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ΓΕΝΙΚΑ
Αξιότιμα μέλη Έχω την τιμή και την χαρά να σας παρουσιάσω και εφέτος για 24η φορά, τον απολογισμό
και την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ για το οικονομικό έτος 1/1-31/12/2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της πανδημίας σε όλους τους
τομείς της Δημόσιας ζωής και στην επιχειρηματικότητα, διαπιστώνονται σημαντικά μέτρα που οδηγούν στη
σταδιακή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας όπως αντλούνται από το άρθρο «Οι βάσεις για ισχυρή
ανάκαμψη και το άλμα στην υψηλή, βιώσιμη ανάπτυξη» του Υπ. Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα,
τον οποίο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε στην ομιλία του στην ανοικτή εκδήλωση που θα
ακολουθήσει. Η επανεκκίνηση αυτή στηρίχθηκε στην εφαρμογή ενός διαφορετικού μείγματος πολιτικής
το οποίο ανακοίνωσε προ διετίας, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, βασισμένο στη συνετή δημοσιονομική πολιτική με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, και στην
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στη διετία που ακολούθησε η Κυβέρνηση κατάφερε ο απολογισμός να είναι θετικός, γεγονός που αναγνωρίζεται τόσο διεθνώς όσο και πρωτίστως από την ελληνική
κοινωνία.
Είναι γεγονός ότι μέτρα και αποφάσεις όπως:
• Μείωση φόρων, κυρίως για τη μεσαία τάξη
• Μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους
• Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
• Κατάρτιση ενός ώριμου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το «Ελλάδα 2.0», για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
• Αποκατάσταση και στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
• Αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και της Κεφαλαιαγοράς.
Είναι μερικά από τα μέτρα που σε συνδυασμό με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην εφετινή 85η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης στέλνουν κατά την Κυβέρνηση, ένα ισχυρό μήνυμα αυτοπεποίθησης, ανάκαμψης
και ανάδειξης της ρεαλιστικής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας για υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη μετά
την υπέρβαση της πρωτοφανούς, παγκόσμιας δοκιμασίας του κορωνοϊού.
Ωστόσο είναι σημαντικό να τονίσουμε κατά πόσο οι προοπτικές ανάπτυξης για τη Βιομηχανία της Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής καθώς και της νέας επικαιροποιημένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, αποτελούν για το Σύνδεσμό μας ζητήματα
ύψιστης προτεραιότητας.
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Τα ζητήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιουργεί η σωστή αξιοποίηση των κοινοτικών
πόρων που θα διατεθούν στη χώρα μας μέσω της νέας Συμφωνίας για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς και του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», θα αποτελέσουν το κύριο
θέμα των εργασιών της Ανοικτής Εκδήλωσης, στα πλαίσια της 39ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία θα ακολουθήσει σήμερα στον ίδιο χώρο.
Η επόμενη ημέρα καλεί όλους τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας να ενώσουν τις γνώσεις
τους τις δυνάμεις τους και να αναδείξουν 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.
Έχουμε προτείνει, ο επιχειρηματικός κόσμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως 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 σε όλους
τους τομείς δράσης: Εδώ αξίζει να τονισθεί η άριστη σχέση και συνεργασία του ΣΒΣΕ με το Περιφερειακό
Επιμελητηριακό Συμβούλιο (Π.Ε.Σ) Στερεάς Ελλάδας το οποίο εκπροσωπεί θεσμικά όλα τα Επιμελητήρια
της Περιφέρειας. Εμείς άλλωστε στον ΣΒΣΕ υπήρξαμε πάντοτε πρωτοπόροι.
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.
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
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.
Διαφαίνεται ότι οι στόχοι αυτοί σήμερα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και να επικαιροποιηθούν
πρωτίστως σε επίπεδο Ε.Ε προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση των κατευθύνσεων.
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.
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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.
Κύριοι και κυρίες εκπρόσωποί των μελών θα μου επιτρέψετε εκτός από τον εφετινό απολογισμό που
αναπόφευκτα κινήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου κινήθηκε η Οικονομία της Χώρας και κατ’ επέκταση η πραγματική Οικονομία στο Οικονομικό έτος 2020 να απεικονίσω
την πορεία και τη δράση του ΣΒΣΕ στη περίοδο αυτή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1/1-31/12/20 ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι εξής σημαντικές αποφάσεις:

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος ανέπτυξε την αναγκαιότητα της σύνταξης και έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματική υλοποίηση του σκοπού
του Συνδέσμου και ανέγνωσε αρχικό προσχέδιό του στο σώμα. Επίσης, τόνισε ότι ο Κανονισμός - μετά τη
ψήφισή του τελικού σχεδίου του από επόμενη Γενική Συνέλευση - θα δεσμεύει όλα τα Μέλη του Συνδέσμου, τους ασκούντες διοίκηση, τους συμβούλους, τις Επιτροπές, τους συνεργάτες και τυχόν στελέχη ή
και εργαζόμενους, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, του Συνδέσμου, η δε αποδοχή της θέσης τους συνιστά
ταυτόχρονη αποδοχή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και η τήρησή του είναι υποχρεωτική σε
όλους τους τομείς δραστηριότητας του Συνδέσμου, και εισηγήθηκε την ψήφισή του.
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν ομοφώνως με την ως άνω πρόταση του Προέδρου.

Έγκριση Υπομίσθωσης μέρους γραφείων από την Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος παρουσίασε την δυνατότητα που δίδει το Μισθωτήριο Συμβόλαιο της
Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε να παραχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση αριθμού δωματίων του μισθίου της
που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου στα Οινόφυτα για συστέγαση με άλλη εταιρεία ή Σωματείο με τους
οποίους έχει συνεργασία και κοινό σκοπό, γνωστοποιώντας την παραχώρηση ή υπομίσθωση αυτή στον
εκμισθωτή. Με αυτό δεδομένο ο Πρόεδρος πρότεινε την υπομίσθωση μέρους των γραφείων αντί μισθώματος € 350 (τριακοσίων πενήντα).
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Διάθεση Οικονομικής ενίσχυσης Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Η οικονομική ενίσχυση Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ορίζεται από το άρθρο 75, παρ. 2δ του
Ν4497/2017 περί κατανομής ποσών που διατίθενται από τις συνδρομές μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επιμελητηρίων για την ενίσχυση των Συνδέσμων Βιομηχανιών και των Συνδέσμων
Εξαγωγέων.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος εξήγησε ότι σύμφωνα με το ως άνω άρθρο: «Τα Επιμελητήρια που έχουν
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την έδρα τους στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος ενισχύουν το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος κατά 50% έκαστον και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.»
Κατόπιν τούτων πρότεινε τα μέχρι τούδε ποσά για το οικονομικό έτος 2018 όπως και αυτά που θα
εισπραχθούν από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια ήτοι:
		
		09.07.2019 		
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
€ 72,92
		19.12.2019 		Επιμελητήριο Φωκίδας
€ 31,54
Να διατεθούν ως πρόσθετη συμμετοχή του ΣΒΣΕ για την ενίσχυση των βραβείων του 7ου Μαθητικού
διαγωνισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Ενίσχυση του υπό Ίδρυση Μουσείου «Ιστορίας Βιομηχανίας της Εύβοιας»
από το Επιμελητήριο Ευβοίας.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος παρουσίασε την πρόταση του Επιμελητήριου Ευβοίας σύμφωνα με την
οποία έχει μελετηθεί αξιοποίηση του ισόγειου χώρου του κτηρίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας όπου στεγαζόταν τα γραφεία της ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εδώ και μερικά χρόνια η τράπεζα έχει κλείσει με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος χώρος να μένει
ανεκμετάλλευτος. Η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κα Αγιοστρατίτη, θέλοντας να συμβάλλει στην
αξιοποίηση της συγκεκριμένης αίθουσας, πρότεινε τη δημιουργία ενός στόχου της που είχε θέσει εδώ και
πολλά χρόνια, τη δημιουργία ενός μουσείου που θα αναφέρεται στην «Ιστορία της Βιομηχανίας της Εύβοιας». Είναι γνωστή η βιομηχανική άνθηση που γνώρισε o Νομός Εύβοιας από τα τέλη του 19ου αιώνα
μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, οπότε και πλούσια η ιστορία καθώς και τα έγγραφα-ντοκουμέντα-αντικείμενα που διασώζονται. Έχοντας το υλικό, η ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου όπου θα στεγάσει όλα
αυτά, είναι επιτακτική. Ευτυχής συγκυρία είναι ότι στο υπόγειο του κτηρίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας,
βρίσκεται ένα σημαντικό μνημείο. Πρόκειται για ένα τμήμα του μεσαιωνικού τείχους που προστάτευε την
πόλη της Χαλκίδας από εισβολές την εποχή εκείνη. Η κατεδάφιση της καστροπολιτείας σηματοδότησε την
εγκατάσταση της βιομηχανίας στην πόλη και κατ’ επέκταση σε όλο τον Νομό. Η σύνδεση των δύο αυτών
στοιχείων στην παρουσίαση του μουσείου (τα μεσαιωνικά τείχη και τη βιομηχανία), είναι επιβεβλημένο
καθήκον.»
Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος πρότεινε τη παροχή χορηγίας εκ μέρους του Συνδέσμου ύψους € 1.500
(Χιλίων πεντακοσίων) και την κινητοποίηση των μελών του Συνδέσμου ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση
του έργου του υπό Ίδρυση Μουσείου «Ιστορίας Βιομηχανίας της Εύβοιας» του Επιμελητήριου Ευβοίας.
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Ενημέρωση για την εξέλιξη της ίδρυσης της ΕΔΕΠ.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ίδρυση
της Εταιρείας Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού με διακριτικό τίτλο Ε.Δ.Ε.Π.
Ο.Α. Α.Ε. Συγκεκριμένα η εταιρεία ιδρύθηκε από 23 Εταιρείες μέλη του ΣΒΣΕ με αρχικό Μ.Κ. €50.000
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(πενήντα χιλιάδες) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18% περίπου της συνολικής έκτασης του ΕΠΕ έναντι
απαιτούμενης έκτασης 10%.
Μετά τα ανωτέρω συζητηθέντα και αποφασισθέντα, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση,
επικυρώνεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Έγκριση χορηγίας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Είναι γνωστή η συμμετοχή του Συνδέσμου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ με ετήσια συνδρομή € 2000 .
Η συνδρομή αυτή μειώθηκε στο ποσό των €1500 για το 2019.
Η τελική συνδρομή για το 2020 και μετέπειτα θα διαμορφωθεί στο ποσό €1000.
Εν όψει των ανωτέρω, ο πρόεδρος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Διεύθυνσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και προέβη στην καταβολή έκτακτης συνδρομής- χορηγίας € 500 για την κάλυψη της διαφοράς.
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Έγκριση Χορηγίας ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Έγκριση συνδρομής € 300 για την διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Αγώνα Ρυθμικής Γυμναστικής με
την ονομασία ‘ERKYNA CUP’ , που διοργανώνετε στην πόλη της Λιβαδειάς στις 31 Ιανουαρίου έως τις 2
Φεβρουαρίου 2020 (Σύσταση Δημάρχου Λιβαδειάς κ. Γιάννη Ταγκαλέγκα).
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Έγκριση Χορηγίας Α.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝ Ι. ΛΙΑΠΗΣ
Έγκριση συνδρομής € 300 για την προμήθεια αθλητικού υλικού του Α.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ. Η συνδρομή αυτή καταβάλλεται επί σειρά ετών και αποτελεί πλέον παράδοση για τον Σύνδεσμο.
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Έγκριση Χορηγίας στο ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της 2ας Απριλίου 2020
Μετά από πρόταση του μέλους κυρίας Σταυρούλας Κακαουνάκη και του Διευθυντού κυρίου Ανδρέα
Λουκάτου ζητείται έγκριση χορηγίας με την μορφή της κάλυψης της δαπάνης για αεροπορικά εισιτήρια και
διαμονή σε Ξενοδοχείο ενός από τους συνέδρους Γάλλους καθηγητές του κυρίου BERNARD DROBENKO
που θα είναι ομιλητής στο Ελληνογαλλικό συνέδριο της 2ας Απριλίου 2020 που γίνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Στο Συνέδριο θα μιλήσει και η κυρία Κακαουνάκη με θέμα: “Η διαχρονική εξέλιξη της βιομηχανικής χωροθεσίας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Επιχειρηματικών Πάρκων”.
Το κόστος φιλοξενίας θα ανέλθει σε € 781.
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομοφώνως.

Έγκριση Υπομίσθωσης γραφείων από την εταιρεία Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. ΑΕ .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, ανακοίνωσε ότι με την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της
εταιρείας Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α.
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Α.Ε.), πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την υπομίσθωση τμήματος των μισθωμένων γραφείων της επί της οδού 25ης Μαρτίου 32 στα Οινόφυτα από τον Σ.Β.Σ.Ε., ειδικότερα ένα τμήμα του ως
άνω επιπλωμένου διαμερίσματος και συγκεκριμένα ένα δωμάτιο εκτάσεως τ.μ. περίπου 16, ένα δεύτερο
δωμάτιο εκτάσεως τ.μ. περίπου 16 και ένα τρίτο δωμάτιο - αίθουσα συνεδριάσεων εκτάσεως τ.μ. περίπου 34, τα οποία και βρίσκονται αριστερά της εισόδου του διαμερίσματος, προκειμένου ο Σ.Β.Σ.Ε. να τα
χρησιμοποιήσει ως γραφεία, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες: Η διάρκεια
της σύμβασης υπομίσθωσης να είναι ισχύος τριών (3) συνεχόμενων ετών, αρχόμενη από την 1η Μαρτίου 2020 και λήγουσα στις 31.12.2022. Ως μηνιαίο μίσθωμα να συνομολογηθεί στο ποσό των €350
(τριακοσίων πενήντα Ευρώ). Ο Υπεκμισθωτής να αναλάβει τη διαχείριση και τον επιμερισμό των δαπανών
κοινοχρήστων που αναλογούν στο Μίσθιο, κατά αναλογία 70% στον Υπομισθωτή και 30% στον Υπεκμισθωτή, ήτοι, τα ποσά που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς κάθε είδους παροχών κοινής ωφέλειας που
συνδέονται με τη χρήση του Μίσθιου (όπως ενδεικτικά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δημοτικά τέλη
και φόρους, ύδρευση και αποχέτευση, κλπ.), τη δαπάνη αυτόνομης θέρμανσης του Μίσθιου, τη δαπάνη
καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου και του κλιμακοστασίου και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά το Μίσθιο.
Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίσθηκε ομοφώνως η αποδοχή της ως άνω πρότασης και η ανάθεση της υπογραφής του εν λόγω μισθωτηρίου Συμβολαίου από τους κκ. Νικόλαο Κουδούνη και Ιωάννη
Μπατσόλα.

Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας μελών στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι, μετά από πρόσκληση
της κυρίας Παπαϊωάννου, Διευθύντριας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ο Σ.Β.Σ.Ε. κλήθηκε
να συμμετάσχει στο Αποκριάτικο Party της 14ης Φεβρουαρίου 2020, που αφορά σε fund raising για το
Μουσείο Γουλανδρή το οποίο έχει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και ότι ιδανικά ζητήθηκε συμμετοχή με
8 άτομα, δηλαδή κράτηση μίας ροτόντας κόστους 8 x €75 = €600. Μετά από εισήγηση του κ. Παναγιώτη
Λώλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, προέβη στην εν λόγω κράτηση για τη συμμετοχή
στελεχών του Σ.Β.Σ.Ε. και ζητείται η επικύρωση από το σώμα της εν λόγω δαπάνης.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομοφώνως η έγκριση της ως άνω δαπάνης.

Έγκριση αποστολής στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
Μετά από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. σε αποστολή στις Βρυξέλλες με το σύνολο των Επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας, πρωτοβουλία που ασφαλώς θα δώσει την
ευκαιρία προβολής των παραγωγικών τάξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του έργου τους και των
στόχων τους σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και από
πρόταση του κ. Μητσόπουλου, για στήριξη του ΣΒΣΕ αναφορικά με διαμόρφωση και τεκμηρίωση θέσεων
και προτάσεων από τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντούρο, μόνιμου αντιπροσώπου του Σ.Ε.Β. στο Business
Europe, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, πρότεινε στο Σώμα τη συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. στην
αποστολή.
Μετά από διαλογική συζήτηση κρίθηκε απολύτως χρήσιμη η επίσκεψη του Σ.Β.Σ.Ε. στις Βρυξέλλες και
κατόπιν τούτου αποφασίσθηκε ομοφώνως η συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. στην αποστολή. Σημειώνεται ότι η
ανωτέρω αποστολή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των περιορισμών της πανδημίας.
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Συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, γνωστοποίησε στο σώμα την επίσημη
πρόσκληση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για συμμετοχή του Πρόεδρου του Δ.Σ., κ. Νικόλαου
Κουδούνη, στην εκδήλωση με θέμα: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ασωπού - Βιομηχανικό πάρκο
Οινοφύτων: Μια κορυφαία πρόκληση για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 15:30 το μεσημέρι
στην αίθουσα Ερμής του ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ στους Δελφούς, με την συμμετοχή στο πάνελ των κκ.:
Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Δημήτρη Οικονόμου, Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.
Φάνη Σπανού,
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Προέδρου της Ε.ΑΝ.Ε.Π.
Θάνου Ψαθά,		
CEO, Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.Π.Ε. Α.Ε., Α΄ Αντιπροέδρου της Ε.ΑΝ.Ε.Π.
Νικολάου Κουδούνη, Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας,
			
και Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Π. .
Ανδρέα Λουκάτου, Β΄ Αντιπροέδρου της Ε.ΑΝ.Ε.Π. και
Βασίλη Περγάλια,
Δήμαρχου Τανάγρας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, κρίθηκε σημαντική η παρουσία του Σ.Β.Σ.Ε. δια του Πρόεδρου του Δ.Σ.,
κ. Νικόλαου Κουδούνη, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ψήφισε ομόφωνα την αποδοχή της πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αποστολή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των περιορισμών της πανδημίας.

Ανανέωση διαφημιστικού spot STAR Κεντρικής Ελλάδας.
Επί του θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, παρουσίασε την πρόταση ανανέωσης
του χορηγικού πακέτου της εκπομπής business plan του STAR Κεντρικής Ελλάδας για τους μήνες Απρίλιο
και Μάϊο με την προσδοκία πως θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό σημείο αναφοράς προς την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας αναδεικνύοντας το έργο του Συνδέσμου, και σημείωσε ότι ήδη η τελευταία
χορηγία φαίνεται να έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Νικόλαος Κουδούνης, ανέφερε ότι: «Η προσφορά Οικονομικής
εκπομπής «business plan» ΕΚΠΟΜΠΗ: «business plan» που επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Βίκυ Κοτσιμπού κάθε Πέμπτη 22:00 - 23:00, μετά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και επαναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή 08:30 - 09:30 προβάλλεται εδώ και 8,5 χρόνια μέσα από το Star Κεντρικής Ελλάδας προτείνοντας
νέους δρόμους και λύσεις στην επιχειρηματική δράση, μεταφέρει όλες τις εξελίξεις στην επιχειρηματικό
στίβο αναδεικνύοντας ταυτόχρονα διεξόδους και προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής επιχείρησης - βιομηχανίας. Παράλληλα, παρουσιάζει το εταιρικό προφίλ επιτυχημένων επιχειρηματιών. Τέλος, η εκπομπή
καλύπτει συνέδρια που άπτονται της επιχειρηματικότητας και των τελευταίων νέων σε όλους τους κλάδους
της Ελληνικής οικονομίας. Οι χορηγοί της εκπομπής απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, αφενός με το πλούσιο πακέτο παροχών αφετέρου με το γεγονός πως συνδέουν το όνομά τους με την επιτυχία της εκπομπή
και με τις αξίες και τα μηνύματα που η παραπάνω πρεσβεύει. Συγκεκριμένα, το όραμα και ο σκοπός της
εκπομπής είναι να εμπνέει τον Έλληνα επιχειρηματία, να του προφέρει απλόχερα γνώσεις μέσα από τους
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εκλεκτούς καλεσμένους και να ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματική πρωτοβουλία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην νέα διάδοχη γενιά του επιχειρείν.
Μετά από διαλογική συζήτηση, αν και διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από ορισμένα μέλη, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την επανάληψη της χορηγίας για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο του 2020.

Λήψη απόφασης για πρόσκληση επανασύνδεσης των εν υπνώσει μελών.
Επί του θέματος ο πρόεδρος εισηγήθηκε την αποστολή προσκλήσεων επανασύνδεσης των εν υπνώσει
μελών παρέχοντας σε αυτά την ευχέρεια να καταβάλλουν το 1/2 της ελάχιστης συνδρομής για τα δύο
τελευταία έτη, δηλαδή για το 2018 και για το 2019 ήτοι συνολικά € 300 και να εγγραφούν ως Τακτικά
Μέλη. Τα επανεγγραφόμενα μέλη θα απολαύσουν το προνόμιο ετήσιας ελάχιστης συνδρομής € 300,00
ανεξαρτήτως του Κύκλου Εργασιών τους και για το επόμενο της επανεγγραφής τους έτος 2020. Η παρούσα αποτελεί επανάληψη της από 27/9/18 απόφασης του ΔΣ.
Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόταση ψηφίσθηκε ομόφωνα και εκτιμήθηκε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στην πρόσκληση αυτή.
Η παρούσα τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Ενημέρωση περί «Έγκρισης προς χρηματοδότηση» του Cluster e-CODOMH.
Επί του θέματος ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κουδούνης ενημέρωσε το Δ.Σ για το επιτυχές αποτέλεσμα
της Πρότασης που υποβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη στην ΓΓΕΤ από την ΕΒΕΤΑΜ ως ΦΟΡΕΑ ΑΡΩΓΟ,
στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης: του Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020. «Φορέας Αρωγός» «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας /ΣΣΚ)» στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ΣΒΣΕ.
Η πρόταση αφορά τη δημιουργία του συνεργατικού σχήματος στον κλάδο των Δομικών Υλικών και
Κατασκευών με την επωνυμία «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» και διακριτικό τίτλο «e-CODOMH».
Αφού παρουσιάστηκε αναλυτικά το όλο εγχείρημα από τον κύριο Δανιηλίδη, άπαντες έκαναν αποδεκτή
την άποψη ότι θα πρέπει ο Σ.Β.Σ.Ε. να εντείνει τις προσπάθειες και ενέργειες του προς την κατεύθυνση
ανάδειξης και ενίσχυσης των «Συνεργατικών Σχηματισμών» και ότι θα σταθεί αρωγός στην Πολιτεία αναφορικά με την ανάπτυξη τέτοιων σχηματισμών και ιδίως αυτών που σχετίζονται με τη Βιομηχανία και τη
Μεταποίηση.
Συμμετοχή του ΣΒΣΕ στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην προετοιμασία της Τοπικής αυτοδιοίκησης για τις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης.
Ο κύριος Νικόλαος Κουδούνης ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με το Πιλοτικό Πρόγραμμα “Έργο Περιφερειών”, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην προετοιμασία της Τοπικής αυτοδιοίκησης για
τις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης. Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνηθούν οι
τρόποι ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών και της προετοιμασίας της Τοπικής αυτοδιοίκησης για τις
απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης, π.χ. για ένα άλλο μοντέλο ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις να μπορούν με τα κατάλληλα εργαλεία και το ανθρώπινο δυναμικό
με τις κατάλληλες δεξιότητες, να αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις για την μετάβαση στην 4η Βιομηχανική
επανάσταση. Επιπλέον να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το νέο τους ρόλο ως διασυνδεδεμένοι κόμβοι μιας
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένης στη γνώση και την δικτύωση. Συγκεκριμένα διερευ-9-
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νάται από το Υπουργείο η περίπτωση ενός έργου για πιλοτική εφαρμογή σε δύο Περιφέρειες. Η Στερεά
Ελλάδα προτάθηκε τελικά ως μια από τις δύο Περιφέρειες πιλότους σε αυτό τον νέο σχεδιασμό και η
ΕΒΕΤΑΜ, ως φορέας του Υπ. Ανάπτυξης.
Εφόσον το έργο προχωρήσει, θα είναι σε επαφή με βασικούς stakeholders στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια. Επισημαίνεται ότι το όλο θέμα είναι ακόμα σε διερευνητική φάση. Ήδη
ο Πρόεδρος έφερε σε επαφή την κυρία Ντίνα Ανδρεούλη της ΕΒΕΤΑΜ με τον Περιφερειάρχη κύριο Φάνη
Σπανό για την προώθηση του τόσο σημαντικού θέματος που αφορά άμεσα την Βιομηχανία της Στερεάς
Ελλάδας.

Πρόταση METALINNO που κατατέθηκε στην πρόσκληση
για τους “Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας”.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την επιστολή του καθηγητή κυρίου Αθανασίου Κακαρούντα (Assistant Professor and Director of Intelligent Systems Laboratory Dpt. of Computer Science
and Biomedical Informatics University of Thessaly), ο οποίος εκφράζει την λύπη του γιατί η πρόταση
METALINNO που κατατέθηκε στην πρόσκληση για τους “Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας”,
δεν επιλέχθηκε στις επικρατέστερες για να συνεχίσουν στην κλειστή διαγωνιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε έντονος προβληματισμός, καθώς ήταν η μοναδική πρόταση στο συγκεκριμένο
Θεματικό πεδίο, ενώ και η ποιότητα ήταν υψηλή καθώς παράλληλα απασχολήθηκε στη συγγραφή της
πρότασης για άλλους 2 ΕΚΨΚ, ο οποίοι έλαβαν την 3η (eGOV) και 5η θέση (LIVINGTRAC) πανελλαδικά.
Συνεπώς η οργάνωση και η δομή της πρότασής μας ήταν τουλάχιστον ανταγωνιστική, αν όχι εξαιρετική.
Υπενθυμίζεται στο σώμα ότι Ο κ. Κακαρούντας είχε προτείνει τη συμμετοχή του ΣΒΣΕ, ως Στρατηγικού
εταίρου, για να συμβάλει στην ολοκλήρωση της κοινοπραξίας με το να συμπεριληφθούν εταιρείες και
βιομηχανίες σχετικές με το μέταλλο. Οι εταίροι θα είχαν ως υποχρέωση να συνδράμουν στην επιτυχία του
εγχειρήματος προσφέροντας πόρους, ανθρώπινους και εξοπλισμό. Φυσικά, θα υπήρχε χρηματοδότηση
για την πρόταση που θα επιλεγεί. Το 50% αυτής θα προέλθει από την Ε.Ε. (100% χρηματοδότηση) ενώ
το υπόλοιπο 50% από έργα Εθνικά που θα προκηρύξει για αυτό το σκοπό η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η
συμμετοχή του ΣΒΣΕ δεν θα συνεπάγετο οικονομικής επιβάρυνσης. Επί του θέματος ο Πρόεδρος είχε εισηγηθεί στο Δ.Σ της 25ης Σεπτεμβρίου 2020 την σύμπραξη του Συνδέσμου στον κόμβο, πρόταση η οποία
είχε γίνει ομόφωνα δεκτή.
Σημειώνεται ότι η πρόταση τελικά δεν προκρίθηκε.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Την 24 Οκτωβρίου 2011 στη Λιβαδειά, ο ΣΒΣΕ δια του Προέδρου του κύριου Νικόλαου Κουδούνη και
το Επιμελητήριο Βοιωτίας δια προέδρου του κυρίου Παναγιώτη Αγνιάδη υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας υλοποιώντας τις αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων τους να αναπτύξουν ένα
κώδικα συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να προωθήσουν αποτελεσματικότερα τα καλώς
εννοούμενα συμφέροντα των εταιρειών που εκπροσωπούν, στο επίπεδο της από κοινού διαμόρφωσης
και προώθησης των αρχών της ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) προς τα μέλη τους, μέρος της οποίας
αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος, και την επικοινώνηση των ενεργειών τους προς την Κεντρική
και Περιφερειακή Διοίκηση καθώς και προς τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται. Την αποδοχή
των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και την απόλυτη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης του εργασιακού
περιβάλλοντος, όπως ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, της εκπαίδευση των εργαζομένων και
της διασύνδεσης της με την αγορά εργασίας.
Η κορυφαία αυτή πράξη ήταν το επιστέγασμα μίας πολύχρονης συνεργασίας των δύο φορέων στη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε ειλικρινής διαπροσωπική σχέση εκτίμησης μου προς το πρόσωπο και την
προσωπικότητα του Παναγιώτη Αγνιάδη που αποτελούσε και αποτελεί τον στυλοβάτη του Επιμελητηριακού
θεσμού με επιστέγασμα την κατάκτηση της θέσης του Γ.Γ στη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Ελπίζω και εύχομαι αγαπητέ Παναγιώτη Αγνιάδη να συνεχίσεις να εκπέμπεις τη γνώση του και τον
δυναμισμό σου στο χώρο των επιχειρήσεων του οποίου αποτελείς πρωταγωνιστικό στέλεχος.
Νικόλαος Κουδούνης
Πρόεδρος του ΔΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Παραίτηση κυρίου Λουκάτου-και διορισμός νέου Γενικού Διευθυντή.
Ο κύριος Λώλος ανακοίνωσε την παραίτηση του κυρίου Ανδρέα Λουκάτου από τη θέση του Γενικού
Διευθυντή του ΣΒΣΕ αφού εξήρε το έως τώρα έργο του στο Σ.Β.Σ.Ε. Ο λόγος παραίτησης του κυρίου Λουκάτου είναι η ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε. Σύμφωνα με το
άρθρο 7 του καταστατικού ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στο Δ.Σ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η παραίτηση
του κ. Λουκάτου έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Εν συνεχεία ο κύριος Λώλος εισηγήθηκε την εκλογή και το
διορισμό, στη θέση του Γενικού Διευθυντή, του κύριου Νικόλαου Δούση, προσώπου που συγκεντρώνει
τα χαρακτηριστικά επαρκούς κάλυψης των αναγκών του ΣΒΣΕ. Η πρόταση του κ. Λώλου έγινε ομόφωνα
αποδεκτή από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση παρεμβαίνει και συμμετέχει πλέον, μετά την ψήφιση του πρώτου θέματος, ο νέο-εκλεγείς Γενικός Διευθυντής κύριος Νικόλαος Δούσης.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Κατά την τελευταία χρονιά και μέχρι την φετινή Γ.Σ είχαμε εγγραφή 8 νέων μελών, τους οποίους καλωσορίζουμε.
1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 22.1.20 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 22.1.20 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας: ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕ
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 24.1.20 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας: ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΕΠΕ
4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 25.2.20 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας: RAMA A.E.B.E.
5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 10.03.19 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας: ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ AΒEΤE.
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 21.4.20 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας: ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΕΒΕ.
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 21.4.20 αίτησης εγγραφής ως νέου τακτικού
μέλους της εταιρείας: ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ .
8. 
Λήψη απόφασης για αποδοχή αίτησης επανασύνδεσης του εν υπνώσει μέλους
MULTIPLASS AE.
Οι αποφάσεις αυτές τελούν υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κατά την τελευταία χρονιά και μέχρι την φετινή Γ.Σ είχαμε διαγραφή 2 μελών, τους οποίους ευχαριστούμε
για την μέχρι τούδε συμμετοχή τους.
1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 24.1.20 αίτησης διαγραφής μέλους της εταιρείας: ANTIPOLLUTION
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αίτηση διαγραφής του μέλους Schneider Electric
AEBE

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.
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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.
Τέλος με δεδομένη την συνέχιση της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας σε όλους τους τομείς της
Δημόσιας ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των παιδιών, αναφέρουμε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης
εκπαιδευτικού εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης προς διανομή στα σχολεία της Π.Στ.Ε. σύμφωνα με διαπιστωμένες, από τις Διευθύνσεις των σχολείων, ανάγκες παιδιών περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων.
Ο εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος, κύριος Νικόλαος Κουδούνης, υπογράμμισε ότι οι προσφορές
θα καταγραφούν σε λίστα χορηγών και θα δημοσιοποιηθούν δεόντως. Η παράδοση στους “δικαιούχους”
θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, η οποία θα υποδείξει τα σχολεία τα οποία θα παραλάβουν τις χορηγίες και θα λάβουν γνώση της λίστας των Χορηγών. Το
Σώμα ενημερώθηκε ότι:
• Η ΕΛΒΑΛ ΑΕ στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής για « Βιώσιμη Ανάπτυξη-στήριξη
της Τοπικής Κοινωνίας» θα στηρίξει την δράση του ΣΒΣΕ για τη συγκέντρωση
εκπαιδευτικού εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης προς διανομή στα σχολεία της
Π.Στ.Ε. προσφέροντας έως 10 laptops.
• Παράλληλα, η ΧΑΛΚΟΡ προσφέρεται να στηρίξει την δράση του ΣΒΣΕ για τη
συγκέντρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης προς διανομή στα
σχολεία της Π.Στ.Ε. προσφέροντας έως 5 laptops.
Ωσαύτως, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την συμμετοχή στη δράση με την προσφορά 5 Tablets από το Σ.Β.
Σ.Ε., εισήγηση η οποία εγκρίθηκε παμψηφεί.
Τέλος ο Πρόεδρος υπενθύμισε ευγενικά προς τα παρόντα μέλη του ΔΣ να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του και με τη σειρά τους οι κύριοι Σύμβουλοι ανέδειξαν τη σημασία της επέκτασης της ΕΚΕ του
Σ.Β.Σ.Ε. και των Μελών του πέραν της παροχής υλικού τηλε-εκπαίδευσης προωθώντας ενέργειες στήριξης των πληγέντων από την πανδημία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ της 18.6.2020 καθορίστηκαν οι κανόνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται εις γνώση του ΣΒΣΕ
Αντικείμενο Δεδομένων και Επεξεργασία
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 25ης Μαρτίου
32, είναι Σωματείο -ένωση Μεταποιητικών και υποστηρικτικών της Μεταποίησης Επιχειρήσεων του οποί- 13 -
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ου ο επιδιωκόμενος σκοπός συνίσταται στην προώθηση των εννόμων συμφερόντων των τελευταίων.
Λόγω της ως άνω φύσης του ο ΣΒΣΕ τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία των Μεταποιητικών και υποστηρικτικών της Μεταποίησης Επιχειρήσεων - μελών του τους τα οποία του κοινοποιούνται κατά τον χρόνο
της υποβολής της αίτησης εγγραφής τους ή κατόπιν σχετικής αίτησής του προς τα μέλη ή είναι ήδη δημοσιοποιημένα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΒΣΕ λαμβάνει γνώση και επεξεργάζεται στοιχεία, τα οποία αφορούν
στις Μεταποιητικές και υποστηρικτικές της Μεταποίησης Επιχειρήσεις -μέλη του που είναι εγκατεστημένες
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Αναφορικά ειδικότερα με τα προσωπικά δεδομένα ο ΣΒΣΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων τα οποία του μεταβιβάζονται από τις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις-μέλη του, αποκλειστικά και μόνο για την επιδίωξη των καταστατικών σκοπών του.
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων τα οποία του μεταβιβάζονται από τις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις-μέλη λόγω της ιδιότητας τους ως υπευθύνων-εκπροσώπων των τελευταίων.
Τα προσωπικά δεδομένα υπό επεξεργασία εκ μέρους του ΣΒΣΕ αφορούν κυρίως:
Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τίτλο εργασίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, και αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από τον ΣΒΣΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των καταστατικών και αναπτυξιακών σκοπών του ΣΒΣΕ.
Ο ΣΒΣΕ δεν εμπορεύεται τα παρεχόμενα από τα μέλη του στατιστικά δεδομένα. Ο ΣΒΣΕ συγκεντρώνει τα
ανωτέρω προσωπικά δεδομένα προκειμένου ο τελευταίος να τα δημοσιοποιήσει συγκεντρωτικά ως στατιστικά στοιχεία στις Γενικές Συνελεύσεις με σκοπό να παρουσιασθεί η ανάπτυξη του ΣΒΣΕ και το μέγεθός
του στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Στατιστικά δεδομένα κοινοποιούνται στα άλλα μέλη ή και σε τρίτα μέρη
αν επιβάλλεται στον ΣΒΣΕ από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των έννομων υποχρεώσεων του.
Παρεχόμενη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων-Τόπος επεξεργασίας
Ο ΣΒΣΕ δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η καθ’ όλα σύννομη επεξεργασία σε όλες τις φάσεις αυτής.
Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων ο
ΣΒΣΕ διατηρεί τα δεδομένα για περίοδο, η οποία συναρτάται με τον καταστατικό σκοπό.
Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρηθούν τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί
κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ’ επιταγή εννόμων συμφερόντων του Σωματείου έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.
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Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων
Ο ΣΒΣΕ σας ενημερώνει τα μέλη του ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους δικαιούνται:
1.  Ν
 α ενημερώνονται για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να ζητήσετε
την χορήγηση αντιγράφου.
2.  Να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν πλήρη και ενδελεχή πληροφόρηση, καθώς γραπτή επιβεβαίωση της επεξεργασίας, περιγραφή των σκοπών, των κατηγοριών δεδομένων και των αποδεκτών τους.
3.  Να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών
στοιχείων.
4.  Να ζητήσουν να αποσύρουν τη συγκατάθεση τους ή τη διαγραφή των δεδομένων. («δικαίωμα στη λήθη»).
5.  Να ζητήσουν τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη φορητότητα»).
6.  Ν
 α εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον ΣΒΣΕ.
7.  Ν
 α εναντιωθούν στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Στοιχεία επικοινωνίας
Σε περίπτωση που πιστεύουν ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την
παρούσα δήλωση ή/και για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας, μπορούν να επικοινωνούν για
διευκρινίσεις: info@svse.gr και contact@dpa.gr.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η ΕΑΝΕΠ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
Τι σηματοδοτεί για τις βιομηχανίες το νέο επιχειρηματικό πάρκο στα Οινόφυτα
Εδώ θα επαναλάβω μερικά από τα χαρακτηριστικά του ρόλου της ΕΑΝΕΠ ΑΕ στην οποία ο ΣΒΣΕ μετέχει
στο ΔΣ. Ο ρόλος του συνίσταται στην άρση όλων των αρνητικών συνεπειών που υφίσταται η επιχειρηματικότητα στην περιοχή και με σκοπό τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν
στην ανάπτυξή της, στο μέτρο που αυτή συναρτάται με την ανάγκη περιβαλλοντικής και πολεοδομικής
αναδιοργάνωσης.
1.  Να εγκαθιστά επιστημονικά ερευνητικά εργαστήρια και κέντρα τεχνολογικής στήριξης
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
2.  Να κατασκευάζει δίκτυα παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων Πληροφορικής.
3.  Να ιδρύει ελεύθερες ζώνες
4.  Να εγκαθιστά διαμετακομιστικά κέντρα αποθηκών και σταθμών εμπορευματοκιβωτίων
για τη διακίνηση πάσης φύσεως προϊόντων.
5.  Να ιδρύει εκθεσιακά ή συνεδριακά κέντρα.
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6.  Ν
 α 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.
7.  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.
8.  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.
9.  Η κατασκευή όλων των Έργων Υποδομής και η Πολεοδόμηση της περιοχής του ΕΠΕ.
10. Η διοίκηση και διαχείριση των υποδομών του μέχρι τη μεταβίβασή τους και η μεταβίβασή
τους στην Εταιρεία Διαχείρισης του ΕΠΕ (ΕΔΕΠ) που θα συσταθεί.
11. Η προσέλκυση επενδύσεων στους χώρους του ΕΠΕ και η προβολή αυτού και των δραστηριοτήτων του στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά.
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η ΕΑΝΕΠ μπορεί:
1.  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.
2.  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.
3.  Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή
διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.
4.  Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή 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.
5.  Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.
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Σημείωση:
Επισημαίνεται ότι η αλματώδης αύξηση κατά
132% 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 134% περίπου,
κρίνεται ως πολύ σημαντική
δεδομένου ότι δεν οφείλεται
μόνο στην αριθμητική αύξηση
των μελών μας.
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Σημείωση:
Το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο Κύκλος Εργασιών επί του ΑΕΠ της Χώρας ανήλθε σε 3.84% έναντι
3.6% της προηγούμενης περιόδου και εσημείωσε
αύξηση της τάξης του 124,11% συγκριτικά με το
έτος 2010. Η αύξηση αυτή αξιολογείται πολύ σημαντική γιατί επετεύχθη σε περίοδο περιορισμών λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω Covid-19.
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Σημείωση:
Καταγράφεται σημαντική αύξηση
(της τάξης του 210% περίπου),
στην 10ετία αξιολόγησης.
Καταγράφεται επίσης σημαντική
αύξηση (της τάξης του 4% περίπου),σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
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Σημείωση:
Καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση
(της τάξης του 157% 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 (304% περίπου με έτος βάσης το
2010) στο Συντελεστή
Μεταβολής Εξαγωγών
των Εταιρειών-Μελών
του Συνδέσμου.
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Καταγράφονται:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
• Αύξηση των διαθεσίμων του Συνδέσμου στο διάστημα 2010-2020
της τάξης του 410%
• Η αντίστοιχη αύξηση διαθεσίμων μεταξύ των ετών 2020-2019 ανήλθε σε 57,6%
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Καταγράφονται:
• Αύξηση των Δαπανών του Συνδέσμου κατά το χρονικό διάστημα
2010-2020 (255% περίπου) ενώ η αντίστοιχη αύξηση μεταξύ των
ετών 2020-2019 ανήλθε σε 5%

Οινόφυτα 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουδούνης
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25ης Μαρτίου 32
Οινόφυτα Βοιωτίας 320 11
Τηλ.: 22620 56699
info@svse.gr
www.svse.gr
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