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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2021
Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 τεύχος πρώτο)
Η Διοικητική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συνέταξε,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4497/2017, τον απολογισμό των δράσεων και των
ενεργειών του ΒΕΘ για το έτος 2021 οι οποίες έχουν ως κάτωθι.
Κατ’ αρχάς, λόγω της πανδημίας Covid-19, όλες οι συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητικής Επιτροπής) καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, τηρώντας απαρέγκλιτα τους
υγειονομικούς κανόνες που θεσπίστηκαν από τα κυβερνητικά όργανα και τους
ειδικούς για την τήρηση και προστασία της δημόσιας υγείας.
Αντίστοιχα,οι περισσότερες ενημερωτικές εκδηλώσεις επίσης πραγματοποιήθηκαν
με διαδικτυακή ή στην καλύτερη περίπτωση με υβριδική μορφή.
Ειδικότερα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνέχισε και για το 2021
την:
➢ Υλοποίηση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων
σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Υλοποιήθηκαν δύο
(2) σεμινάρια διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του Covid – 19. Τα
σεμινάρια παρακολούθησαν τριάντα τρεις (33) εργαζόμενοι και στελέχη
επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων.
➢ Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων – σεμιναρίων σε διάφορα θέματα
επικαιρότητας αλλά και κλαδικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αλλά και άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
(ενδεικτικά αναφέρουμε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον
εκπαιδευτικό επιχειρηματικό όμιλο ICBS για διοργάνωση ενημερωτικών
εκδηλώσεων – σεμιναρίων και γενικότερα ανάπτυξη θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος).
➢ Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με Επιμελητήρια του εξωτερικού και
άλλους παρεμφερείς οργανισμούς με αντικείμενο την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας,
συμμετοχή
σε
ευρωπαϊκά
προγράμματα
κοινού
ενδιαφέροντος και προώθηση των μελών του Επιμελητηρίου σε αγορές του
εξωτερικού.
➢ Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών για επίσκεψη εκθέσεων εξωτερικού
αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κυρίως δομών που ενδιαφέρουν τις
επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ.
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➢ Συμμετοχή σε κλαδικές – διεθνείς εκθέσεις – Επιδότηση των μελών μας για
τη συμμετοχή τους ως εκθέτες σε διοργανώσεις εσωτερικού – εξωτερικού .
➢ Αναβάθμιση
της
συμμετοχής
του
Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής, Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών κ.α.) οι οποίες
αναδεικνύουν την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, τη συμμετοχή των
εργοδοτικών φορέων στα κοινωνικά δρώμενα και τη φροντίδα στη λύση
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων στα όρια του τομέα ευθύνης του
Επιμελητηρίου μας.
➢ Συμμετοχή του ΒΕΘ στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την
επωνυμία
«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στην οποία συμμετέχουν είκοσι (20) φορείς της
Π.Κ.Μ. και σκοπό έχει την παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Περιφέρεια, τη
στήριξη και προώθηση των αγροδιατοφικών προϊόντων, τη συνεργασία με
πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τη διαφύλαξη
παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων κ.α.
➢ Ανάπτυξη της συνεργασίας με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της
Περιφέρειας, κυρίως με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και
όλους τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την επίλυση
τοπικών και περιφερειακών προβλημάτων και βελτίωση της θέσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
➢ Αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του Επιμελητηρίου καθώς και του
ιστότοπου του ΒΕΘ με στόχο την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τα
μέλη του και σε τρίτους που έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον.
➢ Βελτίωση των υπηρεσιών που υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. τόσο σε ανθρώπινο
δυναμικό όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
➢ Συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για διεύρυνση των
οριζόντων και βοήθεια των μελών σε θέματα έρευνας αγορών και ανάπτυξη
της εξωστρέφειάς των.
➢ Κατά το έτος 2021 δεν υλοποιήθηκαν Προγράμματα ΛΑΕΚ έτους 2019
λόγω της πανδημίας Covid-19
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Α. Για το έργο «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης» που είναι ενταγμένο στο
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-202, με κωδικό ΟΠΣ 5045635
με την Απόφαση Ένταξης 5160 / 05-09-2019 και Συγχρηματοδοτείται με
πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
πραγματοποιήθηκαν όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση
της υλοποίησής του και στο τέλος του έτους (22.12.2020) ξεκίνησε η
υλοποίησή του. Συνολικός προϋπολογισμός 236.096 ευρώ.
Διάρκεια
υλοποίησης 18 μήνες.
Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του
Επιμελητηρίου, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one
stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και
συμβουλών.
Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με
αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και
πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Από τη μια θα παρέχει στο Επιμελητήριο το
μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και
προβολής αυτών και από την άλλη στα μέλη του την δυνατότητα απομακρυσμένων
υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.
Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet
που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλεια και
λειτουργικότητά του.
Προτεινόμενα υποέργα:
- Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud, ώστε να
δημιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον εσωτερικής οργάνωσης, βάση για την
παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του επιμελητηρίου.
- Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (portal), έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τεχνολογίες (με επιπλέον υπηρεσία
livestreaming).
- Ανάπτυξη του portal σε mobile περιβάλλον (application), με online ενημέρωση
αυτού από το web portal, για περιβάλλον i-phone και android.
- Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και
ενημέρωσης των μελών του επιμελητηρίου Και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας
όλα τα κανάλια επικοινωνίας, για την μαζική αποστολή στοχευμένων εξατομικευμένων ενημερώσεων.
- Ανάπτυξη, με την βοήθεια ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ενός
συστήματος καταγραφής, στο ιστορικό της καρτέλας της επιχείρησης, όλων των
ερωτήσεων – διευκρινίσεων των μελών του επιμελητηρίου προς τα στελέχη του.
- Πλήρη διαδικτυακή – απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των μελών του
επιμελητηρίου για όλες τις συναλλαγές των μ' αυτό (login στο σύστημα μετά από
αίτηση εγγραφής):
* Τροποποίηση των μη σημαντικών στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας κλπ
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* Πληρωμή οφειλών προς το Επιμελητήριο (συνδρομές, πιστοποιητικά κλπ), με
την χρήση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών ή μέσα από το διατραπεζικό σύστημα
ΔΙΑΣ (ΗΚΠ)
* Προεγγραφές νέων μελών
* Εγγραφές νέων μελών επιχειρήσεων
* Μεταβολές – Διαγραφών των υπαρχόντων μελών
* Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης στο επιμελητήριο ( Και στα αγγλικά)
* Ιστορικό πιστοποιητικό μελών
* Ιστορικό πιστοποιητικό καταστατικών εταιρειών
* Ανανέωση αδειών ειδικών μητρώων αργυροχρυσοχόων
- Την online αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το
επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής, παρακολούθηση εκπαιδευτών και
αιθουσών
- Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το
επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής
- Ανάπτυξη λογισμικού για την πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητική τους εξυπηρέτηση
(π.χ. αδειοδοτήσεις κλπ). Επιπλέον δυνατότητα online υποβολής αιτήματος, για
περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν βρίσκει την ερώτηση που
τον ενδιαφέρει στην προηγούμενη βάση δεδομένων (knowledgebase). Η εφαρμογή
θα λειτουργεί και σε περιβάλλον mobile (application)
- Ανάπτυξη λογισμικού για την δυνατότητα online υποβολής αιτήματος, για
περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν βρίσκει την ερώτηση που
τον ενδιαφέρει στην προηγούμενη βάση δεδομένων (knowledgebase).
- Συλλογή υλικού για την πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητικής τους εξυπηρέτηση
(π.χ. αδειοδοτήσεις κλπ). Με δυνατότητα online υποβολής αιτήματος.
Το έργο βρίσκεται ήδη στο στάδιο υλοποίησής του και η ολοκλήρωση των
παραδοτέων προσδιορίζεται εντός του α’ εξαμήνου του 2022.
Β. Για το Έργο με τίτλο: «Enhancing the Competitiveness and Sustainable
Growth in the Agrofood Sector through the promotion of Circular
Economy - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης
στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω της προώθησης της
κυκλικής οικονομίας» με ακρωνύμιο «Agrofficiency”, ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
5070657. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα συνεργασία Interreg V-A “Greece-Bulgaria”
2014-2020. Συνολικός προϋπολογισμός 632.306,26 ευρώ. Διάρκεια υλοποίησης
24 μήνες. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριό μας και
συμμετέχουν : Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, Ελλάδα, η
Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδας, Ελλάδα, το Περιφερειακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad, Βουλγαρία και το
Cluster Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RENEWABLE ENERGY SOURCES
CLUSTER), Βουλγαρία. Ο γενικός στόχος του AGROFFICIENCY είναι η ενίσχυση
της υποστήριξης που παρέχεται σε καθιερωμένες και νεοσύστατες ΜΜΕ του τομέα
των αγροδιατροφικών προϊόντων στην επιλέξιμη περιοχή σε Ελλάδα-Βουλγαρία με
τη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικής υποστήριξης One-Stop-Shop (BSC)
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που θα λειτουργεί σε ένα μοντέλο τύπου επώασης (inkubator) για τις νεοσύστατες
και υπό σύσταση ΜΜΕ.
Το κέντρο επιχειρηματικής υποστήριξης (BSC) πρόκειται να παράσχει την
απαραίτητη
εκπαίδευση,
καθοδήγηση,
συμβουλευτική
και
δικτύωση
εξατομικευμένα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, δίνοντας τα μέσα και
ευκαιρίες στις τοπικές ΜΜΕ προϊόντων αγροδιατροφής να αναπτύξουν τα
επιχειρηματικά τους εργαλεία, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να τους
εξοπλίσουν με όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, να διαχειριστούν σωστά, να
επικοινωνήσουν και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας
παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους κάνει πιο δελεαστικούς
επενδυτές. Επιπλέον, το κέντρο επιχειρηματικής υποστήριξης (BSC) θα τους
εκπαιδεύσει σε στρατηγικές και μεθοδολογίες αποδοτικότητας κόστους και θα
προωθήσει την ολοκλήρωση της Κυκλικής Οικονομίας και την Σύγχρονη
εφοδιαστική αλυσίδα Logistics στις λειτουργίες τους. Το κέντρο επιχειρηματικής
υποστήριξης (BSC) σκοπεύει να ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στη
συνεργασία, ενεργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες, και την προώθηση
της καινοτομίας στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων και της ευρύτερης
αλυσίδας αξιών, προωθώντας την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών και
τονώνοντας τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των τελικών χρηστών των δύο
χωρών. Κύριες δράσεις του έργου είναι Εκπαιδευτικές Συνεδρίες και Εργαστήρια.
Στοχευμένη διαβούλευση με ΜΜΕ σχετικά με τα υπάρχοντα Σχέδια Πράσινης
Σήμανσης (GLS) και τις βέλτιστες πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας (CE), μια
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Υβριδικά Φόρουμ Δικτύωσης και
Καινοτομίας για τους ενδιαφερόμενους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.
Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έγκειται στο γεγονός ότι στοχεύει να προσφέρει ένα
ολιστικό σύνολο υπηρεσιών που θα είναι συμπληρωματικές και θα προσφέρουν
ένα συνεκτικό τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η άμεση υποστήριξη των
νεοσύστατων ΜΜΕ. Η εστίασή του στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
αγροδιατροφική αλυσίδα και το ευρύτερο οικοσύστημά της, συμβάλλει στην
καινοτόμο πλευρά του. Καταληκτικά, ο ολιστικός χαρακτήρας ολόκληρης της
επιχείρησης θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στους τομείς των
αγροδιατροφικών
προϊόντων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Τα βασικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
1. Η βελτίωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών, που προσφέρονται στις
επιχειρήσεις της ευρύτερης αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής, στη
διασυνοριακή περιοχή.
2. Η προώθηση συνεργιών τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων της ευρύτερης
αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής, στη διασυνοριακή περιοχή, όσο και με
τρίτους ενδιαφερόμενους.
3. Η κατάρτιση και επιμόρφωση των επιχειρήσεων της ευρύτερης αλυσίδας
αξίας της αγροδιατροφής, στη διασυνοριακή περιοχή σχετικά με πρακτικές
Κυκλικής Οικονομίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
4. Η βελτίωση των ικανοτήτων των φορέων των δύο κρατών να συνεργαστούν
αρμονικά, ώστε να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές και πολιτικές
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για την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και μηχανισμών στήριξης των
επιχειρήσεων της ευρύτερης αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής, στη
διασυνοριακή περιοχή.
5. Η βελτίωση της ποιότητας της αλυσίδας αξίας του ευρύτερου
αγροδιατροφικού τομέα στη διασυνοριακή περιοχή.
6. Η εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεων των δύο κρατών όπως αυτές
προκύπτουν από την κείμενη ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και
συμβάσεις που διέπουν την περιοχή.
Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και αναμένεται να
ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2023.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 14.00
Συνδιοργάνωση με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρικής
Μακεδονίας, ενημερωτικής εκδήλωσης με τηλεδιάσκεψη και θέμα:Nέο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ 2,με
κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του
υπουργείου Οικονομικών κ. Φώτη Κουρμούση.
Τρίτη 11 Μαΐου 2021, ώρα 13.00
Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα τεχνικής-επαγγελματικής
εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια Βίου μάθησης, με τον Γενικό Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Βουτσινό.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας, μέλη της ΔΕ και του ΔΣ του ΒΕΘ καθώς και υπηρεσιακοί
παράγοντες.
Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, ώρα 16.00
Συνδιοργάνωση με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος διαδικτυακής
ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα:Xαρτογράφηση των Εξαγωγών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ώρα 18.30
Συνδιοργάνωση με το Business College ICBS διαδικτυακής ενημερωτικής
εκδήλωσης με θέμα: Ο ανθρώπινος παράγοντας, στοιχείο επιτυχίας μιας Μ.Μ.Ε.
Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι:Δρ Χρήστος Μαλαβάκης Ακαδημαϊκός
Διευθυντής ICBS, Ευστράτιος Σαράντου και Βασίλειος Κεχαγιάς, μέλη του ΔΣ του
ΒΕΘ.
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11 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 17.00
Συνδιοργάνωση με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ενημερωτικής
εκδήλωσης με τηλεδιάσκεψη και θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς
το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες, με φυσική παρουσία του υπουργού
Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης.
Στις 10 Ιουνίου 2021 στο πλαίσιο της ανάπτυξης ης συνεργασίας υπογράφηκε
«Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας» μεταξύ του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι στις 17/9/2021 επισκέφθηκε τον πρόεδρο στο
γραφείο του στο ΒΕΘ αντιπροσωπία της Πρεσβείας του Μπαγκλαντές με
επικεφαλής τον Πρέσβη Η.Ε κ.Αshud Ahmed.
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και της Κοινωνικής του Προσφοράς, δραστηριοποιούμενο κυρίως μέσα
από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής ανταποκρίθηκε είτε σε
συνεργασία με άλλους φορείς είτε μόνο του σε διάφορα αιτήματα κοινωνικών
φορέων και φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνέχισε και εντός του 2021 να
στηρίζει και να επιδοτεί επιχειρήσεις-μέλη του για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς
εκθέσεις καθώς και σε κλαδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
Σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ συνέχισε επίσης να στηρίζει επιχειρήσεις μέλη του να
συμμετέχουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τέλος το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνέχισε να καταθέτει,
στο πλαίσιο του ρόλου του ως σύμβουλος της Πολιτείας, προτάσεις
υπομνήματα, θέσεις επί συγκεκριμένων προβλημάτων των ΜΜΕ αλλά και
γενικότερου
ενδιαφέροντος
απόψεις επί όλων των θεμάτων που
απασχολούν την μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα.
Για τη Διοικητική Επιτροπή
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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