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στην οικονομία που ευνοούν την επιχειρηματικότητα. 
Επισήμανε επίσης ότι σημαντικό ρόλο έχει η αντιμετώ-
πιση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες, συμπλη-
ρώνοντας ότι η οριστική λύση θα απαιτήσει χρόνο, ενώ 
δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τον ΕΦΚ στο κρασί.  

Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των φόρων 
και η μείωση του στόχου του πρωτογενές πλεονάσμα-
τος. Παρότρυνε δε τις επιχειρήσεις να έχουν εξαγωγικό 
προσανατολισμό και να επενδύουν στην καινοτομία, την 
έρευνα και την τεχνολογία. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αχιλλέας Νταβέλης υπέ-
βαλε στον Υπουργό  την  πρόταση του ΣΘΕΒ με κοινωνικά 
χαρακτηριστικά που αφορά στην αύξηση του κατώτατου 
μισθού των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με παράλ-
ληλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπρόσθετα, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών να  
υπάρξει άμεση συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε 
θέματα που αφορούν στο επιχειρείν, με σκοπό την εξεύ-
ρεση λύσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας.

Ακολούθησε συζήτηση του Υπουργού με μέλη του ΔΣ και 
εκπροσώπους επιχειρήσεων για κλαδικά θέματα, θέματα 
εξαγωγών και επενδύσεων.

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης, το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι 
επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ, την Παρασκευή 23 Μαρ-
τίου 2018. 

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κό-
σμου της Θεσσαλίας υποδέχθηκαν στα γραφεία του Συν-
δέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον 
Υπουργό Οικονομικών και συνομίλησαν μαζί του για θέ-
ματα μείζονος σημασίας της επιχειρηματικότητας και της 
πραγματικής οικονομίας. 

«Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της οικο-
νομίας είναι κάτι που θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα 
της εκάστοτε Κυβέρνησης», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
και στη συνέχεια έθεσε προς τον Υπουργό θέματα όπως 
το φορολογικό πλαίσιο, η ρευστότητα των επιχειρήσεων, 
τα κόκκινα δάνεια, ο φόρος στο κρασί, η περιφερειακή 
ανάπτυξη, το clawback και τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλ. Τσακαλώτος έδωσε έμ-
φαση στην προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών συν-
θηκών στη χώρα και στην καθιέρωση σταθερών κανόνων 

Με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
συναντήθηκε η Διοίκηση του ΣΘΕΒ

Δραστηριότητες
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με την Τομεάρχη της Ν.Δ. 
κα Ντόρα Μπακογιάννη 

Συνάντηση με την διοίκηση του ΣΘΕΒ 
πραγματοποίησε η τομεάρχης Οικονομίας και 
Ανάπτυξης της Ν.Δ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη 
στα πλαίσια επίσκεψης της το Σάββατο 27 
Ιανουαρίου 2018 στην Λάρισα. Στο πλαίσιο 
της συνάντησης που έχει η κ. Μπακογιάννη με 
την διοίκηση του ΣΘΕΒ συζητήθηκαν θέματα 
όπως το οικονομικό γίγνεσθαι στη Θεσσαλία, 
οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις αλλά και θέματα που αφορούν τον 
στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση 
της περιφερειακής οικονομίας, την ενίσχυση 
της ρευστότητας στην αγορά  και την ανάκαμψη 
της βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ενημέρωσε την Τομεάρχη για την πρόσφατη πρόταση του ΣΘΕΒ και 
τόνισε πως είναι πάγια ανάγκη η μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης, η μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών με παράλληλη την αύξηση του κατώτατου μισθού, η ανάπτυξη εξαγωγών μέσω της μείωσης της 
γραφειοκρατίας και η παροχή πρόσθετων κινήτρων που θα πρέπει να δοθούν σε «υγιείς επιχειρήσεις». 

Η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε επίσης «πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα ως βάση» την πρόσφατη πρόταση του Συνδέσμου 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την ανάγκη μείωσης των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων, 
με ταυτόχρονη αύξηση του κατώτερου μισθού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.  Όπως είπε χαρακτηριστικά 
η Τομεάρχης της Ν.Δ οι «ασφαλιστικές εισφορές λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επιχειρήσεις και επεσήμανε 
την ανάγκη να μπει η χώρα μας σε αναπτυξιακή τροχιά και υποσχέθηκε περαιτέρω συνεργασία προς όφελος του 

ιδιωτικού τομέα και της επιχειρηματικότητας 
της Θεσσαλίας. 

Και οι δύο μεριές συμφώνησαν πώς η 
παραγωγική ανασυγκρότηση και η έμπρακτη 
και άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
αποτελεί τη μόνη λύση για την διέξοδο 
από την κρίση και το άνοιγμα νέων αγορών 
και πώς η Θεσσαλία μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο καθώς και 
το κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς 
τομέα παραγωγής με τη μεταποίηση.

Δραστηριότητες
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«Startup Europe Week»

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματι-
κότητας και την Επιστημονική Ένωση Digital Idea, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, 
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 εκδήλωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεοφυούς Επι-
χειρηματικότητας στη Λάρισα.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιασθούν εργαλεία και μηχανισμοί στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότη-
τας καθώς και καλές πρακτικές αυτών. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρημα-
τίες το οποίο αποτελεί πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής και  προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες 
την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε 
κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση μίλησαν οι κκ. Σαμαντζής Χ. και Αλεξάνδρου Θ. για το πρόγραμμα “ERASMUS for YOUNG 
ENTREPRENEURS” και τις Καλές πρακτικές αυτού, η κ. Παπαδούλη Κ. για το Δίκτυο Πράξη: Υπηρεσίες υποστήριξης 
επιχειρηματικότητας, ο κ. Γάτος Δ. εκ μέρους της Συνεταιριστικής Θεσσαλίας, για τους Τρόπους χρηματοδότησης και 
ο κ. Κοντός Λ. για το IN4CAPITAL  (Πλατφόρμα Διασύνδεσης Επενδυτών). 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν  οι κκ. 
Δήμτσας Β. για την  INTREDO – A new way for HR issue και Αλέξογλου Κ. για το LOCEYE – Eye tracking made simple. 
Τέλος, ο Καθ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Γερογιάννης Β. μίλησε με θέμα: “Διερεύνηση και αξιολόγηση ικανοτήτων και τά-
σεων επιχειρηματικότητας”.

Δραστηριότητες
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Ενημέρωση επιχειρήσεων για την Εφαρμογή
του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργάνωσε επίκαιρη ενημερωτική εκδήλωση την 
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 με θέμα την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 (GDPR) και 
τίτλο “Προστασία Δεδομένων, Κυβερνοασφάλεια και Κυβερνοεπιθέσεις στις επιχειρήσεις”.

Στην ανοιχτή εκδήλωση ενημερώθηκαν όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε 
τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων. 
Μετά τις 25/05/2018 όποιοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισμό και 
αντιμετωπίζουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
•  Τι είναι και ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα; 
•  Ποιες εταιρείες αφορά και ποιες οι νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν;  
•  Πόσο σημαντικό είναι μία επιχείρηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και ποιες οι πιθανές συνέπειες μη συμμόρφωσης;  
•  Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR. 
•  Καλές πρακτικές ψηφιακής προστασίας των επιχειρήσεων. 

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν, o Αντιστράτηγος ε.α. Εμμανουήλ Σφακιανάκης, ο πρώην Αξιωματικός Ειδικών 
Καθηκόντων Ιωάννης Μακρυπούλιας του Τμήματος Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και η νομικός Ρόντου Καλλιόπη, εξειδικευμένη στα θέματα Κυβερνοασφάλειας και 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δραστηριότητες
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Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη με θέμα:  
«Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών με παράλληλη αύξηση του κατώτατου 
μισθού η μόνη λύση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία στην 
παρούσα συγκυρία»

Πρόταση για αύξηση των κατώτατων μισθών των εργα-
ζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών σε όλες τις επιχειρήσεις, πρότει-
νε ο ΣΘΕΒ, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχω-
ρήθηκε, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 από την διοίκηση 
του Συνδέσμου.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ Αχιλλέας Νταβέλης 
«με το μέτρο αυτό προφανώς δεν κερδίζουν τίποτα οι 
επιχειρήσεις, αλλά κερδίζουν οι εργαζόμενοι, η κοινωνία 
και άμεσα η οικονομία. Και όταν κερδίζει άμεσα η οικο-
νομία έμμεσα κερδίζουμε όλοι».

Μεταξύ άλλων ο κ. Νταβέλης σημείωσε πως είναι «κοινό μυστικό εν Ελλάδι ότι η καταναλωτική οικονομία μας, όπως 
-δυστυχώς ή ευτυχώς- έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες, για να τροφοδοτηθεί εκ νέου χρειάζεται ενίσχυση ει-
σοδήματος και αγοραστική δύναμη».  Σχετικά με τις εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
είπε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τις μεγαλύτερες εργοδοτικές εισφορές πανευρωπαϊκά και πως «πληρώνουν 
σχεδόν δύο φορές το μισθό ενός υπαλλήλου για να καλύψουν τις ασφαλιστικές απώλειες των κρατικών ταμείων».

Σύμφωνα με τον κ. Νταβέλη το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις ελληνικές τράπεζες, η ανυπαρ-
ξία επενδύσεων, η δαιμονοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου, η γραφειοκρατία και η διαφθορά σε συνδυασμό 
με τη συρρίκνωση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και η πολιτική της εκτεταμένης 
φορολόγησης είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που απειλούν τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας.

«Ο ΣΘΕΒ αποδεικνύει έμπρακτα ως κοινωνικός φορέας ανάπτυξης, την εμπιστοσύνη του στην πολύπαθη ελληνική 
κοινωνία. Μόνο η επένδυση με ήθος και αξίες στο συνάνθρωπο, θα επιφέρει πραγματική ανάπτυξη και πλούτο σε 
όλους μας» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και συμπλήρωσε: «Η ώρα της 
αλήθειας είναι εδώ για όλους και οι ευθύνες σε εκείνους που τελικώς αποφασίζουν τεράστιες. Η Ελλάδα χρειάζεται 
τώρα εγχώριες λύσεις με νοημοσύνη, χωρίς άλλες επιτροπείες, που μόνο μικροπολιτικά και αντιεθνικά συμφέροντα 
δείχνουν να εξυπηρετούν. Ζητούμε από το πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού κό-
σμου να πάρουν θέση πάνω στη ξεκάθαρη πρόταση του συνδέσμου μας. Πιθανή άρνηση διαλόγου ή απαξίωση μιας 
πρότασης με λογική, θα έχει αναμφίβολα πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. Για οτιδήποτε μας ζητηθεί προς το 
συμφέρον της οικονομίας και της κοινωνίας, θα είμαστε πάντα πρόθυμοι και με ευθύνη θα συνεισφέρουμε, εφόσον 
τελικώς κριθεί ότι είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί».

Δραστηριότητες
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Συνάντηση Διοίκησης ΣΘΕΒ με εκπροσώπους επιχειρήσεων του Δήμου Τεμπών 

Ασφάλεια και ανταποδοτικά τέλη τα κύρια σημεία συζήτησης

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στα πλαίσια συνεχών επαφών και παρεμβάσεων για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στον Δήμο Τεμπών και ύστερα από τη διαμαρτυρία 
αρκετών επιχειρήσεων μελών του για θέματα εύρυθμης λειτουργίας καθώς και θέματα που αφορούν την ασφάλεια 
των επιχειρήσεων,  πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στην οποία συμμετεί-
χαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων εγκατεστημένων στο Δήμο Τεμπών, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Κ. Κολλάτος, ο Διοικητής 
Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών κ. Π. Χαρισμανίδης, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ (Γραφείο 
Λάρισας).

Εκ μέρους του ΣΘΕΒ παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Αχ. Νταβέλης, o Οικονομικός Επόπτης του ΣΘΕΒ κ. Ι. Σίνης, ο Γεν. 
Γραμματέας Νικ. Νταναβάρας, το μέλος του Δ.Σ. Γ. Καρκανιάς και η Γεν. Διευθύντρια κα Ελ. Καματέρη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστη-
μένες στο Δήμο Τεμπών και την ΒΙΠΕ Λάρισας και ειδικότερα το θέμα της ασφάλειας, λειτουργίας, οργάνωσης αλλά 
και των ανταποδοτικών τελών της ΒΙΠΕ.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Συνδέσμου, να προχωρήσει σε μια 
σειρά παρεμβάσεων και ενεργειών αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα. 

Δραστηριότητες
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Ο ΣΘΕΒ το Α΄ τρίμηνο του 2018 απέστειλε τρείς (3) πα-
ρεμβάσεις – προτάσεις σε αρμόδιες αρχές και πρόσωπα. 
Αναλυτικά:

Προτάσεις ΣΘΕΒ για το Σχέδιο Δράσης Προώθησης Επι-
χειρηματικότητας στην Θεσσαλία 2018 – 2019, ΠΕΠ, Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας. Αποτελεί περίληψη των προτάσε-
ων και των σημαντικότερων σημείων που υποβλήθηκαν

1. Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο ΣΘΕΒ δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της 
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
στελεχών των μελών του, μέσω της διοργάνωσης επιχο-
ρηγούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης.
Για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών κατάρ-
τισης προτείνονται να υλοποιηθούν επιπλέον δράσεις 
όπως:
•  Η δημιουργία άτυπου γραφείου διαμεσολάβησης και 
ενημέρωσης σε θέματα κατάρτισης και αγοράς εργασίας. 
•  Συνεργασία με επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φο-
ρείς για την προσφορά προς τα μέλη σύγχρονων υπηρε-
σιών εκπαίδευσης. 
•  Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδιασμός πρότασης 
για χρηματοδότηση από το αποθεματικό απροβλέπτων 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων απασχόλησης σε συ-
γκεκριμένη περιοχή ή κλάδο.
•  H δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 
επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα προγράμματα που 
αφορούν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτού-
ρας, την επιχειρηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη επι-
χειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη στη δημι-
ουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. 
•  Ημέρα διασύνδεσης – παραγωγής εκπαίδευσης (OPEN 
DAY) 

2. Δημιουργία  Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης

Δημιουργία  Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης που 
να  λειτουργεί ως σημείο επαφής με υποψήφιους νέους 
επιχειρηματίες. Μέσω του Κέντρου παρέχονται πληρο-

φορίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
υποστήριξης στους νέους (δυνητικούς) επιχειρηματίες.
Ακόμα, μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης 
μπορούν να σχεδιασθούν και να οργανωθούν ημερίδες 
δικτύωσης με στόχο τη διασύνδεση και επικοινωνία των 
ενδιαφερόμενων με νέους και υφιστάμενους επιχειρη-
ματίες, με φορείς της αγοράς, επαγγελματίες, σύμβου-
λους επιχειρήσεων, δυνητικούς χρηματοδότες, ΜΚΟ 
κ.λπ., προκειμένου οι υποστηριζόμενοι να αναπτύξουν 
σχέσεις συνεργασίας που θα τους βοηθήσουν στην επι-
τυχή δραστηριοποίησή τους.
Ουσιαστικά θα είναι κάλεσμα και πρόσκληση ανάπτυξης 
της επιχειρηματικής και προσωπικής οικονομικής πορεί-
ας μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης με την 
παροχή εξειδικευμένων συμβούλων για την νομική – οι-
κονομική- διοικητική υποστήριξη σας.

Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύ-
σεων ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή, απέστειλε ο ΣΘΕΒ σχε-
τικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται 
στις αξιολογήσεις των τεσσάρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
που έχουν προκηρυχθεί εδώ και 1,5 χρόνο περίπου και 
συγκεκριμένα για την «Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης», την «Νεοφυή επιχειρηματικότητα», 
την «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων 
επιχειρήσεων» και την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων». 

Ειδικότερα στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει ότι στο πρόγραμμα «Ανα-
βάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές» 1,5 χρόνο μετά την υποβολή των προ-

Παρεμβάσεις
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τάσεων δεν έχουν συνεδριάσει οι αρμόδιες Επιτροπές 
για την έκδοση των αποτελεσμάτων και την προένταξη 
των δικαιούχων.

Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκ-
συγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών» 1,5 χρόνο μετά την υποβολή των 
επενδυτικών σχεδίων δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικα-
σία αξιολόγησής τους, παρά το γεγονός ότι οι διοικητικές 
αποφάσεις για την έναρξη της αξιολόγησής τους έχουν 
εκδοθεί από το Σεπτέμβριο του 2016. 

Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που 
υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 1,5 χρόνο 
μετά την υποβολή των προτάσεων δεν έχουν συνεδριά-
σει οι αρμόδιες Επιτροπές για την έκδοση των αποτελε-
σμάτων και την προένταξη των δικαιούχων.

Στο μόνο πρόγραμμα για το οποίο ανακοινώθηκαν απο-
τελέσματα, αν και με καθυστέρηση είναι το πρόγραμμα 
για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ επισημαίνει ότι 
οι καθυστερήσεις στην προκήρυξη Δράσεων καθυστε-
ρούν τον σχεδιασμό επιχειρήσεων και κυρίως των νέων 
επιχειρηματιών αναφέροντας ότι ο επιχειρηματικός κό-
σμος δεν μπορεί να αναμένει άλλο και χρειάζονται να γί-
νουν άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην 
οικονομία, η οποία στηρίζεται στις επενδύσεις του ιδιω-
τικού τομέα και στην εξωστρέφεια. 

Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας η ενεργοποί-
ηση χρηματοδοτικών εργαλείων και η ολοκλήρωση κοι-
νοτικών προγραμμάτων για επενδύσεις και ρευστότητα 
στην αγορά θα έπρεπε να αποτελεί άμεση προτεραιό-
τητα της εκάστοτε κυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι μετά από την δημοσί-
ευση αρκετών προγραμμάτων, δεν είναι δυνατόν να μην 
υπάρχουν τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα και 
να προσαρμόζονται την τελευταία στιγμή, με καθυστερή-
σεις και κόστος για τις επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει και 
με τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 

Η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις αλλά 
δυστυχώς όμως, οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία και 
η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, αποτελούν τροχοπέ-
δη για την πολυαναμενόμενη ανάπτυξη και την ανάταξη 
της αγοράς που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε παρα-
τεταμένη ύφεση, καταλήγει στην επιστολή του ο πρόε-
δρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Ο ΣΘΕΒ ζητάει από το Υπουργείο και όλους τους εμπλε-
κόμενους τις άμεσες ενέργειές τους καθώς και την άμεση 
επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλα τα αρμόδια τμήματα 
του Υπουργείου, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας καθώς 
και στους Βουλευτές Θεσσαλίας

Αίτημα για παράταση περιόδου υποβολής ηλεκτρονι-
κών φακέλων των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις 
Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2, έως και τις 28 
Φεβρουαρίου 2018

Επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Προγραμ-
ματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Τμή-
ματος Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύ-

Παρεμβάσεις
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σεων  απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, ζητώντας την σχετική παράταση περιόδου υποβολής 
ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά την «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία 
ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Στην επιστολή του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι που κα-
θιστούν αναγκαία την παράταση Περιόδου Υποβολής Ηλεκτρονικών Φακέλων των Αιτήσεων Στήριξης για τις Δράσεις 
4.2.1 & 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 από την 31η Ιανουαρίου 2018 εως τουλάχιστον την 28η Φεβρουαρίου 2018. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ζητά την άμεση έκδοση 
σχετικής απόφασης του Υπουργείου, όπου να αναφέρεται η παράταση των σχετικών προθεσμιών, ώστε να υπο-
βληθούν οι Ηλεκτρονικοί & Φυσικοί Φάκελοι ορθά και με επιμέλεια και να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης, 
λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τη σημασία και σπουδαιότητα των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς 
ένταξη στις συγκεκριμένες Δράσεις για την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία.

Παρεμβάσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας 
συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβληματισμοί 

ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, 
σύμμαχό σας που σας στηρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, 

σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
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Δήλωση προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη στα ΜΜΕ 
για την συνένωση των τεχνολογικών και πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η συνένωση των τεχνολογικών και πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την δημιουρ-
γία ενός νέου ενιαίου Πανεπιστήμιου που θα προκύψει 
από την συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
το ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ευελ-
πιστούμε πως θα έχει εμφανή αναπτυξιακό χαρακτήρα 
μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας και ισχυρής ακαδη-
μαϊκής μονάδας, με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την 
περιοχή. 

Από την συνένωση αυτή θα πρέπει να προκύψουν βιώ-
σιμα τμήματα τα οποία αφενός θα παρέχουν υψηλού 
ακαδημαϊκού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές και αφετέρου θα πρέπει να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και στην εφαρ-
μογή αυτών στις θεσσαλικές επιχειρήσεις. Το νέο ενιαίο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει να συμβάλει στην 
ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας Θεσσαλίας, και 
να αναδειχθεί σε πόλο καινοτομίας και δημιουργικότητας 
για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας, λαμ-
βάνοντας υπόψη το συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα 
εκάστης.  Η Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα τη Λάρισα 

αξιοποιεί τις μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία στο χώρο της Υγεί-
ας στο Νομό, καθιστώντας τον πρωτοπόρο σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντικό  κρίνεται να δημι-
ουργηθεί μια ενιαία σχολή Γεωπονικών Eπιστημών του 
ενιαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα, 
γεγονός που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός μεγάλου 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού οργανισμού στον τομέα 
της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας με πολιτιστικές 
προεκτάσεις.

Μέσω της καλής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας και του ΣΘΕΒ, που αποτελεί τον κυρίαρχο παρα-
γωγικό φορέα στην Περιφέρεια, πιστεύουμε ότι θα προ-
κύψουν οι απαραίτητες συνέργιες που θα  οδηγήσουν 
στην ανάδειξη μιας ισχυρής ακαδημαϊκής μονάδας με 
παγκόσμιο κύρος, που θα έχει το ισχυρό πλεονέκτημα 
της άμεσης εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης στην 
τοπική οικονομία.   Ως θεσμικός φορέας είμαστε στη 
διάθεση του Υπουργείου Παιδείας να συμμετάσχουμε 
σε έναν γόνιμο διάλογο με όλους τους τοπικούς φορείς 
και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με στόχο την επιτυχία του 
σπουδαίου αυτού εγχειρήματος, το οποίο πιστεύουμε 
ότι θα υπηρετήσει ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό στο 
χώρο της εκπαίδευσης αλλά και θα συμβάλει στην ανά-
πτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Παρεμβάσεις   

www.sthev.gr

Θα μας βρείτε επίσης: 

https://www.facebook.com/AssociationofThessalianEnterprisesIndustries/
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«Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus» για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Επίσκεψη στον ΣΘΕΒ 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε συνάντηση, στα πλαίσια ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με πέ-
ντε εμπειρογνώμονες κάποιων από αυτές τις χώρες, στις 19 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις του.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιασθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ώστε 
ο Σύνδεσμος να γίνει αρωγός στην προώθηση του προγράμματος στις θεσσαλικές επιχειρήσεις. Ακόμη, οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ενώ πραγματοποιήθηκε εστιασμένη συζήτηση στο πως 
γεννιούνται οι ιδέες, πως υλοποιούνται και πως είναι οργανωμένο το τμήμα.

Την αποστολή συνόδεψε ο υπεύθυνος του προγράμματος κ. Κώστας Κοντομάνος.

Συμμετέχοντες στη συνάντηση ήταν οι κκ. Γιώργος Ρουπακιάς αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Σίνης οικονομι-
κός επόπτης καθώς και η κα. Έλενα Καματέρη διευθύντρια του ΣΘΕΒ.

Δραστηριότητες
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Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους της 
Διοίκησης και της Υπηρεσίας του ΣΘΕΒ στον νομό Τρικάλων. 
Συγκεκριμένα η διοίκηση και η υπηρεσία του ΣΘΕΒ επισκέφθηκαν 
τις επιχειρήσεις ΚΕΔΑΠ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην 
επεξεργασία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων, ΤΣΙΝΑΣ Α.Ε. 
η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία και διανομή ποτών 
και αναψυκτικών, ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΟΕ η οποία δραστηριοποιείται στο 
εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρων, γρανιτών και ΒΙΟΛΑΝΤΑ 
Α.Ε. η οποία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή βουτημάτων και 
μπισκότων.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του ΣΘΕΒ κκ Γ. Σίνης Οικονομικός 
Επόπτης,  Έλ. Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, Κ. Γρηγορίου 
υπεύθυνος τμήματος προώθησης θεμάτων ξεναγήθηκαν στους 
χώρους των πιο πάνω επιχειρήσεων και ενημέρωσαν για τις 
υπηρεσίες αλλά και τις δράσεις του ΣΘΕΒ. 

Δραστηριότητες

Επισκέψεις Διοίκησης και Υπηρεσίας ΣΘΕΒ στις επιχειρήσεις 
μέλη του στην Π.Ε. Τρικάλων 
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Δραστηριότητες

Συζητήθηκαν θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, τα προβλήματα του κλάδου των επιχειρήσεων, η έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού, η έλλειψη ρευστότητας, η γραφειοκρατία, η αυξημένη φορολογία, οι καθυστερήσεις 
στην επιστροφή ΦΠΑ, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης των θεσσαλικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας 
γενικότερα.

Η Διοίκηση και η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ θα συνεχίσει τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας καθ’ όλη την 
διάρκεια του έτους με σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη συνεργειών στην περιοχή.
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Τα ροφήματα αμυγδάλου 
ΟΛΥΜΠΟΣ είναι κατάλληλα για 
χορτοφάγους και για όσους δεν 
καταναλώνουν γαλακτοκομικά 
προϊόντα.  Όπως ενημερώνει η 
Θεσσαλική βιομηχανία:  «Τα νέα 
Ροφήματα Αμυγδάλου ΟΛΥΜΠΟΣ 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε 
λίπη, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, 
φυτικές ίνες, ασβέστιο & βιταμίνες 

(Β & Ε). Ιδιαίτερα η βιταμίνη Ε είναι 
μια λιποδιαλυτή βιταμίνη με αντιοξειδωτική δράση.  
Απολαύστε τη γεύση των ελαφρώς ψημένων αμυγδάλων 
και προσθέσετε στη διατροφή σας ένα υψηλής ποιότητας 
και θρεπτικής αξίας ρόφημα».

ΟΛΥΜΠΟΣ: Ρόφημα Αμυγδάλου Χωρίς 
Προσθήκη Ζάχαρης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ: Ταχίνι Ολικής Άλεσης 
με Β-γλυκάνη

Το ταχίνι «Όλυμπος» είναι 
απόλυτα φυσικό προϊόν 
διατροφής που αποτελείται 
από αποφλοιωμένους, ελαφρά 
ψημένους και αλεσμένους 
σπόρους σησαμιού.  Είναι 
μια φυτική, ολοκληρωμένη 
τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες 
και ασβέστιο.  Τώρα η εταιρία 

Παπαγιάννης Α.Ε. παρουσιάζει 
στην αγορά το νέο της προϊόν ταχίνι ολικής άλεσης με 
Β-γλυκάνη βρώμης, ένα συστατικό που μειώνει τα 
επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Κάθε μερίδα 30g 
Ταχίνι με β-γλυκάνη Όλυμπος παρέχει 1g β-γλυκάνης. 
Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την 
ημερήσια πρόσληψη 3g β-γλυκάνης από βρώμη, σε 
συνδυασμό με μια ποικίλη, ισορροπημένη διατροφή και 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Δίκτυ προστασίας από πτηνά 
Anti-Bird: Total

Τα δίχτυα Anti-Bird είναι διαθέσιμα σε τρία σχέδια ένα 
εκ των οποίων είναι το Total. Φαρδύ δίχτυ από ταινία 
πολυαιθυλενίου (περίπου 25x25 χιλ), σε σκούρο πράσινο 
χρώμα, είναι ένα δυνατότερο δίχτυ και χρησιμοποιείται 
συνήθως σε δέντρα φρούτων.

Τα δίκτυα Anti-Bird χρησιμοποιούνται κυρίως για να 
προστατεύσουν τα καρποφόρα δέντρα και το λαχανόκηπό 
σας ενάντια στα βλαβερά πουλιά. Τα δίχτυα αυτά είναι 
αρκετά καλά για να απομακρύνουν τα πουλιά και την 
ίδια ώρα να επιτρέπουν καλή κυκλοφορία του αέρα. 
Μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν σε λαχανικά, 
δέντρα, θάμνους φρούτων, κλπ. 
Φτιαγμένα από δυνατές λωρίδες από Υψηλής 
Πυκνότητας πολυαιθυλένιο, τα δίχτυα Anti-Bird μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για πολλές σαιζόν. 
Βγαίνουν σε προ-συσκευασίες ή ρολά και σε διάφορα 
μεγέθη. 

Νέα προϊόντα



20



21

Δραστηριότητες

Συνάντηση προέδρου ΣΘΕΒ 
με την Διοίκηση του ΤΕΕ

Με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλί-
ας, και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο 
κ. Νίκο Παπαγεωργίου και Γραμματέα 
κ. Βασίλειο Γερογιάννη είχε συνάντη-
ση ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης την Τρίτη 23 Ιανουαρίου.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς 
θέματα επιχειρηματικότητας και και-
νοτομίας καθώς και τρόπους συνερ-

γασίας και προώθησης δράσεων και από τους δυο φορείς που θα συμβάλουν στον στρατηγικό σχεδιασμό για την 
αναδιάρθρωση της περιφερειακής οικονομίας, την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και την ανάκαμψη της 
βιομηχανίας στην Θεσσαλία.

Συνάντηση με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος  κ. Νέστορα 
Αντωνίου είχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης 

Ο  κ. Αντωνίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο 
του ΣΘΕΒ πώς η 5η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη για 
την ενιαία διοίκηση, τον συντονισμό, την 
εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας όλων 
των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στη Θεσσαλία και 
τη Στερεά Ελλάδα.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε 
στις 9 Φεβρουαρίου, επιπλέον, συζητήθηκε 
η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του 
δημοσίου τομέα στον κλάδο της υγείας 
καθώς και η περιστολή της δημόσιας δαπάνης 
στα νοσοκομεία με έλεγχο της ανάλωσης 
των προμηθευτικών υλικών, η οποία μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ τόνισε ότι τα έσοδα των δημοσίων νοσοκομείων,  πέραν των άλλων κρατικών πόρων, ενισχύονται 
και με 888.000.000 € από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2018.
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10 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης έδωσε 
συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας για το 
πολυνομοσχέδιο και ειδικότερα για το θέμα των απεργιών

11 Ιανουαρίου
Συνέντευξη στην ελληνική ραδιοφωνία για το 
πολυνομοσχέδιο έδωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

16 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παρχώρησε συνέντευξη στην 
τηλεόραση ASTRA TV για το πολυνομοσχέδιο που 
κατατέθηκε στη Βουλή και εν γένει για την οικονομία

27 Ιανουαρίου
Συνάντηση με την Τομεάρχη Οικονμίας και Ανάπτυξης 
της Ν.Δ. κα Ντόρα Μπακογιάννη είχε η Διοίκηση του 
Συνδέσμου

29 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεκάθησε 
σε δείπνο παρουσία των μελών της Επιτροπής των 
Βιομηχανικών Υποθέσεων της Business Europe, που 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ, στην Αθήνα

13 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθησε και η κοπή 
πίτας των μελών του και της Υπηρεσίας του ΣΘΕΒ

07 Μαρτίου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου παρέστη σε συνάντηση  
που διοργάνωσε ο ΣΕΒ στην Αθήνα, με τον Γενικό 

Ημερολόγιο

   

Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. 
Λόη Λαμπριανίδη

14 Μαρτίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή 
Κατάρτισης του ΙΒΕΠΕ κ. Νίκο Ανδρεάδη

17 Μαρτίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό σε ημερίδα με θέμα: “Μνημεία 
και τουριστική ανάπτυξη, μία αμφίδρομη σχέση”, που 
διοργάνωσε το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

25 Μαρτίου
Στις εκδηλώσεις και στην παρέλαση για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου παρέστη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

27 Μαρτίου
Ο Οικονομικός Επόπτης του Συνδέσμου κ. Ιωάννης 
Σίνης εκπροσώπησε τον ΣΘΕΒ στην εκδήλωση με θέμα: 
“Καινοτόμες προτάσεις επανένταξης”, που διοργάνωσε 
στη Λάρισα ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και η 
ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΝΠΙΔ

28 Μαρτίου
Η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη παρεχώρησε 
συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για το πρόγραμμα 
ERASMUS

30 Μαρτίου
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αχιλλέας Νταβέλης 
παρέστη στην ειδική εκδήλωση της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με θέμα: “Απολογισμός πεπραγμένων της 
Περιφερειαής Αρχής Θεσσαλίας”

31 Μαρτίου
Στην επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη πεσόντων Θεσσαλών 
Υγειονομικών Στρατιωτών, που πραγματοποιήθηκε 
από το 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Λάρισα 
παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης
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Έλληνας «Επιχειρηματίας της χρονιάς 2017» αναδείχθηκε 
ο Ξενοφών Καντώνιας,  πρόεδρος της Cosmos Aluminium 
και οι δύο γιοί του, Ιωάννης και Θεόδωρος, αντιπρόεδρος 
και διευθύνοντας σύμβουλος αντίστοιχα, στη λαμπρή εκ-
δήλωση της ΕΥ που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής.  
Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτρο-
πής, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Chipita και νικη-
τής του διαγωνισμού της ΕΥ το 2011 Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος.

Επίσης διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες με τον 
τίτλο του:
- διεθνώς αναπτυσσόμενου επιχειρηματία, οι Ξενο-
φών, Ιωάννης και Θεόδωρος Καντώνιας, επικεφαλής της 
Cosmos Aluminium.
- καινοτόμου επιχειρηματία, ο Δημήτριος Λακασάς, Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ηλεκτρι-
κών συστημάτων ασφαλείας Olympia Electronics.
- αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, ο Χρήστος Κριμί-
ζης-Τσατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της βιομηχανίας 
χημικών προϊόντων Alchimica.
- δυναμικά αναπτυσσόμενου επιχειρηματία, η Καλλιόπη 
Ροδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του εκπαιδευτι-

κού Ομίλου 
ΑΚΜΗ (ΙΕΚ 
ΑΚΜΗ, Μη-
τ ρ ο π ολιτ ι κό 
Κολλέγιο).

Το βραβείο του Καλύτερου Αποστάγματος του Διαγωνι-
σμού (Best Spirit of Cpmpetition 2018)  παρέλαβε ο Πρό-
εδρος του Αγροτικού Οινοποιητικού Συν/σμού Τυρνάβου 
κ. Χρήστος Τσιτσιρίγγος  για το Παλαιωμένο Τσίπουρο 
Τυρνάβου (Old Spirit) από τον  Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, κ. Βαγγέλη Αποστόλου στην τελετή απονομής 
μεταλλίων το Σάββατο 10 Μαρτίου, με την παρουσία 
εκπροσώπων όλου του ελληνικού κλάδου οίνου και απο-
σταγμάτων.

Η ειδική αυτή  κορυφαία διάκριση του Old Spirit ως «Κα-
λύτερο Απόσταγμα του Διαγωνισμού»  αποδόθηκε στον 
ΑΟΣ Τυρνάβου συνέπεια του γεγονότος πως το τσίπουρο 
αυτό συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία  στον δι-
αγωνισμό. Εκτός όμως της σημαντικής αυτής διάκρισης 
ο Πρόεδρος παρέλαβε και το χρυσό μετάλλιο για το Πα-
λαιωμένο Τσίπουρο από τον κ. Σταύρο Σάμιο Προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Αλκοόλης του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά χρυσό στον 
Διεθνή Διαγωνισμό Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης για το 
προϊόν αυτό  τεκμηριώνοντας έτσι την υψηλή ποιότητα 
των αποσταγμάτων του Συν/σμού.  

Στον ίδιο διαγωνισμό ο 
Αγροτικός Οινοποιητικός 
Συν/σμός Τυρνάβου βρα-
βεύτηκε με ασημένιο με-
τάλλιο για το Evosmon 
Ροζέ από Μοσχάτο Μαύρο 
Τυρνάβου  και χάλκινο για 
το Evosmon Λευκό που πα-
ρέλαβαν αντίστοιχα ο Αντι-
πρόεδρος του Συν/σμού κ. 
Αποστόλης Ευαγγελόπου-
λος και ο Γραμματέας κ.Α-
ποστόλης Καλμπούρης. 

Επιχειρηματικά νέα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ-
ΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.
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Επιχειρηματικά νέα

“H ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ, έχει κατακτήσει σημαντικά μερίδια στην άκρως ανταγωνιστική αγορά ζυμαρικών και συναφών 
προϊόντων. Συμβαδίζοντας διαρκώς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, το εργοστάσιο της εταιρείας έχει φτάσει να είναι 
σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης στο είδος του, με συνολική κτιριακή κάλυψη 20.000 τ.μ. και ετήσια 
παραγωγή που ξεπερνάει τους 50.000 τόνους ζυμαρικών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, καθετοποιημένο συγκρότημα 
μύλου - μακαρονοποιείου, όπου πραγματοποιείται ολόκληρος ο κύκλος δημιουργίας των προϊόντων, ξεκινώντας από 
την επεξεργασία του σκληρού σίτου και την παραγωγή του σιμιγδαλιού, μέχρι τη συσκευασία και την αποθήκευση, 
στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας με την χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων να καλύπτει τις 10.000 
παλέτες.

Με δεδομένες τις απαιτήσεις παραγωγής της ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ και των μεγάλων ποσοτήτων διανομής προϊόντων 
στην Ελλάδα και σε ακόμη 35 χώρες στο εξωτερικό, η συνεργασία με την CHEP αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ανά-
πτυξης. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία και την αξιοποίηση των υπηρεσιών εκμίσθωσης εξοπλισμού εφοδιαστικής 
αλυσίδας, η ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ προσβλέπει στη βελτίωση των λειτουργιών διαχείρισης και στην περαιτέρω αναβάθ-
μιση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας της, με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών, αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα 
οικολογική ευαισθησία της ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ, καθώς η CHEP αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία διαχείρισης των 
“αποβλήτων” που παράγονται από την ευρείας κλίμακας χρήση του εξοπλισμού της. Όλες οι παλέτες της κατασκευ-
άζονται από δάση πιστοποιημένης αειφορίας, ενώ ανακυκλώνει και το 100% των αποβλήτων που παράγονται από 
τις επισκευές του εξοπλισμού της”.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της Βιομηχανίας Αλουμινίου EXALCO στην 35η Διεθνή Εκθεση Infacoma.   

Σε ένα μοντέρνο περίπτερο 
σε minimal αισθητική και 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές 
γραμμές, η EXALCO τράβηξε 
τα βλέμματα των επισκεπτών 
παρουσιάζοντας τα νέα 
της προϊόντα τα οποία 
ανταποκρίνονται στο 
πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον.

EXALCO Α.Ε.
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«Εφαρμογή του Νέου ασφαλιστικού 
συστήματος»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο για το 2018  
ασφαλιστικό σεμινάριο, με θέμα : «Εφαρμογή του Νέου 
Ασφαλιστικού συστήματος σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, 
όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και σύμφωνα με το 
Ν. 4488/2017 & 4509/2017 και ισχύει», την Πέμπτη 01 
Φεβρουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ, στη 
Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι συμμε-
τέχοντες και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους 
για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμά-
των εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύ-
θυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας. 
Παράλληλα να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί 
των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 
12.5.2016.

Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Παλαιολόγος Ι. 
Λιάζος λογιστής - φοροτεχνικός (Α΄τάξης), σύμβουλος 
επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα και 
εκδότης βιβλίων.

Εκπαιδευτικά  προγράμματα

«Συντήρηση και Επισκευή Καυστήρων 
και Λεβήτων»

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
σε συνεργασία με το ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ Βόλου, διοργάνωσαν με 
επιτυχία 4ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Συ-
ντήρηση και Επισκευή Καυστήρων και Λεβήτων», στις 22 
Φεβρουαρίου 2018 και στις 01, 02, 03 Μαρτίου 2018.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες στο τέλος 
της εκπαίδευσης να γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης 
των εγκαταστάσεων θέρμανσης υγρών και αερίων καυσί-
μων καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
τους. Να εξοικειωθούν επίσης με τους περιοδικούς ελέγ-
χους και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους λέβητες και 
στους καυστήρες όπως και με τα δομικά στοιχεία αυτών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν τεχνίτες 
συντήρησης καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων από 
επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.
Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Βλαχογιάννης 
Μιχάλης (Ph.D) καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο τμήμα 
Μηχανολογίας Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Ρευ-
στοδυναμικών & Μηχανών.
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


