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ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/12/2016) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Αξιότιμα μέλη, 

Είναι εξαιρετικά λυπηρό να είσαι αναγκασμένος να αναφέρεσαι επανειλημμένα, από χρόνο σε 

χρόνο στα  ίδια θέματα.  Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό η χώρα αυτή να επιμένει σε στρατηγικές 

και τακτικές, θα έλεγα , αν όχι υπονομευτικές τουλάχιστον αδιάφορες προς την αγωνιώδη 

προσπάθεια των παραγωγικών τάξεων πρώτα να επιβιώσουν και στην συνέχεια να ορθοποδήσουν 

κι να αναπτυχθούν. 

 

Στην περυσινή Έκθεση του ΔΣ, είχαμε αναδείξει την παραγνώριση της Βιομηχανίας και του ρόλου 

της  στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της Χώρας μας. 

Η Βιομηχανία παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις δεν αποτελούσε για την πολιτεία,  εδώ 

και πολλά χρόνια, προτιμητέο πυλώνα ανάπτυξης της Χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτέλεσε η κατάργηση και η επί  πολλά χρόνια απουσία Υπουργείου Βιομηχανίας. Έτσι η 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των 

επενδύσεων με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών 

και αξιοποίηση στην πράξη του ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας, που θα προσέδιδε στην 

οικονομία μας ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία και θα προωθούσε τις εξαγωγές, δεν κατέστη 

εφικτή. 

 

Η κατάσταση αυτή, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων φάνηκε να αναστρέφεται σύσταση του 

Υφυπουργείου, Βιομηχανίας ήταν ένα θετικό και αισιόδοξο βήμα. Η Υφυπουργός Βιομηχανίας έδειξε 

ευθύς εξαρχής την πρόθεσή της να καταγράψει όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να 
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αναδείξει τον ρόλο και την συμμετοχή της Βιομηχανίας στην ανάπτυξη της Χώρας και στην 

διαμόρφωση του ΑΕΠ της. 

Ήδη από την πρώτη στιγμή  στις προγραμματικές δηλώσεις της δεσμεύθηκε για τη συγκρότηση ενός 
επιτελικού συμβουλευτικού οργάνου με την ισόρροπη συμμετοχή της διοίκησης, των εκπροσώπων των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Γιατί αυτό που σήμερα απουσιάζει, ώστε να δρομολογηθούν 
θεσμικά οι προϋποθέσεις πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της 
ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης, είναι ένα κατάλληλο πολιτικό και 
θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας». Βασικός στόχος αυτής της θεσμοθετημένης συνεργασίας θα 
ήταν η συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, μέσω της 
εκπόνησης ενός προγράμματος άμεσων ενεργειών,  που θα προσδιόριζε με την τριμερή συνεργασία 
της πολιτείας, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων την «Εθνική 
στρατηγική για την Βιομηχανία». 

Στο Φόρουμ για τη Βιομηχανία που δημιουργήθηκε και πλαισιώθηκε από  θεματικές ομάδες εργασίας, 
που επεξεργάσθηκαν επιμέρους σχέδια δράσης και άμεσων ενεργειών , ο ΣΒΣΕ είχε καταλυτική 
συμμετοχή. 

Η δομή και λειτουργία του Φόρουμ για τη Βιομηχανίας που πλαισιώθηκαν από  αντίστοιχες  Ομάδες 
Εργασίας έχουν ως ακολούθως: 

 Ομάδα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 Ομάδα διασύνδεσης  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ 

 Ομάδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Ομάδα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Ομάδα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Ειδικότερα οι ομάδες ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  και προσδιορισμού των ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΚΛΆΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ στόχευαν  στην επεξεργασία προτάσεων για τη δημιουργία και διατήρηση 
ενός απλού, σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα στην αναστροφή της αποβιομηχάνισης 
της Ελλάδας. Η ομάδες ασχολήθηκαν με την επεξεργασία προτάσεων για την άρση διοικητικών 
εμποδίων, για τη βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης, για επίλυση θεμάτων που αφορούν 
βιομηχανικά πάρκα και τα πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, για θέματα εποπτείας της αγοράς, για τα 
θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και ενέργειας 
Σε αυτήν την ομάδα ο ΣΒΣΕ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν. 
3982/2011, έχοντας κατά νου την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κυρίου Μπακογιάννη για ανάπτυξη 
ΕΠΕ στην περιοχή Οινοφύτων –Σχηματαρίου.  
Δυστυχώς καμία από τις τεκμηριωμένες προτάσεις των ομάδων δεν υλοποιήθηκε με νόμο ή με 
Υπουργική απόφαση παρά το γεγονός ότι όλες έτυχαν της έγκρισης του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π . 
Ο Τομέας της Παραγωγής, ιδιαίτερα των δυναμικών κλάδων της οικονομίας αποτελεί σύμφωνα με τις 
διατυπωθείσες θέσεις του Φόρουμ,  βασική αναπτυξιακή παράμετρο της οικονομίας κάθε χώρας. 
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, διασυνδέεται στενά με 
άλλους τομείς της οικονομίας (πρωτογενής & τριτογενής τομέας) και έχει τις σημαντικότερες έμμεσες 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε αυτούς, ιδιαίτερα δε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η 
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βιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και της Ελληνικής οικονομίας, παρά τη 
σημαντική μείωση που εμφάνισαν τα βασικά μεγέθη της, την περίοδο της κρίσης, δηλ. από το 2008 
μέχρι σήμερα και τη διαπιστωμένη αποβιομηχάνιση, η βιομηχανία παραμένει σημαντική για την 
ελληνική οικονομία δεδομένου ότι:  

1. Είναι ο 3ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα,  

2. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 εργαζόμενους  

3. Διαθέτει ικανό αριθμό σύγχρονων επιχειρήσεων, διεθνώς ανταγωνιστικών και με σημαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα. 

4. Προσφέρει μόνιμη απασχόληση, μη υποκείμενη στις εποχικές διακυμάνσεις και κατά συνέπεια 
είναι ο σημαντικότερος αιμοδότης όχι μόνο ασφαλιστικών εισφορών αλλά και φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

 
Επομένως, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την επανεκκίνηση και αναζωογόνηση της 
εθνικής οικονομίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας 
και την επανάκτηση και αύξηση του μεριδίου της στο ΑΕΠ. Για να επιτευχθεί, όμως, ο στόχος αυτός 
απαιτείται μια ρεαλιστική, μέσο-μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική.  
Η βιομηχανική πολιτική της χώρας για τα επόμενα χρόνια (2017-2020) οφείλει να στοχεύει στην 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας, η οποία θα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να αποτελέσει έναν από τους κύριους πυλώνες της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της εξόδου της από την κρίση.  
Προτεραιότητες της νέας βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να είναι :  

 Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η αύξηση της συμμετοχής του μεταποιητικού τομέα 
με στόχο το 20% του παραγομένου  ΑΕΠ2,  

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στις διεθνείς αγορές και η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης της, με προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας  

 Η δημιουργία νέων σταθερών θέσεων εργασίας. Η ενθάρρυνση παραγωγικών επενδύσεων 
μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη δημιουργία 
αναπτυξιακής προοπτικής και βιώσιμων θέσεων εργασίας, ώστε να καλυφθεί το ταχύτερο 
δυνατόν το επενδυτικό κενό. 

 Η θέσπιση ειδικών κανόνων ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων και βεβαίως 
η συντόμευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ίδρυσης τους. 

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι δυναμικοί κλάδοι που θα επιλεγούν  προκριθούν για ενίσχυση μέσα 
από τη βιομηχανική πολιτική, μπορεί να είναι:  

 Κλάδοι με ισχυρή και μακρά παρουσία στην ελληνική βιομηχανική παραγωγή  

 Κλάδοι που έδειξαν σημαντική αντοχή στην κρίση ή/και θετική πορεία (παραγωγική και 
εξαγωγική)  

 Κλάδοι που αξιοποιούν σημαντικούς εγχώριους φυσικούς πόρους και ενισχύουν την 
περιφερειακή ανάπτυξη  

 Παραδοσιακοί ή νέοι κλάδοι ενταγμένοι σε δίκτυα ή συνεργατικούς σχηματισμούς οριζόντιας 
και κάθετης ολοκλήρωσης, όπως και σε αλυσίδες αξίας . 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΣΕ  
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 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Αποδεχθήκαμε κατά αρχήν την πρόταση του ΣΕΒ  για την συμμετοχή του Συνδέσμου ως ιδρυτικού 
εταίρου σε Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στη χώρα για προώθηση, ανάπτυξη της 
καινοτομίας με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Συναφώς γνωστοποιήσαμε την επιφύλαξη να εξετάσουμε εκ νέου και ουσιαστικά την συμμετοχή 
μας μετά την κατάρτιση και γνωστοποίηση του καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι η δράση αυτή παρουσιάσθηκε στο επιτελείο του ΥΠΑΝ πλην όμως δεν 
τελεσφόρησε ΣΒΣΕ επιφυλάσσεται να ανακινήσει το θέμα στο επόμενο χρονικό διάστημα.  
 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (ΕΣΕΠΠΑ) 
 

Εν όψει της υπογραφής προθέσεων συνεργασίας για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου 

Οινοφύτων και των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίησή του κρίθηκε σκόπιμο να 

συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ως ιδρυτικό μέλος στον Ελληνικό 

Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Πάρκων. Το σχετικό καταστατικό υπεγράφη στις 17/3/2017 από τον 

Πρόεδρο , κ. Κουδούνη.   

Σημειώνεται ότι σκοπός του ΕΣΕΠΠΑ είναι η συνεργασία φορέων και επιχειρήσεων που ιδρύουν, 

διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, 

καθώς και των επιχειρήσεων , οι οποίες είναι εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητα εντός 

αυτών. Ειδικότερα, ο σκοπός του Συνδέσμου είναι η προάσπιση των συμφερόντων των 

Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, ενώπιον δημόσιων αρχών, φορέων κρατικών και μη , η επίλυση θεσμικών και 

νομικών θεμάτων που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους, η προβολή αυτών, και η παροχή 

συμβουλών, η  εκπαίδευση στελεχών, η απλούστευση στην αδειοδότηση ίδρυσης των 

επιχειρηματικών πάρκων καθώς και της ίδρυσης – λειτουργίας επιχειρήσεων εντός αυτών κλπ.  

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΤΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΑΕ»  

Συμφωνήθηκε με την ENTERPRISE GREECE, η υπογραφή πρωτοκόλλου Συνεργασίας.  

Η απόφαση ελήφθη μετά την στάθμιση  των στόχων τους που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και 

προώθηση της εξωστρέφειας και συμπίπτουν με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Συνδέσμου και 

ως εκ τούτου καλύπτουν απόλυτα τους κοινούς σκοπούς και στόχους. 

Συγκεκριμένα, κρίθηκε σκόπιμο να υπογραφεί το συνημμένο πρωτόκολλο συνεργασίας, 

προκειμένου να ενισχυθούν μέσω του Συνδέσμου οι επιχειρήσεις στην  Στερεά Ελλάδα  από την  

εταιρεία  «Enterprise Greece», με την προβολή των προϊόντων τους, την προώθηση εξαγωγών, την 

επίλυση θεσμικών τους θεμάτων αλλά και με την διευκόλυνση των επενδύσεων τους. Παράλληλα, 

σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, 

η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη 

διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών 
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συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών 

συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης 

υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση 

επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», μεταξύ άλλων,  

Προβάλει την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό στις διεθνείς αγορές, κινητοποιεί τους 

ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσµικό, νομοθετικό, φορολογικό και 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και εφαρμόζει πλήθος άλλων 

πρακτικών προώθησης των εξαγωγών και των επενδύσεων. 

. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.27 ΤΟΥ ν.4399/16 ΤΗΣ Π.Στ,Ε. 

Με την από 4 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του ΔΣ ενέκρινε την συμμετοχή του ΣΒΣΕ   στην Γνωμοδοτική 

Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας του αρθρ. 27 του Ν.4399/16  που ζητήθηκε από την Γενική Διεύθυνση 

Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών στην οποία ο Σύνδεσμος ορίσθηκε να μετέχει ως 

μέλος σύμφωνα με την 143649/2415/12,9,16 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

Κατόπιν τούτου, ορίσθηκαν ως τακτικό μέλος ο κύριος Νικόλαο Κουδούνης με αναπληρωτή τον κύριο 

Αθανάσιο Καββαδά  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΤΟΥ ΣΒΣΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ 

( O ΣΒΣΕ δια του Προέδρου του) 

ΣΕΒ 

 Γενικό Συμβούλιο  

 Δίκτυο Χωροταξίας &  Δικτύων 

 Φόρουμ Βιομηχανίας 

 Δίκτυο καινοτομίας 

Γ.Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ΥΠΑΝ 

 Φόρουμ Βιομηχανίας ( ΟΜΑΔΑ Α΄ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) 

 Φόρουμ Βιομηχανίας ( ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ) 

 Φόρουμ Βιομηχανίας ( ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΜΙΚΡΟΜΕΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ,) 

 Φόρουμ Βιομηχανίας ( ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΞΟΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,) 

 Φόρουμ Βιομηχανίας ( ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΜ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,) 
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 Φόρουμ Βιομηχανίας ( ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΈΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

Σημείωση: Καίτοι τα πορίσματα του Φόρουμ Βιομηχανίας έχουν εγκριθεί από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π, υπάρχει η 

πιθανότητα –δυνατότητα να ανοίξει για πρόσθετα ζητήματα που θα προκύψουν. 

 Φόρουμ Αγροδιατροφής,  Τουρισμού και Βιομηχανίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Μέλος ΔΣ  Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

27 του Ν.4399/16».    

 Μέλος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. 

 Μέλος ΔΣ Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

Κατά την χρήση που διέρρευσε ο ΣΒΣΕ μετείχε σημαντικά σε δράσεις που αφορούν το υψηλό 

αίσθημα υπευθυνότητας προς την τοπική κοινωνία ,στους τομείς: 

 Εύρεσης εργασίας 

 Πολιτισμός  

 Αθλιτισμός 

 Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

Το θέμα της Αστυνομικής φύλαξης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής 

Οινοφύτων Σχηματαρίου κατά την τελευταία τριετία εξελίσσεται όλο και χειρότερα. Κατόπιν τούτου 

προσφύγαμε στην Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας  και προτείναμε αποτελεσματικότερη φύλαξη.  

ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 

Η αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας, η εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας της και των λοιπών 

δεικτών της οφειλομένη στην νέα  επικοινωνιακή πολιτική μας, απέδωσε καρπούς και έτσι για μία 

ακόμη χρονιά σημειώνεται με ικανοποίηση ότι σημαντικός αριθμός νέων μελών πλαισιώνει τις τάξεις 

μας. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ακόμη η νέα πολιτική συνδρομών που εφαρμόσαμε με βάση  την 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 7ης Απριλίου του 2016 κατά την οποία αποφασίσθηκε 

η τροποποίηση του καταστατικού η οποία έχει ως ακολούθως: «Για την πραγματοποίηση των σκοπών 

του Σωματείου τα Μέλη του αναλαμβάνουν με το παρόν Καταστατικό την υποχρέωση να 
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καταβάλουν στο ταμείο του Σωματείου κάθε χρόνο συνδρομή η οποία αποφασίζεται κατά 

πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική 

Συνέλευση. Το ύψος της συνδρομής για τα Συνδεδεμένα μέλη ορίζεται εις το 1/4 της εκάστοτε 

ισχύουσας συνδρομής των Τακτικών μελών. Το ύψος της συνδρομής θα καθορίζει με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών της η Γ.Σ. Η ετήσια συνδρομή θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους. Το 

έτος λογίζεται ολόκληρο ανεξάρτητα από το μήνα εγγραφής κάθε μέλους.» 

Προς εκτέλεση των ανωτέρω και με το σκεπτικό της αναλογικής και βάσει της οικονομικής δυνατότητας 

των μελών, ο Ταμίας του Συνδέσμου κύριος Ευτύχιος Κοτζαμπασάκης παρουσίασε διάφορα σενάρια 

υπολογισμού της ετήσιας συνδρομής των μελών. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε να 

καθιερωθεί η μέθοδες υπολογισμού με βάση τον ετήσιο τζίρο. του μέλους ως ακολούθως: 

 

 

 

 ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΥΚΛ  

.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩ

Ν 

   

Εως € 5 εκ. 300 75 

Από € 5,1 εκ.50 εκ. 400 100 

Από € 51 εκ150 εκ. 500 125 

Από € 151 εκ.-250 εκ. 600 150 

Από € 251 εκ.-500 εκ. 700 175 

Από € 501 εκ και άνω. 800 200 
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ 

Κατά την διαρρεύσασα χρονιά και μέχρι την φετινή Γ.Σ  είχαμε εγγραφή  12 νέων μελών, τους οποίους 

καλωσορίζουμε και ζητούμε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση:  

Πρόκειται για τις ακόλουθες επιχειρήσεις: 

 

1. ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΪΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΕ    ΑΠΟΦ.ΔΣ 26.9.16 

2. Ε.ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑΟΕ     ΑΠΟΦ.ΔΣ 24.10.16 

3. ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ     ΑΠΟΦ.ΔΣ 12.12.16  

4. ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛ ΑΕ     ΑΠΟΦ. ΔΣ 20.17 

5. AIR LIQUID HELLAS ABEA    ΑΠΟΦ. ΔΣ  20.2.17 

6. ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΠΕΕ      ΑΠΟΦ. ΔΣ 20.17 

7. Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ  ΑΠΟΦ. ΔΣ17.3.17 

8. ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ     ΑΠΟΦ. ΔΣ17.3.17 

9. ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ      ΑΠΟΦ. ΔΣ17.3.17 

10. Κ.ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ      ΑΠΟΦ. ΔΣ17.3.17 

11. Σ.ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΒΕΕ     ΑΠΟΦ, ΔΣ27.3.17 

12. Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ     ΑΠΟΦ. ΔΣ27.3.17 

Παράλληλα η εταιρεία PEPSICO ΗΒΗ AE ζήτησε την διαγραφή της, λήγω διακοπής των εργασιών στον 

κλάδο εμφιάλωσης ποτών στην Ελλάδα και μεταφοράς της δραστηριότητας στην Ρουμανία.  Για  την 

διαγραφή αυτή ζητούμε επίσης την έγκριση της Γ.Σ. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί στο σώμα ότι το 

εξέχον μέλος μας η ΕΛΒΑΛ ΑΕ προχώρησε ήδη στην αγορά του γηπέδου και των κτιρίων της. Το σώμα 

εύχεται στην ΕΛΒΑΛ ΑΕ καλορίζικο.  

περυσινός πρωτεύων στόχος ήταν: «Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και 

περιβαλλοντικής εξυγίανσης της περιοχής» Σήμερα μπορούμε βάσιμα να ισχυρισθούμε ότι δια της 

τριμερούς σύμβασης ο στόχος της δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης έχει βάσιμες  

προοπτικές επίτευξης.  
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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Οι καιροί εξακολουθούν να είναι δύσκολοι και δυστυχώς τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα δεν 

φαίνεται να αρθούν σύντομα. Για αυτό προτρέπω όλες τις επιχειρήσεις να μην διστάζουν να 

αναδεικνύουν τα θέματα που τους απασχολούν και να τα επικοινωνούν στο ΔΣ ώστε  να προσπαθούμε 

να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.. προς τον σκοπό αυτό θα ανοίξουμε ειδικό παράθυρο στο site στο 

οποίο θα αναρτώνται  τα παραπάνω. Τέλος εύχομαι σε όλους μας να  ξεπεράσουμε με επιτυχία την 

σημερινή κρίση και να αναδειχθούμε  και πάλι πρωτοπόροι της Ανάπτυξης και της προκοπής.  

Μετά τιμής, 

Οινόφυτα 31 Μαρτίου 2017 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

Νικόλαος Κουδούνης 

 


