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ΓΕΝΙΚΑ 

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 1/1-31/12/2019. 

Ο εφετινός απολογισμός αναπόφευκτα δεν θα περιορισθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

εντός του οποίου κινήθηκε η Οικονομία της Χώρας και κατ’ επέκταση η πραγματική Οικονομία 

στο Οικονομικό έτος 2019, αλλά είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και με τις καταιγιστικές 

εξελίξεις που επέφερε η Υγειονομική κρίση του Covid-19 η οποία έπληξε και εξακολουθεί να 

επηρεάζει την οικονομική πορεία των εταιρειών μας. Είναι επίσης απαραίτητο να δούμε τις επί 

μέρους δράσεις του Συνδέσμου μας , να δούμε τις συνέργειες που ανέπτυξε και βεβαίως τις 

συνέπειες αυτών των συνεργειών. 

Πριν την Υγειονομική κρίση του Covid-19  το μήνυμα των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ήταν 

να τεθεί η βιομηχανία στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την επόμενη 5ετία με 

μήνυμα που εξέπεμψαν με κοινή διακήρυξη της συμμαχίας Industry4Europe προς τους 

Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων για να θέσουν τη βιομηχανία στο επίκεντρο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής κατά την επόμενη 5ετία (2019-2024), μαζί με την «Ελληνική Παραγωγή - 

Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», τον ΣΕΒ με τους λοιπούς Περιφερειακούς 

Συνδέσμους ήτοι το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, το ΣΒΣΕ, το Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος και με άλλους 23 κλαδικούς και Περιφερειακούς 

Βιομηχανικούς Συνδέσμους της Ελλάδας.  

Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν η ενίσχυση της βιομηχανίας  ώστε να γίνει «Εθνικός Στόχος» ο 

πυλώνας Βιομηχανία ο οποίος συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 8,6% με μέσο 

όρο ΕΕ 16% να ανέλθει στο 12% έως το 2020 και μεσοπρόθεσμα το 15%. Ανάλογοι στόχοι 

τέθηκαν τόσο στους επιχειρηματικούς κύκλους της Ευρώπης όσο και στις ΗΠΑ, γιατί όλοι 

αναγνώρισαν ότι η ανάπτυξη της Βιομηχανίας αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη των 

Οικονομιών τους και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 

Φευ, οι στόχοι αυτοί σήμερα δεν μπορούν να επιτευχθούν.  

Σήμερα εν όψει των σοβαρών αναταράξεων που έχει επιφέρει και ενδεχόμενα θα συνεχίσει να 

συσσωρεύει η εξάπλωση της νόσου από τον ιό Covid-19 στο σύστημα υγείας, όπου το ιατρικό 
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και νοσηλευτικό προσωπικό, τα σώματα ασφαλείας και πλήθος άλλων ανθρώπων οι οποίοι 

έχουν ανιδιοτελώς στρατευθεί για τον περιορισμό του και την εξάλειψη του και δίδουν τον 

τιτάνιο αγώνα διάσωσης των συμπολιτών μας, έρχονται να προστεθούν οι εκατοντάδες μικρ ές 

και μεσαίες επιχειρήσεις που χειμάζονται από την μερική ή ολική διακοπή των εργασιών τους 

και την συνακόλουθη μείωση του τζίρου τους και κατά συνέπεια της διαμόρφωσης μεγάλων 

αναγκών ρευστότητας .  

Έρχονται να προστεθούν οι εργαζόμενοι τους που προσδοκούν η επόμενη μέρα να τους βρει 

στη δουλειά τους. Όλοι μας έχουμε ήδη οπλισθεί με στωικότητα, με υπομονή αλλά και με τη 

σθεναρά θέληση μας για ένα καλλίτερο αύριο. Στην πρόσφατη δύσκολη περίοδο της κρίσεως 

του Covid-19, ο ΣΒΣΕ πραγματοποίησε σημαντικές παρεμβάσεις με κύριο άξονα την 

ενδυνάμωση των μέτρων ανακούφισης των επιχειρήσεων που με ΚΥΑ ανέστειλαν διέκοψαν τη 

λειτουργά τους με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ρευστότητας και την οικονομική αδυναμία 

τους. Κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε τακτικότερα και να συν-δημιουργήσουμε μία 

αξιόλογη ώσμωση που φιλοδοξούμε να αποτελέσει το εργαλείο περαιτέρω σύσφιξης των 

σχέσεων και των συνεργασιών. Πετύχαμε την  καθημερινή ενημέρωση των επιχειρήσεων για 

όλες τις αποφάσεις και τα μέτρα της Κεντρικής Διοίκησης. Σχετικός πίνακας παρατίθεται στο 

παράρτημα Νο 1. Επιπρόσθετα προτείναμε και πετύχαμε την χαμηλότοκη χρηματοδότηση για 

άμεση εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να μπει ρευστό στην αγορά, 

την άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ,  ζητήσαμε και πετύχαμε  τη διεύρυνση της λίστας 

των προστατευόμενων ΚΑΔ, ζητήσαμε Θέσπιση κινήτρων  άμεσης εξόφλησης φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να είναι σε θέση να είναι 

απολύτως συνεπείς σε αυτές, έχουμε ζητήσει επιτάχυνση ελέγχων και καταβολής δόσεων 

Αναπτυξιακών νόμων και προσβλέπουμε σε ειδικά μέτρα στήριξης της ανταγωνιστικότητας της 

μεταποίησης της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους 

επέδειξαν αξιέπαινη Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα προβαίνοντας σε δωρεές και χορηγίες 

προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σχετικός πίνακας παρατίθεται στο παράρτημα Νο 2. Επέδειξαν 

επίσης αξιοσημείωτη προσήλωση στην τήρηση των μέτρων υγιεινής που εφάρμοσαν στους 

χώρους εργασίας και στις συναλλαγές τους, με αποτέλεσμα να έχουν επιτύχει άψογα 

αποτελέσματα φραγής της διασποράς του ιού.  

Η επόμενη ημέρα καλεί σύσσωμη την επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες 

που θα την φέρουν μπροστά από τα γεγονότα. Η επόμενη ημέρα καλεί όλους τους 

παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας να ενώσουν τις γνώσεις τους τις δυνάμεις τους και τα 

προτάγματα των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν ώστε να συν-διαμορφώσουν με την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα ρεαλιστικό «Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης» κατά τομέα 

δράσης ικανό να δώσει πραγματική ώθηση στην οικονομία της Περιφέρειας, όπως άλλωστε το 

είχαμε προτείνει και είχε γίνει ευμενώς αποδεκτό στο πλαίσιο της 6ης συνεδρίασης του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι.  
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Έχουμε προτείνει, ο επιχειρηματικός κόσμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που 

εκπροσωπείται από το ΣΒΣΕ να αποτελέσει μαζί με τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας,  υπό 

την αιγίδα της Περιφέρειας, μία  Θεσμοθετημένη ομάδα οικονομικής και αναπτυξιακής 

κρούσης που θα ασχοληθεί με την αποτύπωση της παρούσης κατάστασης την καταγραφή των 

προβλημάτων και με την διαμόρφωση προτάσεων που θα διασφαλίσουν όχι μόνο την 

βιωσιμότητα αλλά και την αναπτυξιακή ώθηση της Περιφέρειας.  

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

• Ανάπτυξη Υποδομών 

• Προώθηση- Βελτίωση νομοθεσίας για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια  

• Αναθεώρηση- προσαρμογή του  Περιφερειακού Χωρικού  Σχεδίου.  

• Επιχειρηματικά Πάρκα Π.Στ.Ε-Ένταξη τους στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια  

• Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) Περιφέρειας- Προτάσεις μετατροπής σε ΕΠ. 

• Μεταποιητικός Τομέας-Κίνητρα ίδρυσης και μετεγκατάστασης  σε ΕΠ  

• Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης ΜμΕ-CLUSTERS 

• Αγροδιατροφικός Μεταποιητικός τομέας-Πρωτογενής Παραγωγή- CLUSTERS-Logistics. 

• Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης 

• Ινστιτούτο Τεχνολογίας-Συμπραξη ΠΣΕΚ,ΣΒΣΕ και τεχνολογικών εταιρειών Π.Στ.Ε 

• Τουριστικός Τομέας-Πολιτισμός 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

• Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας 

(Κωνσταντίνος Καραγιάννης) 

• Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (Κωνσταντίνος Βαρδακώστας) 

• Αντιπεριφερειάρχης  για θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού (Ηλίας Μπουρμάς) 

• Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)  

Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 

• Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας 

• Επιμελητήριο Βοιωτίας 

• Επιμελητήριο Ευβοίας 

• Επιμελητήριο Φθιώτιδας 
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• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 

• Επιμελητήριο Φωκίδας 

• Επιμελητήριο Ευρυτανίας 

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

• Να Συσταθεί «Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ανάπτυξης». (όπου θα 

συμμετέχει το σύνολο των εμπλεκομένων Θεσμών και Φορέων). 

• Να Συσταθούν «Γνωμοδοτικά Συμβούλια κατά τομέα Δράσης» (πχ.Άτυπες 

Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) Περιφέρειας-Προτάσεις μετατροπής τους σε ΕΠ.) 

• Στην  οργάνωση εκάστου «Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Τομέα δράσης» θα 

συμμετέχουν οι καθ΄ ύλη εμπλεκόμενοι Θεσμικοί Φορείς.  

• Η Διοικητική δομή «Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Τομέα δράσης» θα αποτελείται από 

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο-αναπληρωτή του και τον Γραμματέα. Η εκλογή του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του. 

• Η οργάνωση των τομέων δράσης δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ταυτόχρονα.  

• Εν πρώτης θα επιλεγούν οι τομείς άμεσης προτεραιότητας πχ. Επιχειρηματικά Πάρκα, 

Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ), Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Περιφερειακό 

Χωρικό Σχέδιο, Ανάπτυξη Υποδομών, Μεταποιητικός Τομέας κλπ.  

• Η προτεραιότητα θα ορισθεί από την ολομέλεια των εμπλεκομένων Θεσμών και 

Φορέων «Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ανάπτυξης» 

• Το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο τομέα δράσης» θα συνεδριάζει τόσο τακτικά κατόπιν 

απόφασης του  ώστε να ολοκληρώσει την πρώτη δέσμη προτάσεων του εντός 

εξαμήνου από την σύσταση του. Έκτοτε δύναται να συνεδριάζει επικουρικά ανάλογα 

με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

• Στις συνεδριάσεις θα τηρούνται πρακτικά από πρόσωπο που θα ορίσει η Π.Στ.Ε 

• Μετά το πέρας των εργασιών του «Γνωμοδοτικού Συμβουλίου τομέα δράσης» της 

πρώτης φάσης (εντός εξαμήνου) θα συνταχθεί Έκθεση- Γνωμοδότηση παραδοτέα στον 

Περιφερειάρχη. 

• Οι συνεδριάσεις των «Γνωμοδοτικών Συμβουλίων Τομέων δράσης» θα 

πραγματοποιούνται στην έδρα του Προέδρου των. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

• Οι προτάσεις για την επόμενη ημέρα θα αποτελέσουν αντικείμενο του κάθε 

«Γνωμοδοτικού Συμβουλίου τομέα δράσης» που θα συσταθεί. 

http://www.teetas.gr/?q=node/644
http://www.teetas.gr/?q=node/644
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• Η παραδοτέα Έκθεση- Γνωμοδότηση προς τον Περιφερειάρχη πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένη από την άποψη οφέλους-κόστους και κατά το δυνατόν κοστολογημένη 

και θα αποτελέσει το «Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης» 

• Αν η τεκμηρίωση  απαιτήσει ανάθεση ειδικής μελέτης, «Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

τομέα δράσης» θα αιτηθεί την κάλυψη του κόστους της από την Π.Στ.Ε.  

Εμείς στην Στερεά Ελλάδα , οι επιχειρήσεις μέλη μας, επιβάλλεται να ενεργήσουμε  με γνώμονα 

την επίτευξη του στόχου αυτού πρώτα σε επίπεδο Περιφέρειας. Είναι βεβαίως ευκταία αντίστοιχη 

στοχοθέτηση όλων των άλλων Περιφερειών ώστε  το σύνολο των προτάσεων να αποτελέσει  το 

«Εθνικό Στρατηγικό  Σχέδιο Ανάπτυξης» 

Εμείς στη Στερεά Ελλάδα αποτολμήσαμε πρώτοι στην Χώρα,  την ίδρυση Επιχειρηματικού 

Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης της  ΛΑΠ Ασωπού και δώσαμε το έναυσμα για να ξεκινήσει 

η μεγάλη συζήτηση για τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις και τα Επιχειρηματικά Πάρκα 

σε όλη την Χώρα. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα αποφασιστικό εργαλείο ανάπτυξης και 

βιομηχανικής ανάταξης της περιοχής μας. Δεν αρκεί όμως αυτό. Ήλθε λοιπόν η ώρα της 

μεγάλης ευθύνης, να αποδείξουμε ότι έχουμε την ωριμότητα και την βούληση να 

ανασκουμπωθούμε και να πραγματοποιήσουμε το άλμα μπροστά.  

Ήδη από 3.9.2019 συστήσαμε την ΕΑΝΕΠ ΟΑ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ) η οποία ήδη έχει προβεί κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης 

προσφορών, μειοδοτικού διαγωνισμού και λοιπών ποιοτικών στοιχείων αξιολόγησης στην 

ανάθεση του Business plan του ΕΠ Οινοφύτων στην εταιρεία Συμβούλων Grant Thornton. 

Ήδη από 7.12.19 συστήσαμε  την ΕΔΕΠ ΟΑ ΑΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ), η οποία έχει εκμισθώσει και έχει εξοπλίσει 

πλήρως γραφεία στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 

Ο ΣΒΣΕ  και τα στελέχη μας συνεχίζουμε  να  συμμετέχουμε ενεργά σε ομάδες εγασίας και τις 

αρμόδιες περιτροπές που έχουν το χαρακτήρα πριμοδότησης και κινητροδότησης των 

επιχειρήσεων του  ΕΠΕ Οινοφύτων με ενδεικτικούς στόχους:  

1. Να διευκολύνουν την χρηματοδότηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την 

κάλυψη της κεφαλαιακής ανάγκης χρηματοδότησης της εισφοράς σε γη και εισφοράς 

σε χρήμα με μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη δανειοδότηση προνομιακού επιτόκιο.  

2. Οι εισφορές και χρήμα να χαρακτηρισθούν ως δαπάνες  με δυνατότητα άμεσης 

απόσβεσης των.  
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3. Να ενισχύσουν την χρηματοδότηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την 

επέκταση και τον εκσυγχρονισμό τους. Το μέτρο αυτό πρέπει να ισχύσει αδιαφόρως 

του μεγέθους της επιχείρησης. 

4. Τα ανωτέρω κίνητρα να ισχύσουν και στις μετεγκαθιστάμενες εντός του ΕΠΕ 

επιχειρήσεις. 

5. Να διερευνηθεί η δυνατότητα μετάταξης έργων που έχουν δημόσιο χαρακτήρα στην 

κατηγορία των Δημόσιων έργων προκειμένου να ελαφρυνθεί το οικονομικό άχθος των 

επιχειρήσεων ιδιαίτερα σήμερα που χειμάζονται από την οικονομική κρίση.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Διοίκηση του Συνδέσμου καθώς και το σύνολο των μελών του έχουν δεσμευθεί να 

αποφασίζουν να δρουν και να πραγματεύονται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και 

στους κοινωνικούς εταίρους του. Η περιβαλλοντική πολιτική του ΣΒΣΕ, διαμορφώνεται με 

πλήρη συναίσθηση της αποστολής του να δημιουργήσει συνθήκες λειτουργίας των εταιρειών 

μελών του, σε διαρκώς βελτιούμενο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναλάβαμε την ευθύνη να 

αναπτύξουμε το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και ανάπτυξης Οινοφύτων- Σχηματαρίου το 

οποίο θα προσδώσει νέα ποιότητα ζωής και ανάπτυξης   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο ΣΒΣΕ ακολουθεί πάγια την τακτική της οικονομικής ενίσχυσης αθλητικών Σωματείων και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων φορέων της περιοχής και να κινητοποιεί την ευαισθησία των 

επιχειρήσεων μελών του για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. 

Κορυφαία ήταν η απόφαση κάλυψης μέρους των δαπανών ίδρυσης του Μουσείου 

Βιομηχανίας της Εύβοιας που θα στεγασθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου. Στη δράση αυτή 

συμμετείχαν με σημαντικά ποσά και Επιχειρήσεις μέλη μας που τους συγχαίρουμε και τους 

ευχαριστούμε.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) ως Σωματείο σύμπραξης και συνεργασίας 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων 
των μελών του. τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία των μελών του που έρχονται εις γνώση του 

από την αίτηση εγγραφής τους ή μετά από αίτησή του προς τα μέλη του ή είναι 
δημοσιοποιημένα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΣΕ αποκτά και διαχειρίζεται πληροφοριακά στοιχεία 
εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στο οριοθετημένο με το Ν.4605/19 Επιχειρηματικό Πάρκο 
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Οινοφύτων Ασωπού. Καθώς και τα δεδομένα των λοιπών επιχειρήσεων μελών του της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποκλειστικά για τους καταστατικούς σκοπούς του.  

7ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας  

"Ο θεσμός του Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να οραματιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους 
«επιχειρήσεις"  

Την Οργάνωση του 7ου Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας, ανέλαβε εφέτος το Επιμελητήριο Φωκίδας σε συνεργασία με τα άλλα 4 
Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας και  τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας  

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά το διαγωνισμό, με στόχο οι μαθητές να 

έρθουν σε επαφή με το «επιχειρείν» και να αντιληφθούν ότι η υγιής επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση είναι ικανή να προσφέρει ισχυρές δυνατότητες δημιουργικής & 
ικανοποιητικής ενασχόλησης. 

Ο ΣΒΣΕ πέρα από την οικονομική του συμμετοχή στα χρηματικά βραβεία των διακρινομένων, 
συμμετέχει και στην Επιτροπή αξιολόγησης των εργασιών των διαγωνιζομένων. 

 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ  

Κατά την τελευταία χρονιά και μέχρι την φετινή Γ.Σ  είχαμε εγγραφή  31 νέων μελών, τους 

οποίους καλωσορίζουμε.  

 

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΒΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Covid -19 

  Παράρτημα Νο 1  Ημερολογιακή ροή ενημέρωσης  

Κατά την διάρκεια της Υγειονομικής κρίσης του Covid 19 o ΣΒΣΕ. Ενημερώσαμε τα μέλη μας και 

τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας με ροή ενημέρωσης να συνεχίζεται αδιάκοπτη.  
Συλλέγαμε και διαβιβάζαμε κάθε Απόφαση ή ΠΝΠ της Διοίκησης, που μπορεί να ήταν χρήσιμη 
στις Επιχειρήσεις μας καθώς η πανδημία που μας πλήττει επηρεάζει όχι μόνο την 
επιχειρηματικότητα αλλά και την προσωπική καθημερινή ζωή μας.  

Οφείλαμε λοιπόν να συμβάλλουμε με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την βιολογική και 
οικονομική μας επιβίωση. 

Ενημερωθείτε λεπτομερώς στο link που ακολουθεί. 



9 

http://www.sbste.gr/index.php/anakoinoseis-enimeroseis/197-enimerwsi-2 

 

Παράρτημα Νο 2  Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα  

Η Πανδημία του Covid-19 κινητοποίησε τις εταιρείες, οι οποίες προσέφεραν ιατρικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό και υλικά, νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα - για την ενίσχυση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας- καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης 

με τους αρμόδιους φορείς. Σημειώνουμε με έμφαση την επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και 
ευθύνης των μελών μας τις οποίες επιβραβεύουμε: 

ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΕ-ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

1. Όμιλος Καμαρίδης GlobalWire: Κάλυψη μέρους του κόστους αναγκών σε 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σε υλικά, με στόχο την αναγκαία προμήθεια για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας από τον CoronaVirus. Δωρεά οικίσκου 30 τ.μ. (εξεταστήριο 

κοντέινερ και θάλαμο απομόνωσης για ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού) Νοσοκομείο 

Θήβας. 

 2. Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ και τα «Καλώδια Ξάνθης»: Χορηγία εξοπλισμού υλικών 

αυτοπροστασίας για τους άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.  

3. SYNGENTA HELLAS :Κάλυψη μέρους του κόστους αναγκών σε ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό και σε υλικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

4. ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε:. Χορηγία (Υποχλωριώδες Νάτριο, ALCOLET L27-25/C, KAPANOX CD-

85, KAPANOX BC-30, Citric acid monohydrate) στο 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης 

(Στρατός Ξηράς). Δωρεάν αντικατάσταση του κινητήρα του του υπ’ αριθμ. ΕΑ -25515 

οχήματος της Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας.  

5. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε: Χορηγίες ΜΑΠ 

για το Κ.Υ. Σχηματαρίου και για άλλες τοπικές ιατρικές και μη υπηρεσίες όπως και 

εξοπλισμό κατάλληλο για την υποστήριξη 2 θέσεων ΜΕΘ στο Γ.Ν. Θηβών.  

6. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Δωρεά ύψους 650.000 

ευρώ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα - για την ενίσχυση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας- καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης με τους 

αρμόδιους φορείς. Το ποσό της δωρεάς συγκεντρώθηκε από τη συνδρομή των 

θυγατρικών εταιριών της VIOHALCO και συγκεκριμένα από τις εταιρίες: 

 • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε: με το ποσό των 400.000 ευρώ,  

http://www.sbste.gr/index.php/anakoinoseis-enimeroseis/197-enimerwsi-2
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• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε: με το ποσό των 160.000 ευρώ και  

• ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε: με το ποσό των 90.000 ευρώ.  

7. ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.: Προσφορά στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς ενός 

Ηλεκτροκαρδιογράφου Cardimax FX8200, του Οίκου FUKUDA Ιαπωνίας εξακάναλο, 

ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή Νοσοκομειακή χρήση. Αποστολή στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θηβαίων 480 κουτιά γάλα και 145 Κg ζάχαρη, για 

άμεση κάλυψη αναγκών σε ελλείποντα τρόφιμα για παιδιά.  

8. ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ Νο 1: ‘Έχει συνδράμει στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της 

πρωτοφανούς πανδημίας και έχει προσφέρει σημαντική ποσότητα νερού στους 600 

ιατρούς, νοσηλευτές και στο λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου Χαλκίδας αλλά και στο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου Νοσοκομείου της Βούλας στην Αθήνα. 

Παράλληλα, έχει συνδράμει στο έργο της Κοινωνικής Οργάνωσης Αγάπη, που υποστηρίζει 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη.  

9. ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ Νο 2: Με νεότερο ΔΤ η ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι αναγνωρίζοντας τις 

αυξανόμενες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η 

υγειονομική προστασία των πολιτών είναι ύψιστης σημασίας, προσφέρει ποσότητες 

νερού στο Χαμόγελο του Παιδιού που θα διανεμηθούν σε όλη τη χώρα. Μέσω της 

πρωτοβουλίας αυτής, η εταιρία έχει ως στόχο να καλύψει ορισμένες από τις άμεσες 

ανάγκες των 301 παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές του οργανισμού, αλλά και 

παιδιών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης 

πανελλαδικά. 

10. EAB Α.Ε.: H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με τη Διεύθυνση Εργοστασίου 

Αεροκατασκευών και το Εργαστήριο Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (3-D Print Lab) σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Εργοστασίου Ηλεκτρονικών της εταιρείας, προχωρούν στην 

υλοποίηση μίας πρωτοβουλίας για την παραγωγή μασκών-ασπίδων προστασίας 

προσώπου (face shields).  

11. "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” προχώρησε στις κάτωθι χορηγίες, προς τα Γενικά 

Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θηβών, καταβάλλοντας τη δική της συνεισφορά στη κοινή 

μάχη κατά της πανδημίας : 

1. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς  

• 4 συσκευών αρνητικής πίεσης AAF NPlJ 1000 και 

• 4 monitor ζωτικών παραμέτρων VITlJS 18 

2. Γενικό Νοσοκομείο Θήβας. 
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• 2 συσκευών αρνητικής πίεσης AAF NPlJ 1000 και 

• 1 monitor ζωτικών παραμέτρων VITlJS 18 

 

Ο ΣΒΣΕ γνωστοποίησε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών την πρόθεση των κατωθι 

εταιρειών καλύψουν την δαπάνη αγοράς του ακόλουθου εξοπλισμού.  

 

12. ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.: 
Μηχάνημα ισχναιμικής πίεσης  
 

13. ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ: μέλος του Ομίλου RAVAGO GREECE : 

Ακουολογικό Θάλαμο 
 
Επιπροσθέτως  εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάλυψης αναγκών  του Νοσοκομείου οι κάτωθι 

εταιρείες με τα ακόλουθα ποσά: 
 

14. ΒΙΟΚΥΤ ΑΕ: Συσκευασίες ΑΕΒΕ με το ποσό των €1.000.  

 
15. ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ: με το ποσό τω € 1.000. 

 

16. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕΒΕ: Στα πλαίσια των εξελίξεων αναφορικά με το ζήτημα του 
Covid-19 στην Ελλάδα, η EUROPA έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των 
εργαζομένων και των συνεργατών της, και παράλληλα υποστήριξε έμπρακτα με τις παρακάτω 
ενέργειες  

• Υποστήριξη της επικοινωνίας της πανελλαδικής καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι», σε συνεργασία με 
το ΣΕΒ  

• Κατασκευή κουφωμάτων στο Ιατρικό κέντρο Σχηματαρίου, με σκοπό τη δημιουργία ειδικών 
απομονωμένων χώρων ασθενών με διάγνωση COVID – 19  

•  Χορηγία 3 εκτυπωτών Lexmark και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Ιατρικό κέντρο 
Σχηματαρίου, για τη συμβολή στη διαχειριστική επάρκεια του Κέντρου.  

• Αγορά και διανομή προϊόντων πρώτης ανάγκης και τροφίμων στο Γηροκομείο Αθηνών, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου απομόνωσης για την αποφυγή εξάπλωσης του Covid-19.  

•  
Ο πλήρης πίνακας της ΕΚΕ των Εταιρειών στο Link που ακολουθεί. 

http://www.sbste.gr/index.php/anakoinoseis-enimeroseis/199-covid19-members-svse-4 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΒΣΕ _ΑΡΘΡΑ_ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ_ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΣ ΤΗΣ ΕΔΕΠ ΣΕ ΣΩΜΑ-Δελτίο Τύπου  

http://www.sbste.gr/index.php/anakoinoseis-enimeroseis/199-covid19-members-svse-4
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Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στον υπέροχο χώρο της Βιβλιοθήκης του Μακαριότατου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β’ στα Οινόφυτα  πραγματοποιήθηκε η 

συγκρότηση του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΠ σε Σώμα.  

Δείτε το Δελτίο Τύπου στο link που ακολουθεί 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-typou-19.12.2019/Deltio-Typou-EDEP-
Board_19.12.2019.pdf 
 

Εκδήλωση αναγγελίας Ίδρυσης της Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α Α.Ε. - Δελτίο Τύπου  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν ότι η πανηγυρική Εκδήλωση Υπογραφής του Ιδρυτικού 
Συμβολαίου της Εταιρείας Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων 
Ασωπού Βοιωτίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ε.Π Ο.Α ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την 6η 

Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17.30 στη Βιβλιοθήκη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου στα Οινόφυτα, την οποία μας παραχώρησε ευγενώς, 

στέφθηκε από πλήρη επιτυχία. 

Δείτε το Δελτίο Τύπου στο link που ακολουθεί 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/deltio-typou-

10.12.2019/12.09.2019_EDEPOAAE.pdf 

Υποδοχή Νέων Μελών 

Σε συνάντηση υποδοχής και γνωριμίας προς τιμή των νέων μελών μας, προσκλήθηκαν και 

παρέστησαν την 21η Νοεμβρίου 2019 στο φιλόξενο χώρο παρουσιάσεων που ευγενώς διέθεσε 
η βιομηχανία-μέλος του Συνδέσμου μας ALUMINCO A.E. στα Οινόφυτα. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρακτικής που θέσπισε ο Σύνδεσμος να 

δημιουργήσει ένα θεσμικό ανοικτό διάλογο όχι μόνο με τις επιχειρήσεις μέλη του, αλλά και με 
όλες τις εγκατεστημένες στο Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι 

των οποίων προσήλθαν αθρόα στην συνάντηση. 

  

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου στο link που ακολουθεί 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-25.11.2019/Deltio-typou-new-

members.pdf 

Συμμετοχή ΣΒΣΕ στο συνέδριο - Αειφόρος Ενέργεια και Συσκευασία στην 
Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Ο ΣΒΣΕ δια του Αντιπροέδρου κυρίου Πάνου Λώλου συμμετείχε ενεργά με ομιλία και 

συμμετοχή του στην συζήτηση που ακολούθησε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Αειφόρος 
Ενέργεια και Συσκευασία στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα» που οργάνωσε η Ένωση 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-typou-19.12.2019/Deltio-Typou-EDEP-Board_19.12.2019.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-typou-19.12.2019/Deltio-Typou-EDEP-Board_19.12.2019.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/deltio-typou-10.12.2019/12.09.2019_EDEPOAAE.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/deltio-typou-10.12.2019/12.09.2019_EDEPOAAE.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-25.11.2019/Deltio-typou-new-members.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-25.11.2019/Deltio-typou-new-members.pdf
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Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics και πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 2019, στο 
ξενοδοχείο Intercontinental, µε τη συµµετοχή των συναρµόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την επιστηµονική συµβολή του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων 

Επιστηµόνων Τροφίµων και άλλων κλαδικών συνδέσμων. 

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου στο link που ακολουθεί 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-Cold-10.10.2019/Deltio-Typou-
10.10.2019.pdf 
 

 

Επιχειρηματικά πάρκα και βιώσιμη ανάπτυξη - Άρθρο στην Καθημερινή 

Άρθρο με τίτλο "Επιχειρηματικά πάρκα και βιώσιμη ανάπτυξη" των κ.κ Νικολάου Κουδούνη 
και Παναγιώτη Λώλου δημοσιεύθηκε στο Κυριακάτικο φύλλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της 22ας 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Διαβάστε το άρθρο στο link που ακολουθεί 

https://www.kathimerini.gr/1043795/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/epixeirhmatika-

parka-kai-viwsimh-anapty3h 

   
 
2ο AGROFEST 2019 

Εγκαινιάστηκε το 2ο AGROGEST στη Λιβαδειά από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η 

παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βοιωτίας κυρίας Παπαθωμά, του Δημάρχου Λιβαδειάς 
κυρίου Ταγκαλέγκα, του προέδρου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κυρίου Αγνιάδη που στήριξε 
την εκδήλωση, του προέδρου της ΓΕΣΒΒΕ κυρίου Καββαδά και όλων σχεδόν των Δημάρχων της 

Βοιωτίας, καθώς και των τοπικών αρχών, έδωσαν το στίγμα του αμέριστου ενδιαφέροντος για 
την επιτυχία και την μελλοντική εξέλιξη του θεσμού. Ο πρόεδρος του ΣΒΣΕ πρότεινε την 
μετεξέλιξη του θεσμού σε Αγρο-Βιομηχανική Έκθεση, υποστηρίζοντας την ανάγκη διασύνδεσης 

του πρωτογενούς τομέα με τον δευτερογενή και τον τριτογενή.  

Δείτε το σχετικό video  στο link που ακολουθεί. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKcnL3uvszM 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων – Ασωπού συγκροτήθηκε σε Σώμα - Δελτίο 
Τύπου  

Ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ κ. Νικόλαος Κουδούνης εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί μία 
συλλογική εργώδης προσπάθεια πέντε ετών του ΣΒΣΕ και των λοιπών συντελεστών, με επί 

κεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη, βρίσκει τον δρόμο της υλοποίησης για την εξυγίανση και 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-Cold-10.10.2019/Deltio-Typou-10.10.2019.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-Cold-10.10.2019/Deltio-Typou-10.10.2019.pdf
https://www.kathimerini.gr/1043795/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/epixeirhmatika-parka-kai-viwsimh-anapty3h
https://www.kathimerini.gr/1043795/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/epixeirhmatika-parka-kai-viwsimh-anapty3h
http://www.sbste.gr/index.php/draseis-dimosia-parousia/deltia-typou/181-deltiou-typou-edepoaa
https://www.youtube.com/watch?v=wKcnL3uvszM
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ανάπτυξη της περιοχής Ασωπού και τόνισε ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να εργάζεται μέσα 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΕΠ για την ολοκλήρωση του οράματος τους.  

Δείτε το Δελτίο Τύπου  στο link που ακολουθεί. 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/SBSTE-Body-EANEP.pdf 

 

Σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού-Οινοφύτων 
(ΕΑΝΕΠ) 

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 υπεγράφη το καταστατικό σύστασης της Εταιρείας Ανάπτυξης του 

Επιχειρηματικο Πάρκου Ασωπού-Οινοφύτων. Το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην Ελλάδα θα επιλύσει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της ΛΑΠ Ασωπού και θα συμβάλει στη περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο 

της περιοχής Οινοφύτων-Σχημαραρίου αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

Δείτε το Δελτίου Τύπου της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ στο link που ακολουθεί.  

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/d.t._EANEP_492019.pdf 

Συνάντηση του Προέδρου του ΣΒΣΕ με τον Υφυπουργό Εμπορίου & Βιομηχανίας- Δελτίο 
Τύπου  

Την Παρασκευή 26/7/19 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νικολάου Κουδούνη στον Υφυπουργό Εμπορίου & 

Βιομηχανίας κ. Νικόλαο Παπαθανάση.  

Δείτε το link που ακολουθεί.  

http://www.sbste.gr/index.php/draseis-dimosia-parousia/deltia-typou/172-deltio-typou-

sinantisi-proedrou-me-ifipourgo-emporiou 

 

Ένα νέο βιομηχανικό κύτταρο γεννιέται στα Οινόφυτα - Μήνυμα ΣΒΣΕ προς τις 
εγκατεστημένες εντός του ΕΠΕ επιχειρήσεις 

Μήνυμα προς τις εγκατεστημένες εντός του ΕΠΕ επιχειρήσεις απηύθυνε η ομάδα Ανάπτυξης 

του ΣΒΣΕ, Πάνος ΛΩΛΟΣ (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.), Δημήτριος ΚΑΡΡΑΣ (ALUMINCO Α.Ε.) και 
Ευάγγελος ΓΚΙΖΕΛΗΣ (ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε.) με στόχο να ενημερωθούν για την μεγάλη προσπάθεια 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) για την στήριξη των επιχειρήσεων και της 

επιχειρηματικότητας στη Στερεά Ελλάδα και να αποφασίσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια 

αυτή με την συμμετοχή τους ως μέλη του Συνδέσμου. 

Δείτε το ενημερωτικό τεύχος link που ακολουθεί. 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/SBSTE-Body-EANEP.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/d.t._EANEP_492019.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/d.t._EANEP_492019.pdf
http://www.sbste.gr/index.php/draseis-dimosia-parousia/deltia-typou/172-deltio-typou-sinantisi-proedrou-me-ifipourgo-emporiou
http://www.sbste.gr/index.php/draseis-dimosia-parousia/deltia-typou/172-deltio-typou-sinantisi-proedrou-me-ifipourgo-emporiou


15 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/SBSTE_message.pdf 

Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης του Ασωπού 

«Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στα Οινόφυτα  
είναι εξαιρετικά θετική. Τώρα απαιτείται ταχύτητα στην υλοποίηση αυτού εμβληματικού 
έργου για τη βιομηχανία της περιοχής», τόνισε ο κ. Νίκος Κουδούνης πρόεδρος του Συνδέσμου 

Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) στο insider.gr, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου  του ΣΕΒ 

και των Περιφερειακών Συνδέσμων. 

Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου κ. Κουδούνη στο link που ακολουθεί. 

 https://www.youtube.com/watch?v=X21nOpwQYIs 

 

Δείτε το άρθρο του insider.gr στο link που ακολουθεί. 

 https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/111207/seb-pos-tha-kalyfthei-ependytiko-keno-
ton-100-dis-eyro 

 

Ο ΣΕΒ και οι 5 περιφερειακοί Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι για τις επενδύσεις  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοινή συνέντευξη Τύπου ΣΕΒ και 5 περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων για τις 
επενδύσεις. 

Θεόδωρος Φέσσας: «Κάθε σοβαρή επένδυση πρέπει να είναι εθνικός στόχο. Απαιτείται 
εγρήγορση για να προσελκυστούν σοβαρές επενδύσεις». 
 
Με το μήνυμα ότι «προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι οι επενδύσεις και ότι κάθε σοβαρή 

επένδυση πρέπει να είναι εθνικός στόχος» ο Προέδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας, 
παραχώρησε σήμερα (Τετάρτη, 17.4.2019), συνέντευξη Τύπου για τις επενδύσεις, στην οποία 
παρέστησαν και τοποθετήθηκαν τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειακών και 

Τοπικών Οργανώσεων του ΣΕΒ, κκ. Λένα Κολιοπούλου (ΣΒΘΚΕ), Κλεομένης Μπάρλος (ΣΕΒΠΔΕ), 

Δημήτρης Μαθιός (ΣΒΑΠ), Αχιλλέας Νταβέλης (ΣΘΕΒ) και Νίκος Κουδούνης (ΣΒΣΕ).  

Δείτε το ΔΤ στο link που ακολουθεί. 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-SEV_17.04.2019/DELTIO-TYPOY-SEV-

17.04.2019.pdf 

Μέτρα Διασφάλισης Ρευστότητας Επιχειρήσεων 

Εν όψει των σοβαρών αναταράξεων που έχει επιφέρει και σίγουρα θα συνεχίσει να 
συσσωρεύει η εξάπλωση της νόσου από τον ιό Covid-19 στο σύστημα υγείας, όπου το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό, τα σώματα ασφαλείας και πλήθος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/SBSTE_message.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X21nOpwQYIs
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/111207/seb-pos-tha-kalyfthei-ependytiko-keno-ton-100-dis-eyro
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/111207/seb-pos-tha-kalyfthei-ependytiko-keno-ton-100-dis-eyro
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-SEV_17.04.2019/DELTIO-TYPOY-SEV-17.04.2019.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Deltio-Typou-SEV_17.04.2019/DELTIO-TYPOY-SEV-17.04.2019.pdf
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έχουν ανιδιοτελώς στρατευθεί για τον περιορισμό του και την εξάλειψη του, δίδουν τιτάνιο 
αγώνα διάσωσης συμπολιτών μας, έρχονται να προστεθούν οι εκατοντάδες μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις που χειμάζονται από την μερική ή ολική διακοπή των εργασιών τους και την 

συνακόλουθη μείωση του τζίρου τους και της ανάγκης ρευστότητας τους.  

Δείτε το σχετικό Υπόμνημα μας.  

http://www.sbste.gr/images/sbste-

content/04.06.20_Ypomnima_metra_diasfalisis_reustotitas.pdf 

 

Εορταστική Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας 

Ο ΣΒΣΕ τίμησε με την παρουσία του την «Εορταστική Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας» 
που έγινε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου «Φίλιππος», 
στην Λιβαδειά. 

Άξιο αναφοράς και χαρακτηριστικό της εορταστικής εκδήλωσης αποτελεί η  βράβευση 
ανθρώπων που διακρίθηκαν για την πολυετή παρουσία τους στην βοιωτική 

επιχειρηματικότητα, στον τοπικό πολιτισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Δείτε το ΔΤ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.  

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Epimelitirio_22.01.2020.pdf 

 

Τι σηματοδοτεί για τις βιομηχανίες το νέο επιχειρηματικό πάρκο στα 
Οινόφυτα Κύριο 
09:00 - 31 Δεκ 2019 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

http://www.sbste.gr/images/sbste-content/04.06.20_Ypomnima_metra_diasfalisis_reustotitas.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/04.06.20_Ypomnima_metra_diasfalisis_reustotitas.pdf
http://www.sbste.gr/images/sbste-content/Epimelitirio_22.01.2020.pdf
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/construction-vehicles


17 

 
Μία στις πέντε μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες εδρεύει στα Οινόφυτα. Η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 12-15% των εξαγωγών της βιομηχανίας, είναι σε 
διαδικασία αναβάθμισης και εξυγίανσης. 

Του Γιώργου Γεωργίου 

Απόσπασμα του άρθρου που δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Δεκεμβρίου. 

Η ανάδειξη αυτής της βιομηχανικής προσπάθειας ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο με τη 
σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων (ΕΑΝΕΠ).  

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, που έχει ως σκοπό την ανάπλαση της βιομηχανικής ζώνης της 
περιοχής με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία.  

Στο ρεπορτάζ που θα διαβάσετε μιλούν αποκλειστικά στο  Reporter Magazine οι επικεφαλής 

του έργου, η επένδυση του οποίου σε πρώτη φάση θα ξεπεράσει τα 85 εκατ. ευρώ.  

Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία της εκπόνησης του συγκεκριμένου έργου, αρκεί να 

αναλογιστεί πως στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση των Οινοφύτων, εδρεύουν περίπου 
250 επιχειρήσεις, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
περιβαλλοντικών προβλημάτων (Ασωπός ποταμός) και την υποβάθμιση της περιοχής και των 

εταιρειών. 

https://www.reporter.gr/media/k2/items/cache/2e7e86833ecd5ade59683856397d3225_XL.jpg?t=20200101_101058
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Η πρωτοβουλία, λοιπόν, αφορά μία συνολική έκταση 11.300 στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωση 
του έργου, αναμένεται να δημιουργηθούν 4.200 στρέμματα νέας οργανωμένης γης για 

βιομηχανικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Η ανάγκη ανάπλασης των Οινοφύτων 

Εξιστορώντας την υπόθεση της περιοχής, ο κ. Αθανάσιος Ψαθάς, Α’ Αντιπρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΝΕΠ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., επισημαίνει: 
«Η βιομηχανία για να αναπτυχθεί χρειάζεται να είναι κοντά στις πρώτες ύλες, στους 
κατάλληλα καταρτισμένους εργαζόμενους, στην αγορά στην οποία θα διαθέσει τα προϊόντα 
της και στις υποδομές που απαιτούνται για να είναι ανταγωνιστική, κερδοφόρα και να 

λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι, η - ορθή για την εποχή της - απαγόρευση 
εγκατάστασης ρυπογόνων εργοστασίων στην Αττική στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
οδήγησε τη βιομηχανία, που είχε ανάγκη την μητροπολιτική Αθήνα για όλα τα παραπάνω, να 

εγκατασταθεί στα σύνορα με την Αττική, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Εκεί δημιουργήθηκε μία 
ιδιαίτερα σημαντική αλλά ανοργάνωτη βιομηχανική περιοχή, που «κόστισε» στην Ελλάδα το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού και στις επιχειρήσεις μεγάλες δυσκολίες στην 

εξασφάλιση αδειών κάθε είδους για την επέκτασή τους και τη σύννομη λειτουργία τους», ενώ 
εστιάζοντας στο σήμερα αναφέρει ότι: 

«Αυτήν την κατάσταση έρχεται να θεραπεύσει η νομοθεσία για την εξυγίανση των Άτυπων 
Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, που ήδη υπάρχει από το 2011, εξειδικεύτηκε το 2019, και 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα Οινόφυτα» και μιλά για ένα «εμβληματικό έργο για την 

Ελλάδα συνολικά, όπως αποδεικνύεται από την ευρεία υποστήριξη που έχει από μεγάλες 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας (ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός είναι Πρόεδρος της ΕΑΝΕΠ) καθώς και τον Δήμο 

Τανάγρας». 

Τι επιδιώκει η ΕΑΝΕΠ 

Υπενθυμίζεται ότι αρχικοί μέτοχοι της ΕΑΝΕΠ είναι οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε., καθώς και το Επιμελητήριο 
Βοιωτίας.  

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Τανάγρας και ο Πρόεδρος του ΣΒΣΕ 
συμμετέχουν ως εκ της θεσμικής τους ιδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Αναλύοντας το αντικείμενο και τους στόχους της ΕΑΝΕΠ, ο κ. Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και μέλος του ΔΣ της εταιρείας, τονίζει 
ότι αυτή «υποχρεούται εντός 15μήνου, από την ισχύ του νόμου  με δικαίωμα 6μήνου 

παράτασης δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά ανώτατο όριο, να καταθέσει στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων φάκελο με αίτημα έγκρισης ανάπτυξης 
Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων». 

https://www.reporter.gr/component/reporter/stock/362
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Ειδικότερα, η ΕΑΝΕΠ, σύμφωνα με τον κ. Κουδούνη, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως:  

▪ Η σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και του συνόλου των μελετών 
για τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του ΕΠΕ, καθώς και τη συμβατότητα του 
Επιχειρηματικού Πάρκου με την προστασία του περιβάλλοντος.  

▪ Η κατάρτιση και υποβολή των πάσης φύσεως απαιτούμενων στοιχείων, μελετών κ.λπ. 
που σχετίζονται με το ΕΠΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις αρμόδιες Αρχές και τους Φορείς. 

▪ Η κατασκευή όλων των Έργων Υποδομής και η Πολεοδόμηση της περιοχής του ΕΠΕ.  

▪ Η διοίκηση και διαχείριση των υποδομών του μέχρι τη μεταβίβασή τους και η 

μεταβίβασή τους στην Εταιρεία Διαχείρισης του ΕΠΕ (ΕΔΕΠ) που θα συσταθεί. 

▪ Η προσέλκυση επενδύσεων στους χώρους του ΕΠΕ και η προβολή αυτού και των 
δραστηριοτήτων του στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά. 

▪ Η αναζήτηση και εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για τη 
χρηματοδότηση κατασκευής των αναγκαίων υποδομών.  

Όπως αναφέρει ο κ. Κουδούνης, στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η ΕΑΝΕΠ επιδιώκει:  

▪ Να εγκαθιστά επιστημονικά ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα τεχνολογικής στήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. 

▪ Να κατασκευάζει δίκτυα παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και 
συστημάτων Πληροφορικής. 

▪ Να ιδρύει ελεύθερες ζώνες 

▪ Να εγκαθιστά διαμετακομιστικά κέντρα αποθηκών και σταθμών εμπορευματοκιβωτίων 
για τη διακίνηση πάσης φύσεως προϊόντων. 

▪ Να ιδρύει εκθεσιακά ή συνεδριακά κέντρα. 

▪ Να δημιουργεί οργανωμένους χώρους όπου θα εγκαθίστανται επιχειρήσεις και θα τους 
παρέχονται υπηρεσίες οργάνωσης λογισμικού τεχνικής υποστήριξης, προώθησης και 
σχεδιασμού προϊόντων, τεχνογνωσίας και άλλων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για 

την λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η ΕΑΝΕΠ μπορεί: 

▪ Να συνάπτει, υπογράφει και εκτελεί συμβάσεις, όπως ενδεικτικά μελετών, προμηθειών 

και έργων σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλα.  

▪ Να διενεργεί και να συμμετέχει σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(διαγωνισμούς κ.λπ.), να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από 

οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, 
ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

▪ Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή 

διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη. 

▪ Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης 
ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή 

https://www.reporter.gr/component/reporter/stock/51
https://www.reporter.gr/component/reporter/stock/51
https://www.reporter.gr/component/reporter/stock/51
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χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα 
προαναφερόμενα, όπως ενδεικτικά για τη χρηματοδότηση των μελετών και έργων του 

σκοπού της. 

▪ Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους 
παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας. 

Τα επόμενα βήματα και οι προτεραιότητες 

Ο κ. Αθανάσιος Ψαθάς, αναφέρεται τέλος στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών. Αναλυτικότερα, υπογραμμίζει ότι προχωρούν οι προετοιμασίες «για την 
ανάθεση εκπόνησης business plan, ώστε να προσελκύσει επενδυτές που θα διασφαλίσουν τη 

χρηματοδότηση. Προτεραιότητές της στη συνέχεια είναι η δημιουργία δικτύων (ύδρευσης, 
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, οδικού, οδοφωτισμού κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή 
Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών 

υγρών αποβλήτων». 

«Με τα έργα αυτά»,  αναφέρει ο κ. Ψαθάς «σε συνδυασμό με παράλληλες συμπληρωματικές 

παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα, αφενός σταδιακά θα δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, και αφετέρου θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης 
ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και προσέλκυσης νέων, οδηγώντας 

έτσι και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μάλιστα στον τομέα της βιομηχανίας και 
της μεταποίησης, που είναι από τις πιο σταθερές διαχρονικά». 

Πρότυπο και για άλλα έργα 

Και καταλήγει: «Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην Ελλάδα υπάρχουν 181 Άτυπες 
Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, που δημιουργήθηκαν επειδή ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι 
χρήσεις γης δεν ήταν πάντα ξεκάθαρες. Συνεπώς, τα Οινόφυτα λειτουργούν και ως «πιλότος» 

για άλλα έργα Εξυγίανσης Άτυπων Βιομηχανικών Περιοχών».  
 
Πηγή: Reporter.gr 
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Σημείωση:  

Επισημαίνεται ότι η αλματώδης αύξηση κατά 100% περίπου αποδίδεται στην αναγνώριση 

του έργου και της προσφοράς του ΣΒΣΕ Επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας με κορυφαία δράση την οριοθέτηση του ΕΠΕ Ονοφύτων που πραγματοποιήθηκε με 

την ψήφιση του Ν.4605/19. 
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Σημείωση:  

Η Αύξηση της απασχόλησης που προσέφεραν στην 10ετία,  της τάξης του 113% , κρίνεται ως πολύ 

σημαντική δεδομένου ίτι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας .  
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Σημείωση:  

Καταγράφεται αξιοσημείωτη  αύξηση (της τάξης του 110% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, της 

μεταβολής του Κύκλου Εργασιών των Εταιρειών-Μελών η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική 

δεδομένου ότι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας . 

 

 

 

 

 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Μεταβολή 10ετίας
110,10%

6.119.000

5.100.000

4.083.0004.017.700
3.695.0003.680.0003.667.000

3.182.0003.166.000
2.913.000

Μεταβολή του Κύκλου Εργασιών (σε χιλ.€ και
έτος βάσης το 2010) 



24 

 

 

 

 

Σημείωση:  

Καταγράφεται σημαντική αύξηση (της τάξης του 110,50% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, του  

Κύκλου Εργασιών των Εταιρειών-Μελών ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. η οποία κρίνεται ως πολύ 

σημαντική δεδομένου ότι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας. 
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Σημείωση:  

Καταγράφεται σημαντική αύξηση (της τάξης του 46% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, των 

εξαγωγών των Εταιρειών-Μελών ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών η οποία κρίνεται ως πολύ 

σημαντική και καταδειχνύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων . 
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Σημείωση:  

Καταγράφεται αξιοσημείωτη  αύξηση (της τάξης του 203% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, των 

εξαγωγών των Εταιρειών-Μελών ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική και 

καταδειχνύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 
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Σημείωση:  

Καταγράφεται αυξητική μεταβολή (204.%0020περίπου με έτος βάσης το 2010) στο Συντελεστή 

Μεταβολής Εξαγωγών των Εταιρειών-Μελών του Συνδέσμου.  
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Καταγράφεται: 

• Εισπραξιμότητα, κατά την τελευταία 10ετία, κυμάνθηκε από 66% περίπου έως το 100% 

(2012) 

• Από το 2017 κι έπειτα η Εισπραξιμότητα έχει αρχίσει να εξισορροπεί ποσοστιαία μεταξύ 80-

85%.  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Καταγράφεται: 

• Αύξηση των εσόδων του Συνδέσμου από Ετήσιες Συνδρομές στο διάστημα 2010 -2019 της 

τάξης του 281,18% περίπου. 

• Καταγράφεται αύξηση των Εσόδων του Συνδέσμου της τάξης του 42,86% περίπου κατά το 

2019 εν συγκρίσει με το 2018.που ασφαλώς οφείλεται στην αύξηση των μελών μας   

ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Καταγράφεται: 

• Αύξηση των Δαπανών του Συνδέσμου κατά το χρονικό διάστημα 2010-2019 (144,17% 

περίπου) 

• Μείωση των Δαπανών του Συνδέσμου κατά την τελευταία 3τία και ιδιαίτερα η μείωση αυτή,  

συγκριτικά με το έτος 2018, ανήλθε στο 12,21% περίπου.  
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