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ΓΕΝ ΙΚ Α
Αξιότιμα μέλη,
Για μία ακόμη χρονιά έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον απολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ για το οικονομικό έτος 1/1-31/12/2017.
Πριν από αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω ως είθισται μία σύντομη ανασκόπηση
του οικονομικού κλίματος στο πλαίσιο της οποίας κινείται η οικονομία της Χώρας
και κατ΄ επέκταση η πραγματική οικονομία.
Σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις (στοιχεία από τα εβδομαδιαία Οικονομικά
δελτία του ΣΕΒ), το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε
σε €2,3 δισ., έναντι €1 δισ. το αντίστοιχο διάστημα το 2017, με τα έσοδα προ επιστροφών φόρου να υπερ-αποδίδουν. Παράλληλα, οι πρωτογενείς δαπάνες (€9,5
δισ.) κινούνται στα επίπεδα του στόχου και σημαντικά χαμηλότερα των αντίστοιχων
δαπανών του τριμήνου 2017 (€9,9 δισ.). Από την άλλη πλευρά, τον Φεβρουάριο 2018
αυξήθηκαν σημαντικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το Δημόσιο, ως αποτέλεσμα και ελέγχων σε λίγους φορολογούμενους για τους οποίους
βεβαιώθηκαν μεγάλες οφειλές. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 20,6%, από 20,8% τον προηγούμενο μήνα και 23,2% τον Ιανουάριο του
2017, ενώ ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας αναμένεται να επιταχυνθεί το επόμενο
διάστημα, δεδομένης της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Από την άλλη, ο Μάρτιος είναι ο 2ος μήνας κατά το 2018 με αρνητικό πληθωρισμό (-0,1% συνολικά το 1ο
τρίμηνο), καθώς η επίδραση της αύξησης των έμμεσων φόρων που επιβλήθηκε το
2016 και το 2017 εξασθενεί. Παράλληλα, ο πυρήνας πληθωρισμού (δείκτης τιμών
χωρίς διατροφή, ποτά, καπνό και ενέργεια) διαμορφώθηκε σε -0,4%, καταδεικνύοντας σχετική αποδυνάμωση της ζήτησης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβληματισμό
για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία ήδη παρουσίασε κάμψη το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Πάντως, η έναρξη της τουριστικής περιόδου αναμένεται να τονώσει την απασχόληση, τη ζήτηση και τις τιμές. Την ίδια
ώρα, ο κλάδος της οικοδομής εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
Όσον αφορά την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων,
ο ΣΒΣΕ πιστεύει ότι απαιτούνται παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις απαραίτητες
για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας όπως:
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Στην Χωροταξία στην οποία αναφερόμαστε στην συνέχεια,



Στην Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης,



Στην προώθηση και ενίσχυση των «Δυναμικών κλάδων της Οικονομίας,



Στην προώθηση και ενίσχυση της Βιομηχανικής συνεργασίας και διάχυσης της γνώσης.



Στην διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,



Στην περεταίρω απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών.



Στην διαμόρφωση αναπτυξιακής κουλτούρας στην Δημόσια Διοίκηση.



Σε πλήθος άλλων μικρών καθημερινών θεμάτων που ταλανίζουν την
επιχείρηση

Σε θεματικές ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων για την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ
2021), αναδείξαμε επιγραμματικά και κατά περίπτωση ορισμένες θέσεις τις οποίες
έχουμε ήδη συμπληρώνει ως ακολούθως:

ΑΔ Ε ΙΟ ΔΟ Τ Η Σ Ε ΙΣ
• Στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έχουμε σημαντική βελτίωση οφειλόμενη
στον ν.4014/2011.
• Ασφαλώς ένα πολύ καλό βήμα εκσυγχρονισμού η απλούστευση του αδειοδοτικού περιβάλλοντος με τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε η ΓΓ Βιομηχανίας
στο καθεστώς παροχής Άδειας Εγκατάστασης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων
(ν.4512/2018-Α-5, ΥΑ οικ. 5540/71/φ15/2018-Β΄60).
Η άδεια μετονομάζεται σε Έγκριση Εγκατάστασης δια της οποίας εξασφαλίζεται με μικρό κόστος και σε πολύ λίγο χρόνο η ασφάλεια δικαίου στον επενδυτή
να προχωρήσει σε εύθετο χρόνο στην κατάρτιση των αναγκαίων μελετών υλοποίησης της εγκατάστασης.

Χ ΩΡ ΟΤ Α Ξ Ι Α - ΕΠ Ι ΧΕ ΙΡΗ ΜΑ ΤΙΚΑ Π Α ΡΚΑ
• Υπάρχει ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωροθέτησης των περιοχών
κυρίως των εκτός σχεδίου πόλεως και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μικρές ή μεγάλες Άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ανεξαρτήτως αν έχει εκδηλωθεί πρω-
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τοβουλία των εντός αυτών εγκατεστημένων επιχειρήσεων
• Η απουσία χωροθετημένων περιοχών αποτρέπει τους επίδοξους επενδυτές δε
δομένου ότι δημιουργεί μεγάλο παράγοντα αβεβαιότητας και δεν παρέχει ούτε
την στοιχειώδη ασφάλεια δικαίου.
• Η αναγκαστική εγκατάσταση σε εκτός σχεδίου μη χωροθετημένη περιοχή, χωρίς
τις στοιχειώδεις υποδομές, καθίσταται καθημερινή πρακτική όσο διαρκεί η έλλειψη χωροθέτησης.
• Υπάρχει άμεση ανάγκη νομοθετικών παρεμβάσεων (ν.3982/11) για τα Επιχειρηματικά Πάρκα προκειμένου να αποτελέσουν πόλο έλξεως νέων επενδύσεων
καθώς και για να λύσουν πραγματικά εμπόδια ανάπτυξης ΕΠΕ στις ΑΒΣ.
• Υπάρχει ανάγκη, η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης να χρηματοδοτείται με χαμηλότοκα δάνεια.
• Υπάρχει ανάγκη, η ανάπτυξη των ΕΠΕ να θεωρείται “Στρατηγική Επένδυση” και
να εγκρίνεται με διαδικασίες fast track.
• Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής δυνατότητας τροποποίησης των κανονισμών λειτουργίας των παλαιά γενιάς Επιχειρηματικών Πάρκων προκειμένου να δοθεί δυνατότητα επανακαθορισμού των σχέσεων ΕΠ και οικείου Δήμου.

ΦΟ Ρ Ο ΛΟ Γ ΙΚ Α
• Φορολογική πολιτική πρέπει να βασίζεται περισσότερο στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στο ποσοστό των φόρων με το οποίο υπολογίζονται οι
φόροι.
• Υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων καταπολέμησης της εισφορο - φοροδιαφυγής.
• Υπάρχει άμεση ανάγκη καθιέρωσης του θεσμού της «Συνεπούς Επιχείρησης»,
η οποία με αυστηρά κριτήρια απόκτησης του χαρακτηρισμού αυτού θα απολαμβάνει:
 Την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών Επιχειρήσεων, χωρίς
να μεσολαβούν οι χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου. Δεδομένου ότι
σήμερα για την επιστροφή του ΦΠΑ του «μ» μηνός, υποβάλλεται αίτηση
στον «μ+1» μήνα, ελέγχεται στον «μ+4» μήνα και τα χρήματα επιστρέφονται τον «μ+8» μήνα.
Το ούτως διαμορφούμενο ύψος του ανωτέρω προς επιστροφή ΦΠΑ
αποτελεί ένα εξόχως υψηλό ετήσιο ποσό που είναι ανάλογο του ποσο-
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στού των εξαγωγών σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών.
• Προτείνεται ως στρατηγική λύση καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ,
η αντιστροφή χρέωσης ΦΠΑ στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Χώρα,
ώστε υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ στο δημόσιο να είναι ο αγοραστής.
Με τον τρόπο αυτό:
 Παύει ο πωλητής να γίνεται φοροεισπράκτορας και να επιβαρύνεται
με τον ΦΠΑ σε περιπτώσεις αδυναμίας είσπραξης του από τον πελάτη,
 Δεν θα απαιτείται πλέον η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ καθώς ο υπόχρεος καταβολής είναι και ο δικαιούχος της έκπτωσης,
 Θα είναι αδύνατον πλέον να γίνει φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ με λήψη
πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.
 Θα καθίσταται πολύ πιο εύκολη η διαπίστωση περιπτώσεων που η επιχείρηση εκπίπτει ΦΠΑ που δεν είναι εκπεστέος.
• Υπάρχει άμεση ανάγκη ύπαρξης ενός δίκαιου, απλού και σταθερού φορολογικού
συστήματος που να ανταποκρίνεται στην φοροδοτική ικανότητα των επιχειρή
σεων,
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής.
• Προτείνεται η καθιέρωση του συμψηφισμού των συσσωρευμένων ζημιών με τα
κέρδη της επόμενης δεκαετίας.
• Προτείνεται η καθιέρωση του συμψηφισμού των καταβαλλομένων φόρων και
τελών και κυρίως του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή με απαιτήσεις από ΦΠΑ, ως άνω.
• Προτείνεται η επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας αποσβέσεων με ελεύ
θερη επιλογή της σταθερής, της φθίνουσας, ή της μεθόδου της εφάπαξ απόσβε
σης.
• Τέλος ζητείται μεταρρύθμιση στον τομέα φορολογικών ελέγχων


Να επανέλθει το μέχρι πρότινος ισχύον καθεστώς της ισχύος του Φορολογικού Πιστοποιητικού.



Να συντμηθεί ο χρόνος περαίωσης των διενεργούμενων φορολογικών
ελέγχων.

• Πέρα από την παραδοχή όλων για την ανάγκη λήψης μέτρων μείωσης του κόστους ενέργειας στην μεταποίηση, ο ΣΒΣΕ έθεσε το θέμα του έμμεσου - αφανούς πλην σημαντικού κόστους που προκύπτει από τις πτώσεις και βυθίσεις που
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παρουσιάζονται στις Βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) Οινοφύτων - Σχηματαρίου, αποτέλεσμα των οποίων είναι
η απρόοπτη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας και η απώλεια του κατεργαζόμενου προϊόντος.
• Προτείνεται η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης, του Φυσικού Αερίου που αναλίσκεται για παραγωγή προϊόντων που προορίζονται:
 Για παραδόσεις σε τρίτες χώρες και


Για παραδόσεις στην ΕΕ αν όχι ολοκλήρου του ποσοστού, τουλάχιστον
μέχρι του ποσοστού που ισχύει στην χώρα προορισμού.

• Ο φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι «εσωτερικός φόρος» και δεν πρέπει να
επιβαρύνει το εξαγώγιμα προϊόντα δεδομένου ότι δημιουργείται πρόβλημα ανταγωνισμού.
 Την επαναφορά ισχύος της εξαίρεσης από την λίστα υλών, υλικών για
τα οποία χορηγείται «απαλλακτικό καταβολής ΦΠΑ», όπως το Φ.Α, το
Η/Ρ τα υλικά συσκευασίας, τα βιομηχανικά αέρια κ.ά. Έτσι, η επιχεί
ρηση στερείται απαραίτητης ρευστότητας, η αναπλήρωση της οποίας
προσκρούει στην γενική έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, ή στην
δανειοδότηση με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.
Σύμφωνα με το Βαρόμετρο των Μεταρρυθμίσεων του 2018, που πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από την BusinessEurope, τον πανευρωπαϊκό οργανισμό των
εθνικών συνδέσμων επιχειρήσεων (που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον ΣΕΒ),
οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιμέρους κράτη-μέλη δεν υλοποιούνται ικανοποιητικά παρά μόνο στο 22% των περιπτώσεων, παρόλο που σε ποσοστό 89% οι προτάσεις αυτές κρίνονται ότι είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση.

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟ Υ Σ ΒΣ Ε
• Στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας στα Οινόφυτα, στις 9 Μαρτίου 2018, με
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε κοινή Εκδήλωση-Ημερίδα όλων παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας
με τίτλο: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παράγει και εξάγει». Σκοπός της
εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση προς τις πολύπαθες επιχειρήσεις μας του τρίπτυχου που συνθέτει σφαιρικά την εξωστρέφεια ως στόχου των ΜμΕ, με την βε-
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βαιότητα ότι θα προσφέρει την αναγκαία ενημέρωση-γνώση, απαραίτητη για την
εξαγωγική προσπάθεια.
• Πρόταση για την ένταξη τμημάτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών στο υπό
διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
Η ΕΒΕΤΑΜ και το ΕΛΚΕΜΕ, δύο φορείς της Περιφέρειας με αναγνωρισμένη και
πολυετή δραστηριότητα στους τομείς εφαρμοσμένης βιομηχανικής Έρευνας &
Ανάπτυξης και πολυετή συνεργασία με σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας,
προσκλήθηκαν από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να
αποτυπώσουν την άποψή τους για την ένταξη τμημάτων ή/και δομών στο υπό διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο να θεραπεύουν επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματικές ανάγκες του μέλλοντος
σχετικές με τις δραστηριότητες των βιομηχανικών μονάδων της Στερεάς Ελλάδας.
Οι φορείς συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ την 20.3.2018 που έλαβε
χώρα στα γραφεία του Συνδέσμου και διατύπωσαν τις απόψεις τους, όπως αυτές
αναπτύσσονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες.
1.

Αποτύπωση Αναγκών της Βιομηχανίας στη Στερεά Ελλάδα για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης.

2.

Προτάσεις για μία καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα της επιμόρφωσης εξειδικευμένων τεχνικών στελεχών & διασύνδεσης τους με την Βιομηχανία.

Η ανάπτυξη τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού, προσανατολισμένου
στις ανάγκες και προκλήσεις της βιομηχανίας, εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και πρόσθετο αντίκτυπο
στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ένταξη των παραπάνω προτάσεων στο υπό διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστήμιου Στερεάς
Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των φορέων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας της Στερεάς Ελλάδας για τη διασύνδεση του προτεινόμενου Πανεπιστημίου ΣΕ με το βιομηχανικό ιστό της περιοχής. Η εφαρμογή της καινοτόμου
αυτής προσέγγισης, που βασίζεται στους παρακάτω τρεις πυλώνες, θα οδηγήσει
σε ενδυνάμωση του επιστημονικού, τεχνολογικού και ερευνητικού χαρακτήρα της
Περιφέρειας με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την περιφερειακή αλλά και
εθνική οικονομία
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Α. Δημιουργία των κατάλληλων Πανεπιστημιακών σχολών, σε ενεργό συνεργασία
με την βιομηχανία.
Β. Αξιοποίηση των υπαρχόντων φορέων εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας της
Περιφέρειας


ΕΒΕΤΑΜ-Τεχνολογικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της ΓΓΒ



ΕΛΚΕΜΕ- Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων



ΕΑΒ - Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

 Άλλες εταιρείες με δραστηριότητα στην έρευνα & τεχνολογική καινοτομία
Γ. Συμμετοχή στην εκπαίδευση βιομηχανικών μονάδων και ΜμΕ
• Συμμετοχή του ΣΒΣΕ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Βασικοί σκοποί της εταιρείας είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
και προώθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα,
όπως αυτό εκάστοτε θα επικαιροποιείται με βάση με βάση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
• Λήψη απόφασης έγκρισης κατάθεσης πρότασης τροπολογίας άρθρ. 57α.
Στο νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-6-2011), μετά το άρθρο 57 προστίθεται
το άρθρο 57α που αφορά την Οργάνωση και εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων Οινοφύτων Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την απόφαση για το 8ο Θέμα της Τακτικής Γενικής συνέλευσης της
29ης Απριλίου 2017, επικυρώθηκε το κείμενο της τριμερούς Συμφωνίας Προθέσεων Συνεργασίας ανάπτυξης ΕΠΕ Οινοφύτων, δια του οποίου προβλεπόταν η επεξεργασία κειμένου τροπολογίας του ν.3982/11 για την ανάπτυξη ΕΠΕ Οινοφύτων.
Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 207/2015, για την προώθηση του στόχου της ίδρυσης του ΕΠΕ Οινοφύτων ΕΠΕ, η οποία προβλέπει την
σύσταση μόνιμης επιτροπής διαβούλευσης Ασωπού ποταμού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτείνει σε αυτήν την συμμετοχή του ΣΒΣΕ.
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Κατόπιν τούτο το ΔΣ της 3ης Ιανουαρίου 2017 επιλέγει και αποφάσισε, ως εκπρόσωπος του ΣΒΣΕ να ορισθεί ο Πρόεδρος κύριος Νικόλαος Κουδούνης.
Ήδη κατατέθηκε σήμερα το επεξεργασμένο κείμενο νομοθετικής παρέμβασηςτροπολογίας που συνίσταται στην προσθήκη αρθρ.57α στο νόμο 3982/11.
Δια της προσθήκης αυτής σκοπείται η αποτελεσματικότερη και λειτουργικότερη
εφαρμογή του νόμου για την ταχύτερη ανάπτυξη του ΕΠΕ.
• Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του ΣΒΣΕ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» Συμβούλιο Βιομηχανιών για την
Ανάπτυξη».
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», είναι μια
συλλογική πρωτοβουλία μικρών και μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων, που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας και όλων των συνδεδεμένων
αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενούς τομέα, στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
Κυρίαρχο στόχο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας, που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, ισόρροπη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προώθηση της
τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, εξωστρέφεια και προστασία του περιβάλλοντος.
Ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» είναι και η πλήρης συνειδητοποίηση εκ μέρους της Πολιτείας, των Κοινωνικών Εταίρων και της
κοινής γνώμης της σημασίας της μεταποιητικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη και
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, για την οριστική έξοδο από την κρίση.
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» θα συνεργαστεί στενά με όλους τους θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας.
Η ίδρυση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» συνδυάζεται και με τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής
Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της πρωτοβουλίας για μια «Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση». Στο πλαίσιο αυτό σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς και να ενταχθεί στα σχετικά Δίκτυα.
Οι ανωτέρω στόχοι είναι παράλληλοι προς τους στόχους και τις επιδιώξεις του
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ΣΒΣΕ και επομένως απόλυτα αποδεκτοί. Για τους λόγους αυτού επιβάλλεται ο
ΣΒΣΕ να συστρατευτεί, να συνεισφέρει, και να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Κατά
συνέπεια αποφασίσθηκε η συμμετοχή στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
• Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Συνδέσμου ως εταίρου στο πρόγραμμα
EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.
Επί του θέματος το ΔΣ εξέτασε την πρόταση συμμετοχής του Συνδέσμου ως εταίρου στο πρόγραμμα EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Βασικός σκοπός του έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που σήμερα δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά
(No Employment, Education, Training-ΝEETs) μέσω δράσεων κατάρτισης και της
δημιουργίας ενός μηχανισμού διασύνδεσης επιχειρήσεων με NEETs.
Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα επιχειρηματικότητας) και λοιποί εταίροι από Ελλάδα οι εξής φορείς: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας ή/και Επιμελητήριο Βοιωτίας ή/και
Επιμελητήριο Χίου.
Η συμμετοχή του Συνδέσμου συνεπάγεται οικονομική συνεισφορά στην δαπάνη
του έργου η οποία ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των € 15.000,00.
Επειδή η συμμετοχή αυτή δίνει την ευκαιρία για ανάδειξη του Συνδέσμου σε κοινωνικό εταίρο κύρους, ο Πρόεδρος πρότεινε την συμμετοχή σε αυτά και την ανάθεση των επαφών καθώς και στην διαπραγμάτευση του ποσού συμμετοχής στην
Αντιπρόεδρο κυρία Σταυρούλα Κακαουνάκη.
• Λήψη απόφασης για έκδοση Επετειακού τεύχους για τα 35 χρόνια του ΣΒΣΕ
από την ίδρυση του.
Αποφασίσθηκε η έκδοση Επετειακού Τεύχους για τα 35 χρόνια του ΣΒΣΕ από την
ίδρυση του.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε για να αποτελέσει ένα σταθμό στην πορεία του Συνδέσμου, να καταγράψει δηλαδή το μέχρι σήμερα πραγματοποιηθέν έργο, την μέχρι
τώρα δράση του και να την συνδέσει με το επόμενο βήμα που είναι η πλήρης ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης έργο που θα δώσει
νέα πνοή στην περιοχή στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και όχι μόνο.
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• Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Στο Δελτίο Τύπου της κοινής παρέμβασης ΣΕΒ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και των
Περιφερειακών Συνδέσμων για τη Βιομηχανία μεταξύ των οποίων και ο ΣΒΣΕ,


Τονίζεται με σαφή τρόπο η ανάγκη σύμπλευσης της Χώρας με την Ευρω
παϊκή Στρατηγική για τη βιομηχανία.



Προβάλλεται ως κεντρικό ζήτημα η ανάγκη μιας Εθνικής Στρατηγικής που
θα θέτει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο για τη συμμετοχή της μεταποίησης
στο ΑΕΠ της χώρας, κατ’ αντιστοιχία του Ευρωπαϊκού στόχου



Υπογραμμίζεται η ανάγκη αυτή η Στρατηγική να υιοθετηθεί με ευρεία συναίνεση και να εφαρμοστεί με συνέχεια και συνέπεια στο πλαίσιο μιας μα
κροχρόνιας εθνικής στόχευσης

• Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝ.ΔΙΑ
Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), που προέκυψε μετά τις πρόσφατες επιμελητηριακές εκλογές και κατά συνέπεια του ορισμού των εκπροσώπων των εταίρων
στο ΔΣ.
Στην θέση του Αντιπροέδρου Α€ εξελέγη ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κουδούνης.

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.


Ο ΣΒΣΕ ακολουθεί πάγια την τακτική της οικονομικής ενίσχυσης αθλητικών
Σωματείων και εκδηλώσεων φορέων της περιοχής.



Ο ΣΒΣΕ για πρώτη φορά εφέτος ενίσχυσε οικονομικά τις Καρναβαλικές
εκδηλώσεις του Δήμου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού &
Περιβάλλοντος Χαλκίδας, Δήμου Χαλκιδαίων



Μετά την παρουσίαση του έργου της «Δομής υποστήριξης δράσεων κοινω
νικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» και του πλάνου με τις προγραμματισμένες δρά
σεις για το έτος 2018, από τον εντεταλμένο Αντιπεριφερειάρχη κύριο Θέμη
Χειμάρα, προβήκαμε σε πρόσκληση των μελών μας να προβούν σε χορηγία
που αφορά αποκλειστικά την υποστήριξη των δράσεων, που υλοποιούνται
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από την δομή κοινωνικής παρέμβασης «Γέφυρα» με σκοπό την υποστήριξη
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας στην Πε
ριφέρειά μας.
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αρκετές εταιρείες εκδήλωσαν την πρόθεση να συνδράμουν με την χορηγία τους η οποία
ανήλθε στο συνολικό ποσό ύψους 26.000,00 €.
• ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Κατά την τελευταία χρονιά και μέχρι την φετινή Γ.Σ είχαμε εγγραφή 7 νέων μελών,
τους οποίους καλωσορίζουμε.
• ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Όπως είναι γνωστό και αποδεικνύεται από την συνολική παρουσία μας στον
επιχειρηματικό κόσμο, ο ΣΒΣΕ έχει αυτοπροσδιορισθεί και στοχοθετηθεί



Στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της οικονομίας και
κατά συνέπεια στην υπηρεσία της κοινωνίας.



Παραμένει Στρατηγικός στόχος μας η προώθηση της οριοθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού.



Οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε όλες τις δράσεις όλων των συλλογικών
οργάνων που προωθούν τους ανωτέρω στόχους.



Η συμμετοχή μας στην «Ελληνική Παραγωγή» Συμβούλιο Βιομηχανιών για
την Ανάπτυξη εξασφαλίζει την διαρκή παρουσία και συμβολή της Βιομηχανίας και της Μεταποίησης στις αποφάσεις που την αφορούν



Συντασσόμαστε με την άποψη που εκφράζεται από την «Ελληνική Παραγωγή» Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, πως «κύρια προστιθέμενη
αξία της κοινής πρωτοβουλίας που ανελήφθη με το κείμενο διακήρυξης της
30ης Νοεμβρίου συνίσταται στο ότι διατυπώνεται με σαφήνεια και έμφαση
η ανάγκη μετάβασης της Ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο που θα
έχει ως επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας», γεγονός ότι για πρώτη φορά
διατυπώθηκε κεντρικά και συντονισμένα το αίτημα σύμπλευσης και εναρ-
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μόνισης με την πολιτική ενίσχυσης της βιομηχανίας που εφαρμόζεται σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.


Κομβικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό είναι η κοινή μας πρόταση για την υιοθέτηση εθνικού στόχου για την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης (στο
12% του ΑΕΠ έως το 2020 και 15% μεσοπρόθεσμα) μέσα από όσο το δυνατόν
ευρύτερα συναινετικές διαδικασίες.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Οι καιροί εξακολουθούν να είναι δύσκολοι και δυστυχώς τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα δεν φαίνεται ότι θα 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 καλούμε όλους τους φορείς της Περιφέρειας, Επιμελητήρια,
Δήμους και Ενώσεις να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε παραγωγικό διάλογο με σκοπό την προώθηση όλων θεμάτων που απασχολούν την Επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μετά τιμής,
Οινόφυτα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νικόλαος Κουδούνης

53o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 22620 53183, 22620 53153
Fax: 22620 53147
website: sbste.gr, e-mail: sbste@yahoo.gr

