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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«ΣΕΒ και Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι της περιφέρειας μαζί, για 
σύγχρονες παραγωγικές επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της 

πατρίδας μας» 
 

Θεσμική συνεργασία και πρωτοβουλίες με στόχο την ενδυνάμωση  
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της περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.   

 
Με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους Βιομηχανικούς 
Συνδέσμους Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Επιχειρήσεων & 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), Βιομηχανιών 
Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών 
(ΣΘΕΒ), Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και με την συμμετοχή τους 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και το Συντονιστικό Συμβούλιο 
Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων, ο ΣΕΒ εμβαθύνει τη θεσμική 
συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς της περιφέρειας. Ανοίγει 
έτσι  ένα νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και 
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.  
Ειδικότερα, και με βάση καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν στην 
επόμενη Γενική Συνέλευση, δημιουργούνται 5 νέες, μη αιρετές θέσεις στο ΔΣ 
του ΣΕΒ για τα μέλη των βιομηχανικών συνδέσμων της περιφέρειας, ενώ 
αντίστοιχα εκπρόσωπος του ΣΕΒ θα συμμετάσχει στα ΔΣ των συνδέσμων.  Η 
θεσμική συνεργασία πρόκειται να επεκταθεί και σε μια σειρά κοινών δράσεων 
που περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα εξής: 

 Συλλογικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιομηχανίας σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο.  

 Διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων στην έδρα κάθε περιφέρειας. 

 Κοινές προτάσεις για βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ σε κάθε 
περιφέρεια.  

 Συμμετοχή των μελών των συνδέσμων σε θεματικές επιτροπές του ΣΕΒ 
και τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών,  με στόχο τη 
συμβολή στην διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών που θα αφορούν 
κυρίως περιφερειακά ζητήματα.  

 Σύσταση ομάδων διευθυντών παραγωγής από τις παραγωγικές μονάδες 
της περιφέρειας για ανάδειξη προβλημάτων τοπικού ενδιαφέροντος.  

 Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης από το ΙΒΕΠΕ για 
την εκπαίδευση των εργαζομένων των περιφερειακών επιχειρήσεων και 
συμμετοχή εκπροσώπου του περιφερειακού συνδέσμου στον σχεδιασμό 
ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τοπικού ενδιαφέροντος. 

 Συμμετοχή περιφερειακών επιχειρήσεων στις επιχειρηματικές αποστολές 
του ΣΕΒ στο εξωτερικό.  

Χαιρετίζοντας το νέο πλαίσιο θεσμικής συνεργασίας ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. 
Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Βγαίνοντας από τα προγράμματα 
προσαρμογής, χρειάζεται να επισπεύσουμε την αναγκαία αλλαγή του 
παραγωγικού και αναπτυξιακού μας υποδείγματος, εάν πραγματικά 
επιθυμούμε την ταχύτερη σύγκλιση των παραγωγικών μας επιδόσεων με την 
Ευρώπη.  Η ικανότητα της χώρας μας για ανάπτυξη και ευημερία δεν μπορεί 
να συμβεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συνεργασία με την περιφέρεια. 
Δουλεύοντας από κοινού, με σχέδιο και συνέπεια, μπορούμε να ανοίξουμε 
δρόμο για μια Ελλάδα με περισσότερους παραγωγούς που αξιοποιούν τα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και δημιουργούν αξία σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας». 
 
 
 


