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Προώθηση - Συνεργασία

Εκπροσώπηση

Ενημέρωση

Δικτύωση

Ο ΣΘΕΒ παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο στα μέλη του αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη 
περιφέρεια έχοντας ως σκοπό την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την 
προώθηση των εξαγωγών, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση, τη δικτύωση & τη 
διασύνδεση εργασίας με τις επιχειρήσεις κυρίως, όμως, την επιχειρηματική αλληλεγγύη 
και την κοινωνική συνεισφορά.

Προώθηση - Συνέργεια

Θέλω να είμαι Μέλος στον αξιόπιστο Σύνδεσμο Βιομηχανιών και 

Επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Γιατί :

έχει αποφασιστικό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου καλούνται να 

λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

συμμετέχει ως Κοινωνικός Εταίρος σε Θεσμικούς Φορείς, 

αναπτύσσοντας τον διάλογο, προωθώντας θέσεις και πολιτικές για την 

αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα γενικότερα

συμμετέχει θεσμικά σε όλα τα ανώτατα όργανα της τοπικής και 

εθνικής διοίκησης και διακυβέρνησης της χώρας, τεκμηριώνοντας και 

προάγοντας αποτελεσματικά τις θέσεις των επιχειρήσεων και της 

βιομηχανίας τόσο της Θεσσαλίας όσο και της ευρύτερης περιοχής 

προωθεί ενεργά και ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα των νέων 

με δράσεις δικτύωσης και εκπαίδευσης 

συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο φορέων, θεσμικών και μη, και 

αναπτύσσει δυναμικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας (μεταξύ άλλων η Περιφέρεια Θεσσαλίας, o ΣΕΒ, ο 

ΣΒΕ, ο ΣΕΤΕ,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα Επιμελητήρια).
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Εκπροσώπηση

Θέλω να είμαι Μέλος στον αξιόπιστο Σύνδεσμο Βιομηχανιών και 

Επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Γιατί :

παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για όλες τις 

νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και των τοπικών φορέων, 

οι οποίες επηρεάζουν τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις και ασκεί 

επιρροή στην τελική διαμόρφωσή τους

 ενημερώνει για τις κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. 

ενημερώνει και εκπροσωπεί ενεργά τις επιχειρήσεις και τις 

βιομηχανίες σε κάθε είδους διαπραγματεύσεις με κύριο μέλημα την 

διασφάλιση των συμφερόντων της θεσσαλικής επιχειρηματικής 

κοινότητας 

προωθεί την επίλυση εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων 

μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων

 προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και 

βιομηχανίες με δράσεις και πρακτικές, που οδηγούν στην προώθηση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας

 προωθεί την εξωστρέφεια και τη σύναψη σχέσεων με επιχειρήσεις 

και Φορείς του Εξωτερικού.
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Ενημέρωση

Θέλω να είμαι Μέλος στον αξιόπιστο Σύνδεσμο Βιομηχανιών και 

Επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Γιατί :

ενημερώνει, με τακτικά δελτία και ενημερωτικές και έκτακτες 

εγκυκλίους για τα τρέχοντα θέματα αλλά και για τις οικονομικές 

μεταβολές στην Ελληνική Οικονομία

 πληροφορεί για τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς εξελίξεις που 

επηρεάζουν τη λειτουργία, τις προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα 

της επιχειρηματικής κοινότητας
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σχεδιάζει και υλοποιεί μέσω του Τμήματος Εκπαίδευσης ειδικά και 

εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τα στελέχη των 

επιχειρήσεων μελών του

παρέχει πλήρη υποστήριξη και πληροφόρηση για νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

κοινοποιεί μελέτες που τεκμηριώνουν και προτείνουν πολιτικές 

υπέρ της επιχειρηματικότητας

Δικτύωση

Θέλω να είμαι Μέλος στον αξιόπιστο Σύνδεσμο Βιομηχανιών και 

Επιχειρήσεων της Θεσσαλίας

Γιατί :

εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση και επαφή με ανώτατους 

αξιωματούχους της Ελληνικής Διοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Διεθνών Οργανισμών

 ενισχύει την επαφή μου με ηγετικά στελέχη της ελληνικής 

επιχειρηματικής κοινότητας

δίνει ευκαιρίες συμμετοχής σε επιχειρηματικές και εμπορικές 

αποστολές και δίκτυα Ευρωπαϊκών οργανώσεων και φορέων

 δημιουργεί επαφές με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε 

ξένες αγορές 

 δίνει πρόσβαση σε διεθνή και εγχώρια σχήματα και οργανισμούς 

Έρευνας και Καινοτομίας

παρέχει ειδικές προσφορές και υπηρεσίες στα μέλη του 

Συνδέσμου

ενισχύει τον ρόλο της επιχειρηματικής κοιτίδας με τη συστέγαση 

στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του και άλλω φορέων (ΠΕΕΕΒ, ΔΟΒ, Α.Σ. 

ΘΕΣΤΟ, ΕΝΑΠΑΠΕ, TERRA THESSALIA, ECA)

 υλοποιεί και συμμετέχει σε πολλά διεθνή έργα που εστιάζουν στην 

ελληνική οικονομία και τη βιομηχανία, καθώς υπάρχει αδήριτη 

ανάγκη για ανάπτυξη και εστίαση των αναγκών της ελληνική αγοράς.
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έτος ίδρυσης: 1957
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