
2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Του συνδέσμου εγκατεστημένων επιχειρήσεων 

βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης



Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε τις

διαδικασίες ίδρυσης του τον Ιούνιο του 2019 μέσα απο μια πρώτη συνάντηση που

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επιχειρήσεων απο τη ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Στις 25/9/2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική συνέλευση και στη συνέχεια

στις 16/4/2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές που ανέδειξαν το σημερινό Δ.Σ.

“Κάθε προσπάθεια αποδίδει τα 

μέγιστα αποτελέσματα όταν 

είναι συλλογική”.



Ο ΣΕΒΙΠΕΘ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/sevipeth
https://www.sevipeth.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCNFJhrx4b0SPzqISA3LOoxw


❑ Απρ. 2021: Διενέργεια εκλογών ΣΕΒΙΠΕΘ για την εκλογή μελών του ΔΣ

❑ Απρ. 2021: Σύσταση σε σώμα του ΔΣ, όπου κατόπιν ομόφωνης εκλογής 

προέκυψε το νέο συμβούλιο.

❑ Απρ. 2021 Εγγραφή στον ΠΑΣΕΒΙΠΕ

❑ Μάι. 2021: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη υποδομών 

ΠΚΜ

❑ Ιουν. 2021: Έγιναν επαφές με τις δημοτικές αρχές του Δήμου Δέλτα και 

Ωραιοκάστρου

❑ Ιουλ. 2021: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπρύτανη και εκπροσώπους 

του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΣΕΒΙΠΕΘ - δράσεις μετά την 1η Γενική συνέλευση:

https://www.sevipeth.gr/services-7


❑ Ιουλ. 2021: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με την πυροσβεστική για 

τους κίνδυνους πυρκαγιάς

❑ Σεπ. 2021: Επαφή γνωριμίας με την διοίκηση της ΕΤΒΑ

❑ Οκτ. 2021: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση για τη νέα πλατφόρμα του 

ΟΑΕΔ

❑ Ιαν. 2022: Με χορηγία των μελών, έγινε το πρώτο ημερολόγιο του ΣΕΒΙΠΕΘ και 

διανεμήθηκε στα μέλη του

❑ Ιαν. 2022: Ολοκλήρωση των γραφείων του ΣΕΒΙΠΕΘ σε χώρο που παραχώρησε ο 

Δήμος Δέλτα

❑ Ιαν. 2022: Αποστείλαμε προτάσεις για την βελτίωση του κυκλοφοριακού δικτίου

στο υπουργείο ανάπτυξης.



❑ Φεβ.2022: Ο ΣΕΒΙΠΕΘ αποδέχτηκε την πρόσκληση συμμετοχής του στο σχεδιασμό 

κινητικότητάς του Δήμου Δέλτα, με την ονομασία «ΣΒΑΚ»

❑ Απρ. 2022: Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελετή εγκαινίων των γραφείων 

του ΣΕΒΙΠΕΘ στην ΒΙΠΕΘ, παρουσία πολλών επίσημων προσκεκλημένων, οι οποίοι 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την προσπάθεια που γίνεται στην 

ΒΙΠΕΘ για τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας της. 

❑ Απρ. 2022: Αποχώρηση από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ

❑ Μάι. 2022: Ανέβηκε η ιστοσελίδα του ΣΕΒΙΠΕΘ στο διαδίκτυο

❑ Μάι. 2022: Το μέλος του ΔΣ κ. Πάυλος Ακριτίδης, παραιτήθηκε λόγω των νέων του 

επαγγελματικών υποχρεώσεων εκτός Θεσσαλονίκης και αντικαταστάθηκε από τον 

Α΄ επιλαχών κ. Θεόδωρο Τσανακτσίδη.  



Δράσεις σε εξέλιξη:

 Ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο 
Δέλτα και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την ανάπτυξη της συνεργασίας των 
επιχειρήσεων μας την εκπαιδευτική κοινότητα.

 Βρισκόμαστε σε συζήτηση με τον ΟΑΕΔ για την διοργάνωση μιας 
εβδομάδας καριέρας, στη ΒΙΠΕΘ με σκοπό την προσέγγιση 
προσωπικού για τις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕΘ.

 Η επαφές με αρμόδιους φορείς και οι παρεμβάσεις του ΣΕΒΙΠΕΘ είναι 
σε διαρκή εξέλιξη. 





Υποστηρίξτε σήμερα τον ΣΕΒΙΠΕΘ

Η προσπάθεια που γίνεται από τον ΣΕΒΙΠΕΘ αφορά όλες τις επιχειρήσεις!

Είναι σημαντικό να έχουμε δυνατή φωνή και να έχουμε όλες τις

επιχειρήσεις μαζί μας. Στηρίξτε, προτείνετε σε συναδέλφους και

ενημερώστε για τον ΣΕΒΙΠΕΘ στους ανθρώπους που γνωρίζετε στην

ΒΙΠΕΘ. Η συνεργασία μπορεί να μας φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα

για μια καλύτερη ΒΙΠΕΘ πιο σύντομα και πιο ολοκληρωμένα!



Τομείς που καλείται ο σύνδεσμος να παρέμβει, βελτιώσει, δημιουργήσει, μεταξύ άλλων:

1. Εκμετάλλευση κοινοτικών πόρων

2. Παρέμβαση στους εμπλεκόμενους φορείς & έλεγχος της ποιότητας διαχείρισης της 

περιοχής 

3. Εξωστρέφεια

4. Οικολογική ευαισθητοποίηση (ανακύκλωση, έμφαση στο περιβάλλον, κυκλική οικονομία)

5. Υποδομές (Ύδρευση, Αποχέτευση, Τηλεπικοινωνίες)



Τομείς που καλείται ο σύνδεσμος να παρέμβει, βελτιώσει, δημιουργήσει:

6. Οδικό δίκτυο

7. Λειτουργική σύνδεση με τον αστικό ιστό (ΟΑΣΘ, ΟΣΕ, κλπ.)

8. Θέματα καθαριότητας

9. Θέματα ασφαλείας (περιφρούρηση & επόπτευση) 

10. Συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των μελών

11. Διασύνδεση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα



Ολοκλήρωση παρουσίασης

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη από αύριο και στην 

ιστοσελίδα του ΣΕΒΙΠΕΘ.


