλλα θέματα (Ενδεικτικά)

 Επιτάχυνση και εντατικοποίηση δράσεων σχετιζόμενων με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση:

• Ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων με ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό

• Διασύνδεση επιχειρήσεων-εκπαιδευτικών ιδρυμάτων-πολιτείας για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στο μοντέλο του 
τριπλού έλικα

• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με καινοτόμες λύσεις για τη διαφοροποίηση προϊόντων

• Κίνητρα για την αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων

 Υποστήριξη επιχειρήσεων για υιοθέτηση και προσαρμογή δεικτών ESG:

• Επιδότηση δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2

• Ενίσχυση επενδύσεων στην πράσινη οικονομία (κυκλική οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, κλπ.).

• Κίνητρα για ανάπτυξη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα

 Πιστοποίηση και τυποποίηση – Σήματα συμμόρφωσης - Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς

 Συγχωνεύσεις – συμπράξεις - Κίνητρα συγχωνεύσεων σε επιχειρηματικά σχήματα ανθεκτικά στον διεθνή ανταγωνισμό:

Mεταξύ άλλων, για το θέμα αυτό o ΣΕΒΕ κατέθεσε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
(17.03.22) τις απόψεις του για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω

συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών». Ενδεικτικώς, πέραν της παροχής κινήτρων και για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ο
ΣΕΒΕ έχει προτείνει στο ΥΠΟΙΚ - και δεν προβλέφθηκε στο νομοσχέδιο - την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας σε περίπτωση
που μέτοχοι-φυσικά πρόσωπα μεταβιβάσουν τίτλους-μετοχές μη εισηγμένων εταιριών, κάτι που προβλέπεται ήδη από την
ισχύουσα νομοθεσία, αν ο μεταβιβάζων είναι νομικό πρόσωπο. Το εν λόγω θέμα αποτελεί τροχοπέδη στη μεγέθυνση των
επιχειρήσεων κυρίως μέσω εξαγορών.
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Α.9 Άλλα θέματα (Ενδεικτικά)

 Υποδομές

 Ανάπτυξη υποδομών συνδυασμένων μεταφορών (σιδηρόδρομοι, λιμάνια), οδικών μεταφορών και δικτύων logistics

 Διασύνδεση σιδηρόδρομου με βιομηχανικές ζώνες σε όλη την περιφέρεια

 Πολιτική προώθησης-προβολής προϊόντων και υπηρεσιών

 Χρηματοδοτική υποστήριξη στοχευμένων δράσεων προβολής-προώθησης για την ενδυνάμωση εξωστρέφειας και την

ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας

 Δυνατότητα αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού χωρίς τη συναίνεσή του και χωρίς την ανάρτηση στο ηλεκτρονικό

σύστημα του προκαταβλητέου φόρου του ιδιώτη μηχανικού μαζί με το αντίγραφο ΑΠΥ ή το τιμολόγιο καταβολής της

συμφωνηθείσας αμοιβής, στη διαδικασία αναθεώρησης παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης. Το

υφιστάμενο πλαίσιο εγκλωβίζει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με συνεργάτες τους μηχανικούς, λόγω

μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των τελευταίων και τις πλήττει οικονομικά από τα επιβληθέντα εξοντωτικά

πρόστιμα, παρεμποδιζόμενες γενικότερα στη λειτουργία τους. Περαιτέρω επίσης, η μη λύση του προβλήματος έχει

πολλαπλές επιπτώσεις σε αδειοδοτήσεις των εταιριών (πχ από Διεύθυνση Βιομηχανίας) και στην κατάρτιση διαφόρων

συμβάσεών τους με τρίτους (πχ πυρασφάλειας) καθώς και στην μη ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων

στους αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα του ΕΣΠΑ.
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Α.10 Ενδεικτικά θέματα του αγροδιατροφικού κλάδου 

 Επισιτιστική κρίση – καταγραφή αποθεμάτων - λήψη μέτρων από το ΥΠΑΑΤ και τα συναρμόδια υπουργεία

 Aυξημένο κόστος των επιχειρήσεων και του αγροτικού κλάδου (μεταφορές, υλικά συσκευασίας, ενεργειακό κόστος, κλπ) που θέτει σε κίνδυνο τη

βιωσιμότητά τους και μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους

 Παρεμβάσεις ΣΕΒΕ για εξεύρεση λύσης στο μείζον πρόβλημα της έλλειψης σε εργάτες γης, ενόψει και της έναρξης συγκομιδής φρούτων, κλπ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν. 4915/22 στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις (άρθρα 81-83) του Υπουργείου Μετανάστευσης και

Ασύλου που μπορεί να διευκολύνουν τη σχετική διαδικασία, όχι όμως άμεσα. Σε συνεργασία επομένως του Υπουργείου Μετανάστευσης και

Ασύλου και του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες

της χώρας μας σε εργάτες γης-εργάτες σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες τυποποίησης/μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και να ενημερωθούν

αντίστοιχα οι επιχειρήσεις.

 Ουσιαστική αντιμετώπιση παράνομης διακίνησης ατυποποίητων νωπών οπωροκηπευτικών (σε συνεργασία υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ, ΑΑΔΕ και λοιπών

Αρχών στα σημεία εξόδου-εισόδου της χώρας μας)

 Άνοιγμα αγορών τρίτων χωρών - Διασφάλιση προϋποθέσεων εισόδου αγροτικών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών - κυρίως σε θέματα

φυτοϋγείας αλλά όχι μόνο, πχ αναμονή έγκρισης αδειοδότησης εισαγωγής γαλακτοκομικών στην Ινδονησία, το οποίο τελεί υπό εξέταση από την

αντίστοιχη Κτηνιατρική Υπηρεσία της εν λόγω χώρας από τον 6/2019 και αδειοδότησης από Σαουδική Αραβία ελληνικών παραγωγικών μονάδων

ιχθυηρών, κρεατοσκευασμάτων (π.χ. πουλερικών), ζωϊκών προϊόντων (αβγών), φρούτων και λαχανικών και προϊόντων τους που έχουν αιτηθεί

από το Νοέμβριο του 2021 - που απαιτεί κατά κανόνα πολύ χρόνο. Ζητούμενο η επιτάχυνση σχετικών διαδικασιών από τις ελληνικές αρχές – ΥΠΑΑΤ

σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και τις κατά τόπους Πρεσβείες και κυρίως Γραφεία ΟΕΥ – και πίεση στις ξένες αρχές για την ολοκλήρωση των σχετικών

διαδικασιών

 Προωθούμενο Νέο Σύστημα Εμπρόσθιας Επισήμανσης Τροφίμων τύπου Νutriscore – Πέραν των σχετικών παρεμβάσεων, ο ΣΕΒΕ συμμετέχει με

άλλους φορείς στην Πρωτοβουλία υπό το συντονισμό του ΒΕΑ για το θέμα. Ζητούμε τη δυναμική και στοχευμένη περαιτέρω ενεργοποίηση του

ΥΠΑΑΤ για το θέμα, σε συνεργασία με λοιπές χώρες μέλη της ΕΕ που επίσης αντιτίθενται στο νέο σύστημα και δυνατότητα συμμετοχής

επιχειρηματικών φορέων στη σχετική διαβούλευση και στην Επιτροπή που έχει συσταθεί από το ΥΠΑΑΤ για το θέμα

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
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Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Αποστολή σαράντα πέντε (45)  

εβδομαδιαίων newsletter με ειδήσεις 

επιχειρηματικού, οικονομικού ενδιαφέροντος, 

αλλά και έκτακτης επικαιρότητας.

ΣΕΒΕ ΕΞΠΡΕΣ
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Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Αποστολή είκοσι τεσσάρων (24) B2B

ενημερωτικών - προωθητικών σημειωμάτων

προϊόντων και υπηρεσιών Μελών μας.

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

Αποστολή εκατόν εβδομήντα 

εννέα (179) κλαδικών και 

άλλων ενημερωτικών 

σημειωμάτων για αλλαγές 

στο θεσμικό πλαίσιο των 

εξαγωγών,  μελέτες, αιτήματα 

συνεργασίας, διαγωνισμούς, 

κ.λπ.

• Ο Καναδάς κατατάσσεται 9ος μεταξύ των κορυφαίων 
φαρμακευτικών αγορών παγκοσμίως. 

• Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία απαριθμεί 140 

εταιρείες, εκ των οποίων άνω του 50% βασίζουν τις 

δραστηριότητές τους στην έρευνα και ανάπτυξη

• Οι τιμές γενόσημων είναι από τις υψηλότερες στον 

κόσμο

• Η καναδική εταιρεία Apotex είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός γενόσημων της χώρας και κατέχει σχεδόν 

το 50% της εγχώριας αγοράς γενόσημων

• Το 2019 η δαπάνη φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθε 

σε 265,6 δισ. CAD, ενώ οι πωλήσεις καναδικών 

φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθε σε 29,9 δισ. CAD 

(€20,8 δισ.).

• Την περίοδο 2016-2020, οι ελληνικές εξαγωγές 

φαρμακευτικών προϊόντων προς τον Καναδά 

αυξήθηκαν κατά 47%, από 8,1 εκ. CAD (€5,6 εκ.) σε 

11,9 εκ. CAD (€8,3 εκ.). Ωστόσο το μερίδιο της Ελλάδας 

στις συνολικές καναδικές εισαγωγές φαρμακευτικών 

προϊόντων ανέρχεται σε 0.13%.

• Βάσει της Περιεκτικής Συμφωνίας ΕΕ – Καναδά (CETA), 

προβλέπεται η αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων 

των επιθεωρήσεων των παραγωγών φαρμακευτικών 

προϊόντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών ΕΕ 

και του Καναδά καθώς και προαιρετική αναγνώριση 

εκείνων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες.

• Οι διατάξεις της CETA καλύπτουν το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την προμήθεια 

φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών που αφορούν στον φαρμακευτικό κλάδο.

Περισσότερα στην έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ στο 
Τορόντο.

Σας προωθούμε έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων Σύδνεϋ 

ΜΕ Α.Π. Φ.2710/ΑΣ 540/14.04.2022 καθώς και συνημμένα σε αυτό 

έγγραφα αναφορικά με την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης των 

αντισταθμιστικών δασμών που είχαν επιβληθεί σε εξαγωγές χάλυβα από 

Ελλάδα, Ινδονησία, Ισπανία, Ταιβάν και Ταϊλάνδη, στις 7 Μαρτίου 2018, 

κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης αυστραλιανής επιχείρησης 
Infrabuild Pty Ltd.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα υποστηρικτικά στοιχεία που έχει παράσχει 

η αιτούσα επιχείρηση στις αυστραλιανές αρχές, δεν έχουν καταγραφεί 

ελληνικές εξαγωγές των εξεταζόμενων προϊόντων στην Αυστραλία μετά 

την επιβολή των αντισταθμιστικών δασμών. Ωστόσο η Infrabuild

περιλαμβάνει και την χώρα μας στο νέο αίτημά της, με την αιτιολογία ότι η 

άρση των αντισταθμιστικών δασμών μπορεί να οδηγήσει εκ νέου σε 
εξαγωγές ελληνικών προϊόντων σε τιμές ντάμπινγκ.

Η αυστραλιανή πλευρά καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 

γραπτώς τις απόψεις τους το αργότερο έως το πέρας της εργάσιμης 

ημέρας την Τετάρτη 4 Μαΐου τ.ε., είτε ηλεκτρονικώς, είτε ταχυδρομικώς, 

στα στοιχεία επικοινωνίας: 

investigations2@adcommission.gov.au Επισημαίνεται ότι, λόγω της 

διαφοράς +7 ωρών μεταξύ Αθήνας και Καμπέρρας, τυχόν γραπτές 

απόψεις από την Αθήνα θα πρέπει να έχουν επιδοθεί έως και την Τρίτη 3 
Μαΐου τ.ε.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε α) τη νέα νομοθεσία για την εξαγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα γιαουρτιού στο Κατάρ, και β) 
υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού εξαγωγής στο Μακάο.

Ειδικά για το (β) κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος και μετά από 

επικοινωνία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο, η Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ μας 

ενημέρωσε ότι η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων της Κυβέρνησης του 

Μακάο έχει αναρτήσει πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων 

στο έδαφος του Μακάο στην παρακάτω ιστοσελίδα 

https://www.iam.gov.mo/e/food/adminDefault/22. Αναφορικά με το 

υγειονομικό πιστοποιητικό εξαγωγής, πληροφορηθήκαμε ότι ο Έλληνας 

εξαγωγέας πρέπει να επικοινωνήσει με τον εισαγωγέα στο Μακάο, ώστε 

να προμηθευτεί από τον τελευταίο, ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του 

Πιστοποιητικού εξαγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Έλληνας 
εξαγωγέας δύναται να προτείνει το συνημμένο υπόδειγμα πιστοποιητικού.

Κλαδική –
Εξατομικευμένη 

Ενημέρωση

https://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82 %CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82 %CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC_%CE%9D%CE%BF%CE%B5_2021 ca.pdf
mailto:investigations2@adcommission.gov.au
https://www.iam.gov.mo/e/food/adminDefault/22
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Β.1 Επικοινωνία - Ενημέρωση

Ουκρανική κρίση:

• Συνεχής ενημέρωση για την 

κρίση στην Ουκρανία και τις 

αλλαγές στο πλαίσιο των 

συναλλαγών με τις 

εμπλεκόμενες χώρες

• Καταγραφή ανοιχτών 

υπολοίπων Μελών ΣΕΒΕ από 

εξαγωγές σε Ρωσία και 

Ουκρανία

• Καταγραφή αναγκών Μελών 

ΣΕΒΕ για απασχόληση 

Ουκρανών

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο 

εισαγωγών στην Αίγυπτο: 

τραπεζικό σύστημα πληρωμών, 

ελάφρυνση διαδικασιών εισαγωγής

Εφαρμογή νέας νομοθεσίας για 

εξαγωγές αγρο-διατροφικών στην 

Κίνα

Σε καραντίνα 10 ημερών τίθενται οι 

ανεμβολίαστοι που επισκέπτονται 

τη Βουλγαρία

Επιβολή περιορισμών στις 

εισαγωγές προϊόντων στη 

Λευκορωσία ως αντίμετρο στις 

δυτικές κυρώσεις

Brexit: Παροχή οδηγιών για 

τους κανόνες Φ.Π.Α. από 

1.1.2021

ΕΠΕΙΓΟΝ: Απαραίτητη η 

εγγραφή των κοινοτικών 

εξαγωγέων στη Μ. Βρετανία 

στο Σύστημα Εγγεγραμμένων 

Εξαγωγέων REX

1. Παροχή οδηγιών λόγω της 

αποχώρησης του ΗΒ από την 

ΕΕ την 01.01.2021 | 2. 

Εισαγωγές και Εξαγωγές 

Φυτών, Φυτικών Προϊόντων 

και άλλων αντικειμένων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση 
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Β.2 Εξυπηρέτηση Αιτημάτων

299 
καταγεγραμμένα 

αιτήματα

Εισάγουμε από χώρα μη κοινοτική (UK) 

είδος το οποίο στη συνέχεια εξάγεται σε 3η 

χώρα επίσης μη κοινοτική. Μεταξύ της 

χώρας εισαγωγής και Ελλάδας υπάρχει 

συμφωνία προτιμησιακού καθεστώτος και 

δεν υπάρχει δασμός εισαγωγής.

Το είδος αυτό στη συνέχεια εξάγεται σε μη 

κοινοτική χώρα (πχ Σερβία) . Ο εισαγωγέας 

στην Σερβία θα πληρώσει δασμό 

εισαγωγής, γιατί δεν μπορούμε να του 

χορηγήσουμε πιστοποιητικό EUR1.

Μεταξύ της πρώτης χώρας UΚ και της 

τρίτης χώρας Σερβία υπάρχει συμφωνία 

προτιμησιακού καθεστώτος, και δεν υπάρχει 

δασμός αν η εισαγωγή γίνει απευθείας από 

UK σε Σερβία.

Με ποιο τρόπο μπορεί ο πελάτης μας στη 

Σερβία να εισάγει από την Ελλάδα το προϊόν 

χωρίς να πληρώσει δασμό ;

Για την επέκταση των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων της εταιρείας μας 

χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας στην 

εύρεση των υποψήφιων συνεργατών 

για τις ακόλουθες χώρες: USA, United 

Kingdom, Canada.

Περιορισμοί στις οικονομικές σχέσεις με 

τις εκτός κυβερνητικού ελέγχου 

περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και 

Λουχάνσκ

Τι χρειάζεται για να 

εκδώσουμε visa σε έναν 

Σύριο, με προσωρινή 

άδεια παραμονής στην 

Κύπρο;

Ποιες είναι οι εταιρείες 

που αναλαμβάνουν  

επιθεώρηση 

εμπορευμάτων κατά την 

εισαγωγή;

Ενδεικτικά παραδείγματα



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

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.

Β.2 Εξυπηρέτηση Αιτημάτων
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Το διάστημα Μάιος 2021-Ιούνιος 

2022 ο ΣΕΒΕ καλωσόρισε 61 νέα 

μέλη, στοιχείο ενδεικτικό της 

αναγνώρισης του σημαντικού 

του έργου από τις εξωστρεφείς 

επιχειρήσεις της χώρας.

Β.3 Κατηγορίες Δραστηριότητας Μελών



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

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 περισσότερες από 100 εκδηλώσεις, κυρίως

διαδικτυακές λόγω της πανδημίας αλλά όχι μόνο και συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους

φορέων/οργανισμών και υπουργείων.

Ο ΣΕΒΕ το διάστημα Μάιος 2021 – Ιούνιος 2022…
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – ΜΟU - Συναντήσεις Εργασίας

 “Προοπτικές και Ευκαιρίες Ελλήνων Επιχειρηματιών για το Εμπόριο και 

τις Επενδύσεις στη Νότια Αφρική” υπό την αιγίδα  του ΣΕΒΕ, 8.6.2022

 Υπογραφή MOU ΑΠΘ-ΣΕΒΕ, 31.5.2022 

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

 8ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη υπό την

αιγίδα του ΣΕΒΕ, 30.5.2022

 Εκθεσιακό και συνεδριακό event LOGI.C 2022-Connected Supply

Chains στη Θεσσαλονίκη «Εξαγωγές και Λιμάνια της Β. Ελλάδας –

Απαιτήσεις και προκλήσεις», υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ, 2-11.5.2022

 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Θεσσαλονίκης, 12.5.2022

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

.
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Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Συνάντηση με αντικείμενο την κατάρτιση του νέου οδικού χάρτη για τη

διευκόλυνση του εμπορίου στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας

Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου. 11.5.2022

 DISCOVER JORDAN – Ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση για τις

προοπτικές και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της

Ιορδανίας, 27.04.2022

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

 Συνάντηση ΣΕΒΕ με τη νέα σειρά Ακολούθων Πρεσβείας του Υπουργείου

Εξωτερικών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της

Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών, 4.4.2022

 DISCOVER INDIA – Ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση για τις προοπτικές

και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της Ινδίας, 29.3.2022

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

 Συμμετοχή στη FOODEXPO με

περίπτερο και FOOD EXPORT

SUMMIT με θέμα τη Γεωργία

Ακριβείας ως Μοχλό Ανάπτυξης

των Εξαγωγών, 12-15.3.2022

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

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):

 Διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη του Ελληνο-Αφρικανικού

Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης με θέμα «Prospects

and Opportunities of Greek Entrepreneurs for Trade and

Investment in ΝIGERIA» υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ , 23.3.2022

 2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων

της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών

Υποθέσεων για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών

«Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών

Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική

Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του

Καταστατικού της», 29.3.2022



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 DISCOVER INDIA – Ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση για τις 

προοπτικές και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά της 

Ινδίας, 29.3.2022

 Eπιχειρηματική Aποστολή στo Βασίλειο της Σαουδικής

Αραβίας,12-14.03.2022

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 "Greek Exports Forum» υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ, 3.3.2022

 Συνάντηση με το νέο Βρετανό Πρέσβη κ. Matthew Lodge στα γραφεία

του ΣΕΒΕ, 1.3.2022

 DISCOVER HUNGARY - Διαδικτυακή Ημερίδα, 26.01.2022

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Κοπή ετήσιας πίτας ΔΣ και 

προσωπικού ΣΕΒΕ, 18.1.2022

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Συμμετοχή στη Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και 

Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, 19.1.2022

 Ενημέρωση του Προέδρου και CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά για την 

πορεία προόδου του Thess INTEC - Thessaloniki Innovation & 

Technology Center, 3.1.2022

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Εναρκτήρια Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας

στην Αθήνα, 20.12.2021

 Υβριδική εκδήλωση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του

Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με την υποστήριξη του

ΣΕΒΕ, «Συμφωνία Εμπορίου & Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης

και Ηνωμένου Βασιλείου: Ένας χρόνος μετά. Ευκαιρίες και Προκλήσεις

στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών», 15.12.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα

Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Καθηγητή στο Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρο της Επιτροπής του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα

του Νutriscore, κ. Αντώνιο Ζαμπέλα, 13.12.2021

 Eνημερωτική εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον Νέο Αναπτυξιακό

Νόμο με την υποστήριξη του ΣΕΒΕ, 2.12.2021

 «Doing Business in Zambia», διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη υπό

την αιγίδα του ΣΕΒΕ του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου

Εμπορίου και Ανάπτυξης, 16.11.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Θεματικό εργαστήριο του ΣΕΒΕ με θέμα: «Γνωρίζοντας την Κυκλική

Οικονομία στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» στο πλαίσιο του

έργου «Black Sea- BSB CIRCLECON», 19.11.2021

 Συνάντηση της Διοίκησης και Μελών του ΣΕΒΕ με τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κ. Θάνο Ψαθά για την επόμενη ημέρα των

Βιομηχανικών Περιοχών, 10.11.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 CSD meeting on implementation and enforcement of EU Trade

Agreements: Presentation of annual report - 8.11.21 at 16.30, EC-

DG TRADE», 8.11.2021

 Τελική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΣΒΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που υλοποίησε ο ΣΕΒΕ, 11.11.2022

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

 Eκδήλωση με θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

(Industry 4.0) στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσιακής 

Πλατφόρμας Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

BEYOND 4.0, 15.10.2021

 Κλειστή συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στο πλαίσιο του Industry 

Forum, 15.10.2021



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

 Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΕΒΕ και των Μελών 

της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒΕ στους 

χώρους της ΑΖΚ με τον Τόλη Λέριο, τον πρώτο Έλληνα 

Ολυμπιονίκη Πληροφορικής, 13.10.2021

 Υπογραφή MOU με τον Πρόεδρο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τσαχούμη στα 

γραφεία του ΣΕΒΕ, 14.10.2021



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

 Ψηφιακή ημερίδα με θέμα: "Doing Business in Saudi Arabia», 

30.9.2021

 Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, 28.9.2021



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

Η συμμετοχή του ΣΕΒΕ στη Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης ήταν αφιερωμένη στο Συλλογικό Σήμα

της ΕΕ του ΣΕΒΕ "Macedonia the GReat" μετά την

καταχώρησή του στο EUIPO, 11–19.9.2021



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

 Thessaloniki Helexpo Forum Ομιλία Προέδρου στην ενότητα «Στρατηγική,

επενδύσεις, κίνητρα και προοπτικές» την α’ ημέρα του Συνεδρίου με φυσική

παρουσία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Eίσοδος από την

κεντρική είσοδο επί της λεωφόρου Στρατού, 13.9.2021

 Συνάντηση με τον Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας H.E Dr. Saad Alammar

στα γραφεία του ΣΕΒΕ, 10.9.2021

 Βράβευση Προέδρου ΣΕΒΕ Δρ. Γεώργιου Κωνσταντόπουλου για την 

προσφορά του στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων  στο 

πλαίσιο των Βραβείων Επιχειρηματικότητας 2021 του Επιμελητηρίου Πιερίας, 

10.9.2021



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε - συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):

 Συνέντευξη Τύπου στο Επιμελητήριο Πιερίας για τον Οδηγό Εξωστρέφειας 

που κατάρτισε ο ΣΕΒΕ για λογαριασμό του Επιμελητηρίου, 1.9.2022

 Σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 

1.9.2022



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Συμμετοχή Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Νίκου Παπαθανάση στη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

του ΣΕΒΕ, 13.7.2021

 Επίσκεψη της Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας Kate Smith στα

γραφεία του ΣΕΒΕ, 8.7.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 «Exporting in Sub-Saharan Africa», Διαδικτυακό σεμινάριο υπό

την αιγίδα του ΣΕΒΕ, 15.7.2022

 Συνάντηση Προέδρου Γ. Κωνσταντόπουλου και μελών ΣΕΒΕ με

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σκρέκα μέσω

τηλεδιάσκεψης, 22.7.2021

 Επίσκεψη της ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ &

Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ στα Γραφεία του ΣΕΒΕ, 16.6.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 EXPORT SUMMIT– AWARENESS: A KEY 

FACTORVIII  TO SUCCESS

για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

υβριδικό συνέδριο σε τρισδιάστατο 

εκθεσιακό κέντρο, το SEVE LiveOn

Expo Complex

17.6.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΕΒΕ στα γραφεία του ΣΕΒΕ με τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και

Περιουσίας, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, 20.5.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Β. ΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Β.4 Ημερίδες – Εκδηλώσεις – Συναντήσεις Εργασίας

 46η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΒΕ 

στην οποία ο π. Πρόεδρος ΣΕΒΕ 

Κυριάκος Λουφάκης ανακηρύχθηκε 

σε Επίτιμο Πρόεδρο ΣΕΒΕ (υβριδική 

διοργάνωση)

18.5.2021

Ο ΣΕΒΕ οργάνωσε – συνδιοργάνωσε – συμμετείχε (ενδεικτική αναφορά):



Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΕΣ)

Γ.1 Έρευνες – Μελέτες

Για 13η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια έρευνα για την χαρτογράφηση της ελληνικής εξαγωγικής

δραστηριότητας ανά περιφέρεια και ανά περιφερειακή ενότητα, για το διάστημα 2016-2020 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 2016-2020

Περίοδος Υλοποίησης: Αύγουστος 2021 – Δεκέμβριος 2021



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: Απρίλιος-Ιούλιος 2021

Θέμα Επικαιρότητας: Επιπτώσεις COVID-19

2. Περίοδος: Οκτώβριος 2021-Φεβρουάριος 2022

Θέμα Επικαιρότητας: Αύξηση Τιμών Πρώτων Υλών, Μεταφορικού &

Ενεργειακού Κόστους



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

SCALING-UP OF A HIGHLY MODULAR ROTATING PACKED BED PLANT WITH AN ENVIRONMENTALLY BENIGN SOLVENT

FOR CAPTURE COST REDUCTION

HIRECORD - HORIZON

Διάρκεια 48 μήνες

Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο HiRECORD που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

χρηματοδοτούμενου προγράμματος HORIZON, με επικεφαλής εταίρο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές

αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος μείωσης

των εκπομπών άνθρακα με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Δ.1 Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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. Το έργο BSB-CIRCLECON στοχεύει:

 Στην προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας

 Στην πληροφόρηση σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης απορριμμάτων

 Στη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Δ.1 Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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

 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 CARBOFREE που στόχο έχει 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.1 Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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 

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2022.

Δ.1 Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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 τον σκοπό αυτόν διοργανώθηκαν 4 multiplier events

(Θεσσαλονίκη, Αλμερία (2), Πολωνία) όπου συμμετείχαν 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.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2021.

Δ.1 Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει ως μέλος ένωσης ανάδοχων στην υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της

Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» και συγκεκριμένα στα 4 πρώτα

Υποέργα:

Υποέργο 1: Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης

Υποέργο 2: Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων 

Υποέργο 3: Πλατφόρμα Εξωστρέφειας 

Υποέργο 4: Μελέτες – Έρευνες

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της

Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωσιμότητά τους και την εξαγωγική τους

ικανότητα. Αντικείμενο συνολικά της πράξης είναι ένα πλέγμα δράσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των

προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας, ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των

επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας εξωστρέφειας καθώς και οριζόντιες μελέτες για θέματα του

κλάδου, οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία, θέματα εξελίξεων των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, κ.α.

Διάρκεια 12 μήνες

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.2 Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΕΘΝΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ.2 Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

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

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 επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των

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

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2021.

Δ.2 Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα



Ε. SEVE ACADEMY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ο ΣΕΒE, στηρίζοντας διαχρονικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και μέσω του SEVE Academy, που αποτελεί τον

εκπαιδευτικό μηχανισμό του Συνδέσμου μας, προσέφερε δωρεάν στα μέλη του χρήσιμα webinars κατά τη διάρκεια της

δύσκολης περιόδου του lockdown λόγω του COVID-19.

 O νέος Εργασιακός Νόμος στο Επίκεντρο! – Ιούλιος 2021, σε συνεργασία με τoν Όμιλο της ΕPSILON ΝET

 Όλες οι αλλαγές σε Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία – Μέρος ΙΙ – Οκτώβριος 2021, σε συνεργασία με τoν Όμιλο

της ΕPSILON ΝET

 Οι εφαρμογές του ESG στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – Κριτήρια και Οφέλη – Νοέμβριος 2021, σε συνεργασία με την Net

Zero Analytics



Ε. SEVE ACADEMY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επίσης ο ΣΕΒΕ υλοποίησε 9 προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 με θέματα όπως:

 Σύγχρονα εργαλεία marketing – Ψηφιακή Σχεδίαση

 Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και Digital Marketing

 Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών – επικοινωνία

 Πρώτες Βοήθειες – Υγιεινή & Ασφάλεια

 Βελτίωση Απόδοσης και προσωπική ανάπτυξη εργαζομένων

 Ανάπτυξη Soft Skills



 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 Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ είναι το Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ κ. Χρήστος Κολιός.

 Η ΕΔΟΑ που διασφαλίζει την αναγκαία αντιπροσωπευτικότητα, συνέχισε τις παρεμβάσεις της προς την Πολιτεία για

τα θέματα του κλάδου και βρίσκεται σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ για την αναγνώρισή της ως Εθνικής ΔΟ.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ



 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 40ο Συνέδριο του Διεθνούς

Οργανισμού Ακτινιδίων (International Kiwi Organization) με επιμέλεια του ZESPRI, Oκτώβριος 2021.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ



Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ροδακίνων

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 Ροδακίνων (αρχικά Φρούτων-Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών), της οποίας το καταστατικό

υπογράφηκε στις 12.03.20 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε. Πρόεδρος του ΔΣ είναι 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 ροδακίνων, 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



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.

«AGROTECHEXPORT» Cluster Αγροτεχνολογίας

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

https://atecluster.gr/


«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 η Αστική Μη

Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Αγροτεχνολογική Εξαγωγική Σύμπραξη» (με Αριθμ. ΓΕΜΗ

1552073040000/17.06.20).

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

https://atecluster.gr/


«AGROTECHEXPORT» Cluster Αγροτεχνολογίας

Το ΔΣ του Cluster απαρτίζεται από τους:

 Κωνσταντίνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Πρόεδρο

 Χρήστο ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ, Αντιπρόεδρο

 Αλέξανδρο ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟ, Διαχειριστή

 Αντώνη ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ, Μέλος

 Δημήτριο ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Μέλος

Το Cluster κατά τη διάρκεια του 2021 απέκτησε τα παρακάτω νέα Μέλη: ΖΑΝΑΕ – Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου ΑΕ / ΚΟΝΒΑ –

Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου ΑΕ / Φάρμα Κουκάκη ΑΕ / EURIMAC AE. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η οργανωτική δομή του με

την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως ο κ. Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός

Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ συμμετάσχει ως νέο μέλος. Σχεδιάστηκε κι εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το Road Show του Cluster, μια

πρότυπη πρωτοβουλία επιχειρηματικών αποστολών (Β2Β) σε κράτη του εξωτερικού σε συνδυασμό αφενός με την προώθηση της

ελληνικής γαστρονομίας και αφετέρου με το test market προϊόντων σε αλυσίδες λιανικής (σούπερ μάρκετ). Το Road Show θα

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

"Συνεργατικοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την Προώθηση της Καινοτομίας στην Τοπική Επιχειρηματικότητα" - Κωδ. Πράξης ΚΜΡ1-

0040602”. Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Cluster στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROCLUSTERS με το έργο “B-Resilient: Building the

biomass resilience of food producing and processing SMEs through green and digitalised value chains”. Το Cluster μέσα στο 2021

οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων, δια ζώσης και διαδικτυακά, με θέματα που απασχολούν τα μέλη του. 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

https://atecluster.gr/


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

 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.

Διαβάστε εδώ τις δράσεις του IsZEB

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (CLUSTERS)–ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

https://iszeb.gr/el
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2022/06/IsZEB_Αναφορά-Προόδου-2021-2022.pdf


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

 To 2021 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. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να παρέχει για ακόμη μία χρονιά υπηρεσίες υψηλής

ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κάτι το

οποίο πιστοποιήθηκε από τις ελεγκτικές αρχές (ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔ/ΠΚΜ. ΕΥΔ/ΠΔΜ, ΕΔΕΛ) στους

ελέγχους που πραγματοποίησαν τόσο σε έργα Δικαιούχων, όσο και για τη διαχειριστική επάρκεια

του Φορέα.

ΚΕΠΑ / ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό του ΚΕΠΑ και της

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για το 2021

https://kepa-anem.gr/
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ-ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ-2021-1.pdf


Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 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 2021

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2022/06/Αγροδιατροφική_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-2021.pdf


Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ  – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 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 2021

https://okthess.gr/el/
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2022/06/OKThess-Απολογισμός-2021.pdf


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

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

Επίτιμος 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.

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

Διαβάστε εδώ τον απολογισμό της ΑΖΚ για το 2021

https://www.thessinnozone.gr/
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2022/06/2022_Αλεξάνδρεια-Ζώνη-Καινοτομίας_ΣΕΒΕ.pdf


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

 Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου καινοτομίας Thess INTEC,

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.

 Συμμετέχει μετοχικά στην ιδρυθείσα «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Thess-Intec AE» (Αρ.

ΓΕΜΗ 1560006040000/25.08.20), ενώ ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Κωνσταντόπουλος συμμετέχει και στο ΔΣ της

Εταιρείας.

ThessINTEC

Διαβάστε εδώ την πορεία του Thess INTEC

https://www.thessintec.eu/
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2022/06/Thessinteck20220517_Ορόσημα_Προόδου_Έργου.pdf


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

 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)

Παραρτήματα ΣΕΒΕ

Άρτα Λέσβος

Έβρος



Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕΒΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΒΕ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 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 2021 του Δικτύου Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Αρωγής.

https://dkaa.gr/
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΔΙΚΤΥΟΥ-20201.pdf


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

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

 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

 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 Χάρτη-

Λευκής Βίβλου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

 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)

Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού - ΕΨΜ 



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.

https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95_Covid.pdf
https://www.dkaa.gr/προσφέρω-στην-υγεία/


Ι. 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.



ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ

Κατά το διάστημα Μάιος 2021 – Ιούνιος 2022…

 Δημοσιεύθηκαν συνολικά 35 Δελτία Τύπου

 Πραγματοποιήθηκαν 2 Συνεντεύξεις Τύπου

 Δημοσιεύθηκαν 36 άρθρα και συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΕΒΕ, διατυπώνοντας και προβάλλοντας

τις θέσεις του Συνδέσμου

 Από τα δημοσιεύματα αυτά προέκυψαν περισσότερες από 5.147 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

ΙΑ.1 Επικοινωνία με ΜΜΕ



ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ

ΙΑ.1 Επικοινωνία με ΜΜΕ



ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΒΕ

O ΣΕΒΕ έχει αναπτύξει δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 15.588 «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

ΙΑ.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

2020-2022

Το Προσωπικό του ΣΕΒΕ



ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 535333

email: info@seve.gr

www.seve.gr

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

