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Παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας 
πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση 
των μελών του ΣΘΕΒ την Κυριακή 31 Μαρτίου σε ξενοδο-
χείο της Λάρισας.

Οι εργασίες της κλειστής συνέλευσης του Συνδέσμου ξε-
κίνησαν στις 17.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημε-
ρήσιας διάταξης όπου περιελάβανε τις παρουσιάσεις 
του Οικονομικού Απολογισμού και του Προϋπολογισμού. 
Στην συνέχεια ακολούθησε η εκλογή των μελών του Γε-
νικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΘΕΒ για την τριετία 2019-2022, στις οποίες επαναξελέγη 
πρόεδρος του ΣΘΕΒ ο Αχιλλέας Νταβέλης.

Στη συνέχεια και ώρα 19.30 πραγματοποιήθηκε η Ανοι-
κτή Συνέλευση.  Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός και ο Δήμαρ-
χος Λαρισαίων κ. Απ. Καλογιάννης. 

«Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, χωρίς ιδιωτικές επεν-
δύσεις και χωρίς ισχυρές επιχειρήσεις». Αυτό ήταν το μή-
νυμα του επανεκλεγέντος προέδρου του ΣΘΕΒ Αχ. Ντα-
βέλη, ο οποίος ανέφερε πως το 2019 θα πρέπει να είναι 
έτος δράσης και ανάκαμψης για την επιχειρηματικότητα. 
«Η πορεία του ΣΘΕΒ μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από 
την ικανότητά του να παρακολουθεί και να αναλύει τις 
συνεχείς οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, να συνει-
δητοποιεί έγκαιρα τις επερχόμενες εξελίξεις και να εναρ-
μονίζει τις παρεμβάσεις του με τις αντικειμενικές επι-
ταγές της πραγματικότητας». Ανέφερε χαρακτηριστικά 
πως στόχος την νέας θητείας του Δ.Σ. είναι «η υλοποίηση 
δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής 
με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανόρθωση της ελ-
ληνικής οικονομίας, στηρίζοντας την υγιή επιχειρηματική 
δράση και την σύγχρονη επιχειρηματική ηθική».

Η ελληνική οικονομία αυτήν την στιγμή χρειάζεται μια 
επενδυτική έκρηξη και γενναίες κινήσεις από όλες τις 
πλευρές, δραστική βελτίωση σε όλα τα μέτωπα που δια-

μορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον με στόχο την 
δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού πλαισίου για 
την προσέλκυση επενδύσεων τόσο από την Ελλάδα όσο 
και από το εξωτερικό ανέφερε στην ομιλία του ο πρόε-
δρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Η προσπάθεια μετασχηματισμού της ελληνικής οικονο-
μίας πρέπει να έχει ως επίκεντρο την Περιφέρεια και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Πρέπει 
να σχεδιαστούν πολιτικές για την υποστήριξη της επιχει-
ρηματικής ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατέληξε στην ομι-
λία του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ σημείωσε την ανάγκη σημαντι-
κών επενδύσεων σε υποδομές  και ανθρώπινο κεφάλαιο 
προκειμένου «να αυξηθεί η καινοτομία, η ποιότητα και 
η διαφοροποίηση της ελληνικής παραγωγής, να παρά-
γουμε περισσότερα, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 
και διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και 
να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες 
και προοπτικές για τους νέους ειδικά ανθρώπους», ενώ 
τόνισε πως «η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα την εφαρμογή 
αναπτυξιακών μέτρων που θα έχουν θετική επίπτωση 
στην οικονομία και πάνω απ’ όλα χρειάζεται, σε αυτήν 
τη νέα μεταμνημονιακή εποχή που μπήκαμε, συναίνεση 
και συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τη 
διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικο-οικονομικών συν-
θηκών για την οριστική ανάκαμψη».

Οι θεσσαλικές επιχειρήσεις παρέμειναν ενεργές σε όλο 
το διάστημα της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας θέσεις 
εργασίας και συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πολλές 
από αυτές επένδυσαν, εκσυγχρονίστηκαν, αύξησαν τον 
κύκλο εργασιών τους και αποδεικνύονται ανταγωνιστικές 
σε διεθνές επίπεδο. Επιτελούν με τον τρόπο αυτό το κα-
θήκον τους απέναντι στη χώρα. 

Ετήσια συνέλευση
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Εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την τριετία 2019-20122:
Πρόεδρος Αχιλλέας Νταβέλης, Αντιπρόεδροι Μιχάλης Ανατολίτης, Χρήστος Γιακουβής, Ιωάννης Τσερέπας, Γενικός 
Γραμματέας Νίκος Nταναβάρας, Οικονομικός Επόπτης Ιωάννης Σίνης και Μέλη: Βασίλειος Γουγουλιάς, Γεώργιος 

Καρκανιάς, Βάιος Μπρέτας, Μιχάλης Παπαϊωάννου, Γεώργιος Παπαγιάννης και Γεώργιος Ρουπακιάς
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Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Νταβέλης υποστήριξε πως 
για να επιτύχει η χώρα μας την αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας και της ελ-
ληνικής κοινωνίας θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα 
και νέες πρωτοβουλίες όπως:
•  Η ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
και η επιτάχυνση του ΕΣΠΑ είναι αναγκαία περισσότερο 
από ποτέ.
•  Τα μέτρα που έχουν αποφασισθεί για μείωση ασφα-
λιστικών εισφορών καθώς και η μείωση των φόρων στα 
επιχειρηματικά κέρδη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Θα πρέπει όμως να υπάρξει περεταίρω μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών και των εισφορών.
•  Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να 
ενταθεί και να διευρυνθεί σε περισσότερους τομείς: Μεί-
ωση της γραφειοκρατίας, Δικαιοσύνη, Κτηματολόγιο, Πο-
λεοδομία κ.α.
•  Η επιτάχυνση των προγραμματισμένων ιδιωτικοποιή-
σεων αποτελεί προϋπόθεση για να προσελκύσουμε νέα 
επενδυτικά κεφάλαια.
•   Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να βοηθήσει τους νέ-
ους να επιχειρήσουν και να προστατεύσει τις δομές τις 
υπάρχουσας παραγωγής. Η επιτυχής υλοποίηση του προ-
γράμματος των κόκκινων δανείων μπορεί να αποδεσμεύ-
σει κεφάλαια και ρευστότητα για την εξυγίανση χιλιάδων 
επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων 
επιχειρηματικών σχεδίων.
•  Μείωση του κόστους της ενέργειας στη βιομηχανία.

Το κράτος από την πλευρά του οφείλει να αγκαλιάσει 
το επιχειρείν και να διευκολύνει τις νέες επενδύσεις, 
ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, κύρια προς όφελος της 
ελληνικής κοινωνίας και της ευημερίας των πολιτών. Οι 
σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που 
προκύπτουν μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις, είναι αυ-
τές που εγγυώνται την κοινωνική συνοχή, είναι σε θέση 
να αναστρέψουν το brain drain και που εν τέλει οδηγούν 
στην κοινωνική ευημερία.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Γ.Γ. Βιομηχανίας 

κ. Απ. Μακρυκώστα ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για το μέλλον της επιχειρηματικότητας μετά και την 
έξοδο από την κρίση, προσθέτοντας πως με σειρά μέ-
τρων η κυβέρνηση στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει 
την ανάπτυξη δίνοντας με αυτόν τον τρόπο έμφαση σε 
δράσεις που ενισχύουν την εθνική στρατηγική.

Έπειτα ακολούθησε η ομιλία της Βουλευτή της Ν.Δ., Το-
μεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης κα Ν. Μπακογιάννη, η 
οποία χαρακτήρισε αδήριτη ανάγκη την μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών, τη μείωση της γραφειοκρατίας 
με παράλληλη ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και την άμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών του κράτους στους επιχειρηματίες, ενώ έκανε μνεία 
και στο ρόλο των τραπεζών που «θα πρέπει να στηρίξουν 
την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων», υπογραμμί-
ζοντας και την ανάγκη επίλυσης του τεράστιου ζητήματος 
των «κόκκινων» δανείων.

Τέλος ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος επισήμα-
νε πως «Η νέα συνεργασία που εγκαινιάζουμε  μαζί  με 
τον ΣΘΕΒ θα έχει ουσία και διάρκεια» και πρόσθεσε ότι 
«έχουμε κοινές θέσεις, κοινές προτεραιότητες: υποστηρί-
ζουμε από κοινού, ότι η εθνική ανάπτυξη και η αναγκαία 
σύγκλιση της χώρας με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις περ-
νάει μέσα από την αναγέννηση της βιομηχανίας και την 
ανάπτυξη της Περιφέρειας και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 
προϋποθέτει ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό υπό-
δειγμα, που θα βασίζεται στην ενίσχυση της εγχώριας 
παραγωγής και μεταποίησης, μέσα από την αύξηση της 
παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών». 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρό-
σωποι της Πολιτείας και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκ-
πρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας, 
εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκ-
παιδευτικής κοινότητας και πλήθος κόσμου.  Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με κοκτέιλ που παρέθεσε προς τιμή των 
συμμετεχόντων στη συνέλευση η διοίκηση του ΣΘΕΒ.
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Παρεμβάσεις

Δήλωση του Προέδρου του ΣΘΕΒ για την αύξηση 
του κατώτατου μισθού

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που είχε ήδη προαναγ-
γελθεί από την κυβέρνηση και η οποία είχε συμφωνη-
θεί με τους Θεσμούς, ήταν αναμενόμενη και εν πολλοίς 
αναγκαία για την οικονομία μας γιατί κινείται προς την 
κατεύθυνση της αύξησης του εισοδήματος, της τόνωσης 
της κατανάλωσης και της ενίσχυσης της ζήτησης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της Κυβέρνησης να υιοθε-
τήσει το ανώτατο όριο του ποσοστού αύξησης που πρό-
τεινε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, δημιουργεί σοβαρό 
προβληματισμό, αφού δεν συνοδεύεται με παράλληλες 
ενέργειες υποστήριξης για όπως μέτρα μείωσης των ερ-
γοδοτικών εισφορών και των φορολογικών επιβαρύνσε-
ων, τόσο των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών.

Ο ΣΘΕΒ πάντοτε αποτιμούσε με θετικό τρόπο την αύξηση 
του κατώτατου μισθού, υπό δύο όμως προϋποθέσεις:

•  Πρώτον, η αύξηση να είναι σταδιακή και να ανταποκρί-
νεται στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και 
της αγοράς.
•  Δεύτερον, να είναι σε θέση οι υγιείς επιχειρήσεις να 
την αντιμετωπίσουν, με μία αντίστοιχη μείωση των εργο-
δοτικών εισφορών, κάτι το οποίο κατ’ επανάληψη έχου-
με επισημάνει και είναι πάγια άποψη μας.

Εντούτοις οι προτάσεις του ΣΘΕΒ δεν εισακούστηκαν 
ποτέ καθώς ουδέποτε πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός 
και γόνιμος διάλογος με όλους τους κοινωνικούς εταί-
ρους.

Χωρίς την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, η αύξηση 
του κατώτατου μισθού θα ενισχύσει την εργασιακή δου-
λεία, θα προκαλέσει πρόβλημα στις υγιείς και νόμιμες 
επιχειρήσεις και θα γιγαντώσει την παράνομη εργασία 
με συνέπεια την αύξηση της αδήλωτης εργασίας και την 
καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων, καταλήγει ο 

πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Διευκρινίσεις από το  Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Σε διευκρινίσεις προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης απαντώντας σε υπόμνημα που απέστειλε 
ο ΣΘΕΒ αναφορικά με σημαντικά ζητήματα εφαρμογής 
και υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόης Λαμπριανίδης, 
διευκρινίζει στην επιστολή του τα εξής: 

Όσον αφορά την επισήμανση του ΣΘΕΒ για τις πληρωμές 
των υποψήφιων επενδυτών που έχουν καταθέσει τα 
σχέδια τους στον Α΄ κύκλο, οι οποίες δεν μπορούν να 
εκταμιευθούν καθώς εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων 
υπαγωγής μιας και το σύστημα υποβολής αιτημάτων 
ελέγχου και τροποποιήσεων ακόμα δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία, το Υπουργείο επισήμανε πως η έκδοση 
αποφάσεων υπαγωγής προχωρά κανονικά με τους 
περισσότερους φορείς να έχουν ήδη ολοκληρώσει τις 
σχετικές διαδικασίες και για τα τρία καθεστώτα.  Οι δε 
ενέργειες που ακολουθούν την Απόφαση Υπαγωγής 
έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται έτσι ώστε στις 
αρχές του 2019 θα ξεκινήσει σταδιακά η παραγωγική τους 
λειτουργία. Η ενεργοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων των Αιτημάτων Ελέγχου του νόμου 
4399/2016 θα ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου του 
2019 επισήμανε στην επιστολή του ο κ. Λαμπριανίδης.  
Εως αυτήν την προθεσμία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 4582 (ΦΕΚ 208 Α’), 
οι επενδυτικοί φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια 
έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, 
εφ’ όσον έχουν υλοποιήσει το 25% του έργου που έχει 
εγκριθεί και επιθυμούν να λάβουν προκαταβολικά το 
25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής 
επένδυσης, δύναται να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα 
τους μέσω της ενέργειας «Αίτημα Πληρωμής» που 
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βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στο ΠΣΚΕ. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητά την συνδρομή του ΣΘΕΒ 
προκειμένου όλο και περισσότεροι επενδυτές να αξιοποιήσουν αυτήν την καινοτομία του Αναπτυξιακού Νόμου 
καθώς μόνο μια επιχείρηση από την Θεσσαλία αξιοποίησε αυτήν την «καινοτόμα» διάταξη.

Παράλληλα αναφέρεται πως υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων 
Ελεγκτών και Αξιολογητών θα εμπλουτιστούν με επιλαχόντες της προηγούμενης πρόσκλησης ενώ τέλος αναφέρει 
πως ο Γ΄ κύκλος του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τις 27/12/2018.

Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη στην εφημερίδα Ελευθερία

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελευθερία» και τίτλο:  «πάρτι με επιδοτήσεις – μαϊμού», ο ΣΘΕΒ δη-
λώνει τα ακόλουθα:  «Η υγιής επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας συνεχίζει αταλάντευτη το έργο της με τη 
τεράστια συνεισφορά της, στην οικονομία και στην κοινωνία.  Παρά τις συνεχείς αντίξοες συνθήκες, ο Θεσσαλός 
επιχειρηματίας επιμένει να επενδύει με κοινωνικό πρόσημο, για την Ελλάδα που ονειρεύεται και αγαπά.  Παράνομες 
και παραβατικές συμπεριφορές επιχειρήσεων δυστυχώς υπήρξαν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν, όσο θα υπάρχει 
ατιμωρησία και πολλαπλή ανοχή. O ρόλος του ΣΘΕΒ είναι η στήριξη και υπεράσπιση όλων των θεσσαλικών υγιών 
επιχειρήσεων που τηρούν το νόμο και σέβονται τις υποχρεώσεις τους.  Είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε στην 
ανάδειξη και τον οριστικό αποκλεισμό των κακώς κειμένων.  Να συνεχίσουμε καθημερινά να αναδεικνύουμε με τις 
πράξεις και τις παρεμβάσεις μας,  μία κοινωνία δικαιότερη, με μεγαλύτερη ευημερία, η οποία όμως θα σέβεται τους 
νόμους και δεν θα συγκαλύπτει τα κακώς κείμενα.

Η ανοχή του ΣΘΕΒ σε ότι αφορά την επιχειρηματική παραβατικότητα, ήταν και θα είναι μηδενική. Εξίσου μηδενική 
θα πρέπει να είναι η ανοχή όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών, για τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες 
αποδεδειγμένα προσβάλουν τους νόμους και με τις παραβατικές συμπεριφορές δημιούργησαν και συνεχίζουν να 
δημιουργούν τον μεγαλύτερο αθέμιτο ανταγωνισμό».

Ο ΣΘΕΒ ζητά τη θεσμοθέτηση της μείωσης φόρου επί των μερισμάτων

Με παρέμβαση προς την Υφυπουργό Οικονομικών κα Αικατερίνη Παπανάτσιου, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών  (ΣΘΕΒ), ζητά τη νομοθέτηση της μείωσης της φορολογίας μερισμάτων από 15% στο 10% η 
οποία είχε προβλεφθεί και στο κείμενο του προϋπολογισμού του 2019.  Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει ότι ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων 
θα μειωθεί σταδιακά σε βάθος τετραετίας από το 29% που είναι σήμερα στο 25% το 2022 με μείωση μιας μονάδας 
ετησίως. Επίσης, έχει εξαγγελθεί και η μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 10% προκειμένου ο συνο-
λικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρηματικών κερδών να μειωθεί .

Επιπροσθέτως η Διοίκηση του ΣΘΕΒ  παραθέτει υπόψιν  της Υφυπουργού  πως η μείωση του συντελεστή φορολόγη-
σης μερισμάτων δεν αφορά μόνο τους μεγαλομετόχους, αλλά κυρίως τους εκατοντάδες χιλιάδες μικρομετόχους των 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν μερίσματα και πώς μια τέτοια απόφαση θα βοηθήσει τόσο στη βελτίωση του επιχει-
ρηματικού κλίματος όσο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών και ιδιαίτερα των παραγωγικών 
επιχειρήσεων.
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Δικαίωση του ΣτΕ για τις επιχειρήσεις-προμηθευτές της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε.

Την ικανοποίησή του εκφράζει η Διοίκηση του ΣΘΕΒ αναφορικά με την παρέμβαση που είχε στείλει στις 21 Ιουλίου 
2017 προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και η οποία αφορούσε την επιστροφή ή συμψηφισμό 
του ΦΠΑ στους προμηθευτές της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» . 

Σε συνέχεια προσφυγών επιχειρήσεων οι οποίες υπήρξες προμηθευτές της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Α.Ε.», το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε απόφαση με αριθμό 355/2019, ζητώντας τον συμψηφισμό 
του ΦΠΑ που αφορούσε διαγραφείσες απαιτήσεις εταιρειών μελών του.  

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δικαιώνει πλήρως την παρέμβαση του 
ΣΘΕΒ καθώς η αδυναμία επιστροφής του  ΦΠΑ στις επιχειρήσεις στην περίπτωση διαγραφεισών απαιτήσεων από 
την «Μαρινόπουλος ΑΕ» αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ καλεί  όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας να προβούν άμεσα στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων που θα αποκαταστήσουν μια κατάφωρη αδικία σε βάρος πλήθους μεταποιητικών επιχειρήσεων της 
χώρας μας, οι οποίες αναίτια πλήρωσαν ΦΠΑ για ποσά τιμολογίων τα οποία ποτέ δεν εισέπραξαν.

Τροπολογία για τη μείωση του φόρου μερισμάτων από το υπ. Οικονομικών. Εκφράζει την 
ικανοποίηση του ο ΣΘΕΒ

Την ικανοποίησή του εκφράζει η διοίκηση του ΣΘΕΒ αναφορικά με την παρέμβαση που είχε στείλει στις 22 Φεβρουαρίου 
2019 προς την Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου και η οποία ζητούσε τη νομοθέτηση της μείωσης 
της φορολογίας μερισμάτων από 15% στο 10%.  

Με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» και την τροποποίηση των άρθρων 
40 και 64 του ν. 4172/2013 (παρ. 1 έως και 3), μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα από 
15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, επιβεβαιώνοντας τις θέσεις του ΣΘΕΒ για την άμεση νομοθέτηση 
της συγκεκριμένης διάταξης.  

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει πως η απόφαση αυτή θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στην 
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης με την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις θα μπορούν να επανεπενδύουν τα κέρδη τους 
είτε στο άνοιγμα νέων αγορών είτε στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό την 
ρευστότητα τους και τη θέση τους στην διεθνή αγορά.
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Διεθνές Συνέδριο «Προώθηση της Ανάπτυξης των Καινοτόμων Τεχνολογιών και νέων Επιχειρηματικών 
Μοντέλων στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – Συμμετοχή ΣΘΕΒ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου Interreg Europe-INNOGROW, συμμετείχε στην διορ-
γάνωση του διεθνούς συνεδρίου για την ανταγωνιστική περιφερειακή πολιτική και προώθηση της ανάπτυξης 
καινοτόμων τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτι-
κές περιοχές που  πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία από 12-13/2/2019.

Συμμετείχαν 50 εκπρόσωποι βιομηχανιών, επιμελητηρίων, εταιρειών από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Από την πλευρά 
της Ελλάδας συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο, τον ΣΘΕΒ, καθώς και 
επιχειρηματίες.   Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε τις καινοτόμες ενέργειες, αλλά και ενσωμάτωσε καλές 
πρακτικές των άλλων συμμετεχόντων ενώ τέλος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε καινοτόμες μονάδες και 
επαφές με πετυχημένους επιχειρηματίες.   Η συνάντηση αυτή έδωσε  την ευκαιρία στα μέλη της αντιπροσωπείας 
να εκπροσωπήσουν τους φορείς τους, όσον αφορά τα μέτρα συνεργασίας στις χώρες τους. Το μέτρο αποσκοπεί 
κυρίως στην προώθηση σχεδίων συνεργασίας που   παραγωγικότητας και  βιωσιμότητας των προϊόντων.  

Training event at Vienna – Innotrain
Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  με θέμα: «InnoTrain - Innovative Training in 
VET. Professional capacity building of VET-business key actors for qualitative WBL experiences». Στις 18, 19 και 20 
Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο training event του προγράμματος στην Βιέννη.  

Στη συνάντηση οι εταίροι των χωρών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εις βάθος τα δυνατά στοιχεία και τις αδυναμίες 
του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζεται στη Βιέννη. Μέσω των συζητήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων της κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα είχαν τη 
δυνατότητα να συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα.  Ακόμα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις 
φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Βιέννη, Jugend Am Werk εκ των εταίρων του προγράμματος. 
Οι εταίροι ξεναγήθηκαν στα γραφεία του φορέα καθώς και στους εργασιακούς χώρους που διαθέτει,  ενώ καθηγήτρια 
τους εξήγησε αναλυτικά τη διαδικασία συνέντευξης που ακολουθούνε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
νέων.

Δραστηριότητες
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Κοπή πίτας μελών ΣΘΕΒ

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βα-
σιλόπιτας των μελών του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε κεντρικό bar-restaurant στη Λά-
ρισα. Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχτηκαν τον επιχει-
ρηματικό κόσμο της Θεσσαλίας και η εκδήλωση ξεκίνησε με την καθιερωμένη κοπή της πίτας, την οποία ευλόγησε ο 
Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Αποστολόπουλος.

Ακολούθησε σύντομη ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου ο οποίος αφού ευχήθηκε υγεία, παραγωγική και δημι-
ουργική χρονιά, έθεσε τους στόχους της νέας χρονιάς, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας σε μια χρονιά ορόσημο για την 
οικονομία με πίστη στην επιχειρηματικότητα. Ο κ. Νταβέλης τόνισε ιδιαίτερα ότι τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από την 
θέληση των θεσσαλικών επιχειρήσεων για δημιουργία, οι οποίες μέσα στα χρόνια της κρίσης, επιχειρούν γιατί έχουν 
όραμα για οικονομική αναβάθμιση και προοπτική ανάπτυξης.

Σε μια υπέροχη, ομολογουμένως, βραδιά δόθηκε η ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων και γνωριμιών των μελών του 
Συνδέσμου, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτυχθούν νέες δράσεις και συνεργασίες προς 
όφελος της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας.  Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ εύχεται στα μέλη του και στην κοινωνία 
της Θεσσαλίας καλή χρονιά ενώ υπόσχεται πως θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον κι άλλες παρόμοιες εκδη-
λώσεις, που θα έχουν ως κύριο στόχο την εξωστρέφεια των μελών του και τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με 
την κοινωνία και τους φορείς.  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας 
Αγοραστός, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, οι Αντιδήμαρχοι Λαρισαίων 
κ.κ. Δημήτρης Μαβίδης και Παναγιώτης Νταής καθώς και σύσσωμο το Δ.Σ και η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ.

Δραστηριότητες
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με την Πρέσβη του Ισραήλ κα Ιρίτ Μπεν-Άμπα 

Την Πρέσβη του Ισραήλ στην χώρα μας κα Ιρίτ Μπεν-Άμπα, υποδέχθηκαν, 
ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, μέλη της διοίκησης καθώς και 
επιχειρηματίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία με το Ισραήλ.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ο κ. 
Νταβέλης ενημέρωσε την Πρέσβη του Ισραήλ για την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα της Θεσσαλίας, αλλά και την δυναμική της περιοχής, ακόμα 
και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα μας.

Η Πρέσβης επισήμανε πως οι ελληνικές εξαγωγές στο Ισραήλ, χαρακτηρί-
ζονται κυρίως από προϊόντα για βιομηχανική χρήση (ενδιάμεσα αγαθά, 
πρώτες ύλες, μεταφορικό εξοπλισμό) και δευτερευόντως από καταναλω-
τικά προϊόντα και τρόφιμα (νωπά και τυποποιημένα τρόφιμα, προϊόντα 

περιποίησης, προϊόντα καθαρισμού). 
Επίσης ανέφερε πως  οι δυνατότητες 
για ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζο-
νται στον κλάδο των τροφίμων, των 
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτι-
κών προϊόντων, των τεχνολογιών επι-
κοινωνιών/πληροφορικής, των δομι-
κών υλικών και του ετοίμου ενδύματος, 
ενώ εστίασε στα πλεονεκτήματα της 
περιοχής και τις προοπτικές προώθη-
σης των θεσσαλικών προϊόντων, που 
αφορούν ιδιαίτερα τον αγροδιατροφι-
κό κλάδο. 

Τέλος επισήμανε πως ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον παρουσιάζει η αναζήτηση συ-
νεργασίας στον τομέα έρευνας και και-
νοτομίας, των μεταφορών και logistics, 
των τουριστικών υποδομών και παρα-
γωγής αγροτικών και βιομηχανικών 
προϊόντων.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αφού 
ευχαρίστησε την Πρέσβη για την εποι-
κοδομητική συνάντηση στον ΣΘΕΒ, πα-
ρέδωσε ένα καλάθι με θεσσαλικά προϊ-
όντα επιχειρήσεων – μελών του.

Την Πρέσβη συνόδευαν ο Πρόεδρος της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας κ. Μ. 
Μαγρίζος και ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέ-
λευσης της Κοινότητας  κ. Μ. Μανουάχ.
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Τα γραφεία του ΣΘΕΒ επισκέφθηκαν την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου η υποψήφια για τον Δήμο Λαρισαίων κα Ρένα 
Καλαριώτου μαζί με τα μέλη της παράταξής της «Λάρισα Μπροστά».

Κατά την διάρκεια της συζήτησης με τον πρόεδρο κ. Αχιλλέα Νταβέλη και τα μέλη της Διοίκησης του ΣΘΕΒ 
αναφέρθηκαν για θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της περιοχής ενώ εστίασαν στον ρόλο και στην στήριξη 
του αγροδιατροφικού τομέα, όπως η ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέσω 
της πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέας Νταβέλης υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν «θεσμικές 
γέφυρες». «Εμείς δεν φιλοδοξούμε ούτε πολιτική παρουσία ούτε πολιτική παρέμβαση να έχουμε. O προβληματισμός 
μας είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμοι, σε διάφορα επίπεδα, πολλές φορές σημαντικοί θεσμικοί 
φορείς όπως είναι ο Σύνδεσμος, ευγενικά παρακάμπτονται ή αποκόπτονται», σημείωσε.

Έπειτα ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ αναφέρθηκε και στις προτάσεις που κατέθεσε ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο του σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι η υλοποίηση των έργων που θα υπάρξουν 
μέσω του ΒΑΑ θα επιφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για το σύνολο των Δημοτών και κυρίως για τις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες. 

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο επόμενος εκλεγμένος δήμαρχος ή η επόμενη εκλεγμένη δήμαρχος, εάν αγκαλιάσουν τους 
βασικούς κοινωνικούς Φορείς της πόλης, και εφόσον  ζητήσουν τη γνώμη τους, θα μπορέσει να διαμορφωθεί μία 
συναντίληψη –που είναι και το ζητούμενο- για την ανάπτυξη της Λάρισας και την ευημερία των πολιτών», ανέφερε ο 
πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.  Στο τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στην κ. Καραλαριώτου και τους υποψηφίους της παράταξης της «Λάρισα Μπροστά».

Επίσκεψη της Υποψήφιας Δημάρχου Λαρισαίων κας Ρένας Καραλαριώτου

Δραστηριότητες
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O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και την Επιστημονική Ένωση Digital Idea, 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, 
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 14 Μαρτίου εκδήλωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιασθούν εργαλεία και μηχανισμοί στήριξης 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας καθώς και καλές πρακτικές αυ-τών. Ειδικότερα, 
στην εκδήλωση μίλησαν οι κ.κ. Δ. Γάτος εκ μέρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Θεσσαλίας για τους τρόπους χρηματοδότησης, Λ. Κοντός για το IN4CAPITAL 
(Πλατφόρμα Διασύνδεσης Επενδυτών) και Γ. Τζαμτζής για το Δίκτυο Πράξη και τις 
υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τον κ. Α. Δασκαλόπουλο για την 
startup επιχείρησή του Billagi – Sustainable Luxury και τον κ. Β. Δήμτσα για τη δική 
του εμπειρία ως ιδρυτής της εταιρίας Intrideo. Και οι δύο startuppers υπογράμμισαν 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και πως κατάφε-ραν να φέρουν εις πέρας το αρχικό 
τους εγχείρημα. 

Ακολούθησε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του επιχειρηματία Λευτέρη Πα-
παγεωργίου, με τίτλο “Startups.  Από την ιδέα, στην παγκόσμια αγορά”, από τις 
εκδόσεις Φερενίκη.   Για το βιβλίο μίλησαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλης, 
ο εκδότης κ. Χρ. Ζαμπούνης και ο συγγραφέας ενώ την παρουσίαση συντόνισε ο 
δημοσιογράφος κ. Σ. Πολύζος. 

Δραστηριότητες



21

16 Ιανουαρίου
Ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΘΕΒ κ. Γιάννης Σίνης παρέ-
στη στην εκδήλωση με θέμα: «Ελληνικότητα Μακεδονί-
ας», που διοργάνωσε η πρωτοβουλία πολιτών Λάρισα 
για τη Μακεδονία στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

22 Ιανουαρίου
Στα εγκαίνια του McDonald’s στη Λάρισα παρέστησαν ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. Γιάννης Σίνης και η Γενική Διευ-
θύντρια του Συνδέσμου κα Έλενα Καματέρη

24 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης κατέθεσε 
στεφάνι στη μνήμη του Ολοκαυτώματος των μαρτύρων 
Εβραίων

30 Ιανουαρίου
Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Μιχάλης Ανατολίτης 
παρέστη στην ανοικτή εκδήλωση για την παρουσίαση 
των υ ποψηφίων της δημοτικής παράταξης «Λάρισα 
Μπροστά» στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

31 Ιανουαρίου
Ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε συνέντευξη στην 
ΕΡΑ και στον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Γιάτσο για τον κα-
τώτατο μισθό

01 Φεβρουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ήταν συντο-
νιστής σε εκδήλωση για την κυκλική οικονομία στη Θεσ-
σαλονίκη

05 Φεβρουαρίου
Στις τελετές παράδοσης - παραλαβής του ΑΤΑ και στην 1η 
Στρατιά παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ

20 Φεβρουαρίου
Στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου του Δημάρχου Λαρι-
σαίων και εκ νέου υποψήφιου, σε κεντρικό ξενοδοχείο 

Ημερολόγιο

στην πόλη παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ

25 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για τον Φε-
βρουάριο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου

26 Φεβρουαρίου
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινο-
τομίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, παρέστη-
σαν οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Γιάννης Τσερέπας και Μιχάλης 
Ανατολίτης καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΘΕΒ κ. 
Νίκος Νταναβάρας

28 Φεβρουαρίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης παρέ-
στη στα εγκαίνια της έκθεσης Agrothessaly, που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως και 03 Μαρτίου 
στη Σκεπαστή Αγορά Λάρισας

14 Μαρτίου
Ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Γιακουβής παρέστη σε εκδή-
λωση με θέμα: «Παρουσίαση του μηχανισμού διάγνωσης 
των αναγκών της αγοράς εργασίας», που πραγματοποίη-
σε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

15 Μαρτίου
Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και μέλος του Δ.Σ. κ. Ηλίας 
Βαλαβάνης συμμετείχε σε συνάντηση του ΣΕΒ με Περι-
φερειακούς Συνδέσμους στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παρέστη στην παρουσίαση του 
προγράμματος της ΝΔ για την υγεία στη Λάρισα

27 Μαρτίου
Ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Γιακουβής παρέστη στα 
εγκαίνια του Πολυχώρου Θεσσαλίας
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«Επιτυχημένα sites και e-shops»

«Εσωτερικός επιθεωρητής στο 
αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA, πραγ-
ματοποίησε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου σεμινάριο με 
θέμα: «Εσωτερικός επιθεωρητής στο αναθεωρημένο 
πρότυπο  ISO 9001:2015».

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, τις βασι-
κές αρχές ενός συστήματος ISO 9001:2015 καθώς και τις 
διαφορές με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2008. 
Επίσης αναλύθηκαν εκτενώς τεχνικές εσωτερικής επιθε-
ώρησης βάση του νέου προτύπου ISO 9001:2015 μέσω 
παρουσιάσεων, διαδραστικών ασκήσεων, πρακτικών 
εφαρμογών και εξομοίωσης σε εταιρία. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων 
και σύμβουλοι ποιότητας. Εισηγητής ήταν ο κ. Πέτρος 
Φελεσάκης ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεω-
ρητής της BM HELLAS - BM TRADA με μεγάλη εμπειρία 
στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων ISO, Ευωπα-
ϊκών Οδηγιών και Νομοθεσίας.

Ο ΣΘΕΒ, πραγματοποίησε σεμινάριο το Σάββατο 16 
Μαρτίου με θέμα: «Επιτυχημένα sites και e-shops».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση διαχείρισης 
ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος και 
site.

Ενδεικτικά στο σεμινάριο αναλύθηκαν τα χαρακτηρι-
στικά που κάνουν ένα site ή e-shop ελκυστικό και αξιό-
πιστο στο κοινό, καθώς και η σωστή δομή που πρέπει 
να έχει η αρχική τους σελίδα. Ακόμη, οι συμμετέχοντες 
ενημερώθηκαν για τους μηχανισμούς με τους οποίους 
μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσω των 
e-shops και τους λόγους που συνήθως αποτυγχάνουν 
αυτά. Τέλος είχαν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική 
εξάσκηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη βοή-
θεια του εισηγητή.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αρσένης Πασχό-
πουλος, ο οποίος είναι απόφοιτος του Deree College με 
μεταπτυχιακό στο Boston University με πολυετή εμπει-
ρία στο χώρο του digital marketing.  

Σεμινάρια
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Όλες οι απαντήσεις για το Digital Marketing και το E-commerce

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 15 
Φεβρουαρίου, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Όλες οι απαντήσεις για το Digital Marketing και το E-commerce».

Κατά την διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν αλλά και να λύσουν όλες τις  
βασικές απορίες τους σχετικά με το Digital Marketing και το E-commerce αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις που θα 
τους ωφελήσουν για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων αυτών. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη και  εκπρόσωποι επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν τις ευ-
καιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχει το διαδίκτυο για την προβολή και την προώθηση των επιχειρήσεων και 
των προϊόντων τους γενικότερα.

Εισηγητής της ημερίδας ήταν ο κ. Αρσένης Πασχόπουλος.

Δραστηριότητες
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Εστιάζοντας στην αναπτυξιακή δυναμική και αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων και προοπτικών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, η εφημερίδα «Ελευθερία» διοργάνωσε το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στις 15 και 16 Μαρτίου 
2019, στο ξενοδοχείο «Διβάνη» στη Λάρισα όπου συμμετείχε και ο ΣΘΕΒ.  Στην πρώτη ενότητα του συνέδριου για 
θέματα επιχειρηματικότητας ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο τρίπτυχο 
«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» με βασική κατεύθυνση τη μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα και αιχμή την καινοτομία.  Προβάλλοντας την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και την κυκλική 
οικονομία ως κινητήριο δύναμη για την επιτάχυνσή της και αποτυπώνοντας το παραγωγικό - οικονομικό προφίλ 
της Θεσσαλίας, τόνισε πως ο «δρόμος για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων περνά 
μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου και ευρύτερου περιβάλλοντος για την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Η ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης ως στοίχημα επιβίωσης της χώρας μας είναι δική μας ευθύνη».   

Εστιάζοντας στις πολιτικές - στόχους για την αποτελεσματική αναπτυξιακή προοπτική στη Θεσσαλία στάθηκε 
στη δημιουργία one-stop-shops σε υπάρχουσες δομές, στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, στη δημιουργία 
επιχειρηματικών συσπειρώσεων, στην υλοποίηση εμπορευματικού κέντρου από τον ΟΣΕ στη Γυρτώνη, στον 
εκσυγχρονισμό του αεροδρόμιου της Αγχιάλου και στην προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας.   
Στην δεύτερη ενότητα του συνεδρίου για θέματα υγείας, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης  εξέφρασε τον 
προβληματισμό του για την απουσία του ιδιωτικού τομέα από την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος της 
δημιουργίας του Ογκολογικού Κέντρου στην Λάρισα, δηλώνοντας παρών για συμμετοχή εάν ναυαγήσει η προσπάθεια 
ενός αμιγούς κρατικού κέντρου.   Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, 
εκπρόσωποι όλων των βαθμών αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκπρόσωποι 
οικονομικών και κοινωνικών φορέων, παραγωγοί και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.
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Tο συνέδριο «agroCIRCLE - Η εφαρμογή της Κυκλικής 
Οικονομίας στη Γεωργία και στην κτηνοτροφία», 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 
2019, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» με την 
συμμετοχή του ΣΘΕΒ.   Με βάση το νέο πλαίσιο Κυκλικής 
Οικονομίας και τις βασικές κατευθύνσεις της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, το συνέδριο εστίασε στη δημιουργία 
ικανοτήτων και στην περιφερειακή συνεργασία, σε θέματα 
όπως η κυκλική οικονομία και η διαχείριση φυσικών πόρων, 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 20ου Ναυτιλιακού συνεδρίου «MarePort 2019, Port, 
Logistics & Innovative Commercial Projects» που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ναυτιλιακής & Οικονομικής 
Στρατηγικής (IMES) με την In4Capital το Σάββατο 16/3/2019 στο ξενοδοχείο Domotel Xenia στον Βόλο, υπό την 
αιγίδα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.  Το συνέδριο παρακολούθησαν μεταξύ άλλων 
και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας, εφοπλιστές, στελέχη μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών, 
διευθυντικά οικονομικά στελέχη Ναυτιλιακών εταιριών, στελέχη Πετρελαϊκών εταιρειών, στελέχη Χρηματιστηριακών 
και Τραπεζών διακεκριμένοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, διεθνείς αναλυτές, Έλληνες και ξένοι 
δημοσιογράφοι, φοιτητές Ναυτιλιακών και οικονομικών σπουδών, κ.λ.π.  Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιους 
είδους πρωτοβουλίες που προωθούν και αναδεικνύουν την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Συνέδριο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις» το διήμερο 
15 – 16 Φεβρουαρίου 2019, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής στην Λάρισα.  Τον ΣΘΕΒ εκπροσώπησε ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Νίκος Νταναβάρας όπου αναφέρθηκε πως τέτοια έργα είναι πολύ σημαντικά καθώς δημιουργούν ένα 
θετικό πρόσημο για την βιωσιμότητα της Πόλης μας ευελπιστώντας ότι θα συνεχιστούν τέτοιες μεγάλες δράσεις που 
θα βελτιώσουν την αστική ζωή, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Δραστηριότητες

Συνέδριο agroCIRCLE με την συμμετοχή του ΣΘΕΒ

«Mare Port 2019» υπό την αιγίδα του ΣΘΕΒ

Συνέδριο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 
στις Ελληνικές Πόλεις» με τη συμμετοχή 
του ΣΘΕΒ

οι υφιστάμενες πολιτικές, νέες δράσεις και οι στρατηγικές υλοποίησής τους, βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες 
λύσεις, καθώς και ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του συνόλου του 
τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας, από την παραγωγή ως την κατανάλωση.  Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης αναφέρθηκε στις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας προς όφελος της κοινωνίας με σκοπό την άμεση 
εφαρμογής τους και την υιοθέτηση καλών πρακτικών. 
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Μέλη

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβλημα-
τισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στη-
ρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΚΥΔΡΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Επιχειρηματικά νέα

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της με την 
Ελληνική Αστυνομία η «SOUKOS ROBOTS» συνεισφέρει 
σημαντικά στον εκσυγχρονισμό διαφόρων τμημάτων 
της Υπηρεσίας σε μία εποχή αυξημένης διακινδύνευσης. 
Χθες το πρωί την «Soukos Robots» επισκέφτηκε κλιμάκιο 
του ΤΕΕΜ Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας 
και ειδικότερα ο αστυνομικός υποδιευθυντής Νίκος 
Ράλλης και ο πυροτεχνουργός Ανδρέας Τσέλιος, 
προκειμένου να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για 
την ανιδιοτελή προσφορά εξοπλισμού «ΜΝΤ» με τον 
οποίο ο πυροτεχνουργός της αστυνομίας συμμετείχε σε 
εκπαιδευτική δράση της «Εuropol».  

Ο πρόεδρος της εταιρίας Κ. Σούκος σημείωσε πως η «Sou-
kos Robots» με γνώμονα την ασφάλεια των αστυνομικών 
για το δύσκολο έργο που επιτελούν, θα βρίσκεται πάντα 
στο πλευρό τους. Η αντιπροσωπεία των αστυνομικών 
ξεναγήθηκε σε χώρους του εργοστασίου ενώ επέδωσε 
στον κ. Κ. Σούκο αναμνηστική πλακέτα και ευχαριστήρια 
επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνεται πως η 
συμβολή της εταιρίας στην υλικοτεχνική αναβάθμιση 
του επιχειρησιακού εξοπλισμού του ΤΕΕΜ με την 
συγκεκριμένη δωρεά είναι σημαντική .

Μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με 
την πρωτοποριακή διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων 
που αναπτύσσει καθώς και τις καινοτόμες υπηρεσίες 
που παρέχει για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, διοργάνωσε την Πέμπτη, 4 Απριλίου ο 
Όμιλος TEDRA.  Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα 
του ΤΕΕ ΚΔ Θεσσαλίας διεξήχθη στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ 
και επικεντρώθηκε στην “ανταποδοτική διαχείριση των 
αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων με τεχνολογίες 
αιχμής του ομίλου σε συνεργασία με τον όμιλο VEOLIA”.
Στόχος της εσπερίδας εν ολίγοις ήταν η αξιοποίηση των 
σύγχρονων προκλήσεων και η ανάδειξη των σημαντικών 
ευκαιριών διαχείρισης αποβλήτων που παρουσιάζονται 
τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους δημόσιους 
φορείς και στις Δ.Ε.Υ.Α.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν στελέχη του 
ομίλου TEDRA και καλεσμένοι ομιλητές των εταιρειών 
ΒΙΟΤΗΑΝΕ Ολλανδίας και ANOXKALDNES Σουηδίας του 
γαλλικού ομίλου VEOLIA, με τον οποίο ο όμιλος TEDRA 
έχει την αποκλειστική συνεργασία για την Ελλάδα από το 
2017. 

SOUKOS ROBOTS ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΔΡΑ

Η εταιρία PROTEAS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με τον βιομηχανικό σχεδιαστή Eduar-
do Otero Rodriguez ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό portfolio προϊόντων με πελάτες από την παγκόσμια 
αγορά. Μεταξύ αυτών το γραφείο connex το οποίο βραβεύτηκε στο Paris Design Week 2015, στο Stilwerk Berlin 2015, 
στο Munich Business Design Week 2018 καθώς και στο Milan Design Week 2018. Έχει σχεδιάσει επίσης το Melt In-
sane μια πολύ ιδιαίτερη σαμπανιέρα, που το χυτό της σχήμα αναδεικνύει τις καμπύλες της από οποιαδήποτε οπτική 
γωνία. Το melt βραβεύτηκε στο Index Dubai 2018 καθώς και στο Milan Design Week 2018. Ο Eduardo Otero Rodriguez 
έχει ήδη ενταχθεί στο σχεδιαστικό τμήμα της εταιρίας και αναμένετε σύντομα να παρουσιαστούν οι νέες προτάσεις 
των προϊόντων.

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. - PROTEAS
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


