
 

 
                          

                         

  
             

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής TEE/TKM), με 

έδρα στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, 54643 που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Γεώργιο Τσακούμη 

και 

ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (στο εξής ΣΕΒΕ) με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Πλ. Μοριχόβου  1, 546 

25, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Γεώργιο 

Κωνσταντόπουλο 

 

λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους των δύο φορέων, συμφώνησαν 

στη μεταξύ τους συνεργασία μέσω του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας με κύριο σκοπό την 

ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, της καινοτόμου εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μελών των δύο φορέων, καθώς και της 

ασφαλούς και επωφελούς προσαρμογής στο νέο οικονομικό περιβάλλον. 

Σημειώνεται ότι, με δεδομένη την περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η 

περιγραφείσα στο παρόν συνεργασία θα περιορίζεται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, αναφερόμενη παρακάτω και ως «περιοχή αρμοδιότητας». 

 

Άρθρο 1 

Σύντομα προφίλ των δύο φορέων 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι το παλαιότερο (έτος ίδρυσης 1932) και το μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα 

του ΤΕΕ, με περίπου 17.000 μέλη. 

Ως Περιφερειακό Τμήμα, ασκεί τις δραστηριότητες και εξυπηρετεί τους στόχους του ΤΕΕ, όπως 

προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο, στην περιοχή αρμοδιότητάς του που είναι η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ασκεί επομένως το ρόλο του τεχνικού συμβούλου για το σύνολο των φορέων της διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και μεταξύ άλλων: 

 μελετά οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό, αναπτυξιακό ή 

περιβαλλοντικό θέμα,  

 παρέχει τη συνδρομή του για την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση 

φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος,  
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 συμβάλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας   

έρευνας και τεχνολογίας,  

 ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο 

τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του 

Ο ΣΕΒΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί το 

μεγαλύτερο συλλογικό φορέα εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας 

επιχειρήσεις-μέλη σε όλη την Ελλάδα και από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 

ενώ απευθύνεται ευρύτερα σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, ήδη και δυνητικά 

εξαγωγικών. Διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα εξωστρέφειας και διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας, αποτελεί Σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα διεθνούς επιχειρηματικότητας 

και παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες και εργαλεία στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θέλουν 

να αποκτήσουν ή να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Επίσης από το 1989 διαθέτει το 

Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) που αποτελεί πλέον το επιστημονικό-

ερευνητικό-μελετητικό τμήμα του ΣΕΒΕ, εκπονώντας εξειδικευμένες έρευνες και μελέτες για 

εξαγωγικά και εν γένει οικονομικά θέματα. Σημαντικό πυλώνα δραστηριότητας του ΣΕΒΕ 

αποτελεί επίσης η πιστοποιημένη και εξειδικευμένη σε θέματα διεθνούς εμπορίου και οικονομίας 

ευρύτερα εκπαίδευση/κατάρτιση. 

 

Άρθρο 2 

Στόχοι του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας είναι: 

 Εδραίωση της συνεργασίας με  κοινές δράσεις και αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ 

του   ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΕΒΕ. 

 Προώθηση των αρχών του σύγχρονου επιχειρείν και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, 

ιδιαίτερα της εξωστρεφούς, καινοτόμου και αειφορικής επιχειρηματικότητας.  

 Ανταλλαγή και εκατέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της  εμπειρίας καθώς και άλλων 

συνεργασιών των δύο φορέων.  

Πιο συγκεκριμένα ως τομείς συνεργασίας των δύο φορέων αναφέρονται ενδεικτικά: 

 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα,  σε θέματα 

προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς  και της ενσωμάτωσης των 

νέων επιστημόνων στην παραγωγική διαδικασία. 

 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνικής βοήθειας σε θέματα βιομηχανιών και λοιπών τεχνικών 

θεμάτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Κοινές δράσεις για την ενημέρωση εξαγωγέων και δυνητικών εξαγωγέων προϊόντων και   

υπηρεσιών 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση μηχανικών για τις εξαγωγές (μετά την οργάνωση των cluster 

δομικών υλικών) 
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 Συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση των ελληνικών παραγωγικών εταιριών στην 

ελληνική και ξένη αγορά, στο τομέα των μελετών  και κατασκευών. Πρωτοβουλίες για την 

υπόδειξη και υιοθέτηση προδιαγραφών ελληνικών προϊόντων σε ξένα, δημόσια και ιδιωτικά 

έργα καθώς και τη συνεργασία ελληνικών επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου των δομικών 

υλικών και εξοπλισμού με ελληνικές μελετητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεων για 

ανάληψη έργων στο εξωτερικό. 

 Συνεργασία για την ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα πιστοποιήσεων/σημάτων 

συμμόρφωσης  

 Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος και επικαιρότητας, όπως: 

 Αναγκαίες δράσεις, δομές και υποδομές για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Προτάσεις για ειδικά προγράμματα 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών των μελών 

των δύο φορέων. Προτάσεις για θέματα ενημέρωση, εκπαίδευση, επιμόρφωση σε 

βέλτιστες πρακτικές, νέες οδηγίες και κανονισμούς. 

 Σύνταξη καταλόγων φορέων εξωτερικού προς  συνεργασία με όλη τη σχετική 

πληροφορία. 

 Industry 4. Ευκαιρίες, ωφέλειες και άρση δυνητικών προβλημάτων κα.   

 Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης για τα ως άνω θέματα, καθώς 

επίσης (ενδεικτικά) για:  

 Δημιουργία εξωστρεφούς προφίλ και βήματα για είσοδο στο εξωτερικό  

 Σε συνεργασία με ΟΕΥ παρουσίαση θεμάτων για ζητήματα τεχνικού ενδιαφέροντος και 

ευκαιριών που παρουσιάζονται για μηχανικούς σε χώρες της ΕΕ.  (διαρκής) 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις/ψηφιακές εκθέσεις  

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων-τάσεων ειδικών κλάδων που ενδιαφέρουν μηχανικούς (π.χ. 

δομικά υλικά) 

Πρωτοβουλίες για την:  

 Διοργάνωση  σε συνεργασία των δύο φορέων και με τη συμμετοχή  τρίτων, εκδηλώσεων 

εκθέσεων και  συνεδρίων για όλα τα παραπάνω θέματα καθώς και για αναπτυξιακά 

ζητήματα της περιοχής αρμοδιότητας.  

 Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).  

 Αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα 

από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών 

τους και τρίτων  καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

 Ενίσχυση και υποστήριξη επαφών μελών, συνεργατών και στελεχιακού δυναμικού των δύο 

μερών. 
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 Ενημέρωση των μελών κάθε φορέα για τις δραστηριότητες του άλλου φορέα και για τις 

δυνατότητες αξιοποίησης των παροχών 

 

 

Άρθρο 3 

Συμφωνείται η συγκρότηση κοινής επιτροπής συνεργασίας, από μέλη τα οποία ορίζονται με 

αποφάσεις των Διοικήσεων των δύο φορέων και αναλαμβάνουν να εξειδικεύουν και να 

εισηγούνται κοινές δράσεις στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας. 

Άρθρο 4 

Για κάθε επιμέρους κοινή δράση (πρόγραμμα, εκδηλώσεις, σεμινάρια, κλπ), τα δύο μέρη θα 

συμφωνούν ad hoc  τις οργανωτικές και διαδικαστικές παραμέτρους, π.χ. καταμερισμό ρόλων 

και αρμοδιοτήτων, συμμετοχή στην κάλυψη δαπανών, εξεύρεση χορηγών, κ.ο.κ. Κάθε 

επιμέρους δράση θα εγκρίνεται ad hoc από τις Διοικήσεις αμφοτέρων των φορέων.  

 

Άρθρο 5 

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του από αμφότερα 

τα μέρη και θα συνεχίσει να έχει ισχύ για αόριστο χρόνο, εκτός εάν, ένα μέλος ζητήσει 

εγγράφως τη διακοπή του.  

Οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν εγγράφως την εκτίμηση για την πορεία της συνεργασίας και 

προτάσεις για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συμφώνου Συνεργασίας των δύο 

Οργανισμών. Το Σύμφωνο δύναται να τροποποιηθεί μέσω κοινής γραπτής συμφωνίας μεταξύ 

των μελών. Η παύση του παρόντος Συμφώνου δεν θίγει τα προγράμματα δράσης που τη 

δεδομένη χρονική στιγμή θα έχουν ήδη εγκριθεί από τις διοικήσεις αμφοτέρων των φορέων και  

έχουν ξεκινήσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

Η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14.10.2021, σε δύο πρωτότυπα 
αντίτυπα στην Ελληνική γλώσσα.  
 

 

                                                       Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 

 

           Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ                                                        Για τον ΣΕΒΕ  

 

 

 

        Γεώργιος Τσακούμης                                             Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής                                                 Πρόεδρος ΔΣ  


