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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ετήσια τακτική γενική συνέλευση μελών ΣΘΕΒ σελ. 4-9 Συνάντηση ΣΘΕΒ με τον Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη & Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή κ. Νίκο Ανδρουλάκη σελ. 11 Παρέμβαση ΣΘΕΒ 
για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σελ. 12  Ο ΣΘΕΒ καταδικάζει την 
επίθεση εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη & Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο 
του Μακαριστού Μητροπολίτη  Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιο. σελ. 13 Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στο 4ο Συνέδριο Αγρο-
τικής Επιχειρηματικότητας του Economist σελ. 14 «Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0» σελ. 
16 Εκπαιδευτικό εργαστήρι για το πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs» ΣΘΕΒ και ΙΝΑΝΕΠ σελ. 17 Ημερίδα 
για τις επαγγελματικές προοπτικές της ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σελ. 18 «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των νέων και 
Ασφαλή Χρήση των Social Media» ΣΘΕΒ και  ΙΝΑΝΕΠ σελ. 19  Νέα προϊόντα  σελ. 21 Επιχειρηματικά νέα σελ. 22-23  
Σεμινάρια σελ. 24-25 Ημερολόγιο σελ. 26 Επισκέψεις του ΣΘΕΒ στις επιχειρήσεις – μέλη του σελ. 27
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, η 
ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ 
στο ξενοδοχείο “Larissa Imperial” με ομιλίες του Εκπρο-
σώπου της Κυβέρνησης Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη, του Εκπροσώπου του 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Γ.Γ. Κ.Ο., Βουλευτή, 
κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, του Ευρωβουλευτή «Σοσιαλι-
στών και Δημοκρατών», κ. Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και 
του Προέδρου ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέα Νταβέλη. 

Η φετινή συνέλευση πραγματοποιείται με τη συμπλήρω-
ση 60 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης προέδρευσε ο κ. Βα-
σίλης Μάρκου Πρόεδρος της ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ.

Οι εργασίες της κλειστής συνέλευσης του Συνδέσμου ξε-
κίνησαν στις 18.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημε-
ρήσιας διάταξης.

Το Πρόγραμμα της Κλειστής Γενικής Συνέλευσης περιε-
λάβανε τις παρουσιάσεις του Απολογισμού Έργου του 
Συνδέσμου για το 2017 από τον αντιπρόεδρο του ΣΘΕΒ 
κ. Χρήστου Γιακουβή και του Οικονομικού Απολογισμού 
2017 και του Προϋπολογισμού 2018 από τον Οικονομικό 
Επόπτη κ. Ιωάννη Σίνη ο οποίος ανέγνωσε και την έκθεση 

της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Ανοικτή Συνέλευση η 
οποία ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Πρόεδρου της Ένω-
σης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ενώ χαιρετισμό απεύ-
θυνε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός 
τονίζοντας ότι «χρειάζεται παραγωγική επανάσταση. Το 
κρίσιμο είναι να υπάρξει σταθερότητα. Η σταθερότητα 
θα δώσει τη δυνατότητα να απελευθερωθούν δημιουρ-
γικές δυνάμεις και να οδηγηθούμε στην έξοδο από την 
κρίση».

Έπειτα ακολούθησε με σύντομο χαιρετισμό ο Εκπρόσω-
πος της Προέδρου “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ” Βου-
λευτής, κ. Κώστας Μπαργιώτας ενώ τους χαιρετισμούς 
ολοκλήρωσε ο Chief Economist  του ΣΕΒ κ. Μιχάλης Μα-
σουράκης κάνοντας αναφορά για τις τρέχουσες οικονο-
μικές εξελίξεις.

Έπειτα τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης ο οποίος εστίασε τους παράγοντες εκείνους 
που διαμορφώνουν τον οδηγό επιβίωσης ενός επενδυτή 
στην Χώρα μας: 
- Εθνική επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική 
- Λειτουργικό και δίκαιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
- Σταθερό και όχι απαραίτητα πολύ χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή επιχειρήσεων 
- Μείωση των Εργοδοτικών Εισφορών των Επιχειρήσεων 

Ετήσια συνέλευση
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5

με παράλληλη αύξηση του Κατώτατου Μισθού των Εργαζομένων
- Δίκαιη και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης
- Άμεση πάταξη της γραφειοκρατίας 
- Άρση της πολυνομίας 
- Αλλαγή κουλτούρας με επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής αντίληψης 
- Θέσπιση κανόνων και κίνητρα για επιχειρηματικές συνέργειες σε επίπεδο εθνικών στόχων 
- Φορολογικά και οικονομικά κίνητρα για τις εξαγωγικές και εξωστρεφείς γενικότερα επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ ανέφερε τα εξής «Στη χώρα μας έχοντας, ήδη, διανύσει 8 χρόνια πρωτόγνωρων 
καταστάσεων με αρκετές πολιτικές διακυμάνσεις, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε – όπως άλλωστε θα κληθεί να 
κάνει και ο ιστορικός του μέλλοντος – ότι παρά τις διαφωνίες και τις αντιξοότητες, φαίνεται ότι επιτυγχάνουμε την 
πολυπόθητη σταθεροποίηση της οικονομίας».

Το 2018 έχει ήδη ονομασθεί ως «έτος κλειδί για την οικονομία και τη χώρα», «έτος – ορόσημο για την επαναφορά 
στην ομαλότητα». Το 2018 θα είναι πραγματικά δύσκολο έτος, με κρίσιμα δεδομένα, που θα πρέπει να τα ξεπερά-
σουμε με επιτυχία αν θέλουμε να επανέλθει η κανονικότητα στην οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ ανέφερε τα εξής: «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου που σταδιακά εκσυγ-
χρονίζουν την ελληνική οικονομία και την κάνουν πιο ανταγωνιστική. Κατ΄ αρχήν τα δημοσιονομικά ελλείμματα κα-
θώς και τα ελλείματα του ισοζυγίου πληρωμών έχουν μηδενιστεί. Έχουν, επίσης, υλοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως: η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η διεύρυνση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών, η ολοκλήρωση σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων, η νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια, ο εξορθολογι-
σμός των ειδικών φόρων στην ενέργεια, η διατήρηση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και η θεσμοθέτηση 
αξιοκρατικών διαδικασιών για τον ορισμό διοικήσεων στις ΔΕΚΟ. Το στοίχημα του παραγωγικού μετασχηματισμού 
είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και θα κερδηθεί από τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην καινοτομία, εξωστρέφεια και 
υψηλή παραγωγικότητα και που είναι ανοικτές σε συνεργασίες και συμπράξεις. Κάνοντας τώρα τη στροφή που απαι-
τείται, ώστε να αντιμετωπίσουμε με ομοψυχία και μεθοδικότητα τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, 
μπορούμε να προσβλέπουμε στο μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
Το θέμα της αναδιάρθρωσης και ελάφρυνσης του Ελληνικού δημόσιου χρέους, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθοριστικό 
για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας και του λαού μας. Η Ελλάδα ακόμα και σήμερα μετά από 8 χρόνια κρίσης 
παραμένει μια Ευρωπαϊκή χώρα με όλα τα θεσμικά προσόντα.  Μετά από 8 χρόνια μνημονίων είναι ανάγκη ο Ελλη-
νικός λαός να δει ότι οι θυσίες του έχουν αντίκρισμα. Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα που θα διευκολύνει τις επιχειρή-
σεις, ώστε να μπορούν οι υφιστάμενες να διευρυνθούν ή να δημιουργηθούν νέες, με παραγωγικές θέσεις εργασίας. 
Δικαιούμαστε μια Ελλάδα των επενδυτικών ευκαιριών και της δημιουργικής ανάταξης, όπου η οικονομική ευημερία 
συμπλέει με την κοινωνική δικαιοσύνη, μια Ελλάδα  που προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά της και δεν τα υποχρεώνει 
να μεταναστεύουν.  
Μια Ελλάδα που επιτέλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε κάθε πολίτης του κόσμου να θέλει να την 
επισκεφθεί, να εργασθεί και να επενδύσει σ΄ αυτήν».

Από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόης Λαμπρια-

Ετήσια συνέλευση
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Στο τέλος της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε βράβευση 
του Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. 
Δημήτρη Μπουραντά  για την προσφορά του τόσο στην 
επιχειρηματικότητα όσο και στην Κοινωνία καθώς και 
εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ. Οι εταιρεί-
ες που βραβεύτηκαν για τις εξαγωγικές τους επιδόσεις 

είναι οι: BRETAS Ε.Π.Ε.,COSMOS ALUMINIUM A.E, Ελλη-
νικοί Χυμοί ΑΕΒΕ, Lariplast Α.Ε και Αφοι Παπαγιάννη Α.Ε.
Η Ετήσια Συνέλευση του ΣΘΕΒ αποτελεί γεγονός ιδιαί-
τερης σημασίας για την Περιοχή. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας, των 
στρατιωτικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο επι-
χειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας και το σύνολο των 
κοινωνικών εταίρων.

Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση στην πισίνα του ξενοδο-
χείου για όλους τους προσκεκλημένους.

νίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε εδώ για να ανα-
πτύξουμε όλες τις πρακτικές που θα βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την ανάπτυ-
ξη υπάρχει ανάγκη να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθούν 
συγκεκριμένα άτομα. Το θέμα της φορολογίας είναι πολύ 
σημαντικό. Τώρα όμως που τα πράγματα πάνε καλύτερα 
θα μπορέσουμε να μειώσουμε τους συντελεστές φορο-
λόγησης».

Έπειτα τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος Προέδρου και γραμ-
ματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιά-
ρας ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα αποτελέσμα-
τα της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία είχαν ως 
αποτέλεσμα 193 θεσσαλικές επιχειρήσεις να χάσουν 100 
εκ. ευρώ από το ενεργητικό τους.

Τέλος τον λόγο πήρε ο Ευρωβουλευτής «Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών», κ. Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος ανέ-

φερε τα εξής: «Εκτιμώ ότι ο ρόλος του Κράτους είναι να 
απελευθερώσει τις δυνάμεις που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν μία στέρεη εικόνα ανάπτυξης. Εκλογίκευση του 
φορολογικού συστήματος μαζί με ένα κράτος που δεν θα 
βάζει εμπόδια στον επιχειρηματικό κόσμο. Να μειωθεί 
η ανεργία και να σταματήσουν τα παιδιά του ελληνικού 
λαού να αναζητούν σε άλλα κράτη την τύχη τους».

Ετήσια συνέλευση
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Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
στα γραφεία της Περιφέρειας μεταξύ του Γ.Γ. Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη, του Πρόεδρο του 
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα 
Αγοραστό και εκπροσώπους επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ για 
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Γ.Γ. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα 
επενδύσεων και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως 
ο κ. Λαμπριανίδης παρουσίασε τις νέες δράσεις του Αναπτυξιακού 
και επιπλέον συζητήθηκαν θέματα και προβλήματα που 
παρουσιάζονται κατά την διάρκεια υποβολής των σχεδίων στο 

πληροφοριακό σύστημα. 

Συνάντηση  ΣΘΕΒ με τον Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη 
Λαμπριανίδη

Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή κ. Νίκο Ανδρουλάκη 

Με πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Ευρωβουλευτή «Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών», κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αρμόδιος για θέματα ανά-
πτυξης, την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Λάρισας.

Συγκεκριμένα, στην συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν εκπρό-
σωποι των υγειονομικών φορέων του Νομού, καθώς επίσης και ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Γιαν-
νακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και 
Περιφερειακός Σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα υγείας για 

την Θεσσαλία κ. Βασίλειος Πινακάς όπου και συνομίλησαν μαζί του για τις δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού 
τουρισμού στην Θεσσαλία βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2011/24/EΕ της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, για ιατρικές υπηρεσίες που 
αποδεικτέα δεν παρέχονται στις χώρες αναφοράς των ασθενών.

Η παρούσα οδηγία ήταν το αποτέλεσμα σημαντικού αριθμού υποθέσεων που εκδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο και σχετίζονταν με θέματα ασθενών όπως η απαίτηση για την κάλυψη κόστους υπηρεσιών υγείας που έλαβαν 
σε διαφορετική χώρα από αυτή της χώρας στην οποία ήταν ασφαλισμένοι. 

Δραστηριότητες
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Ο ΣΘΕΒ το B΄ τρίμηνο του 2018 απέστειλε δύο (2) 
παρεμβάσεις – προτάσεις σε αρμόδιες αρχές και 
πρόσωπα. Αναλυτικά:

Παρέμβαση ΣΘΕΒ για το σχέδιο νόμου με τίτλο 
«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»
 
Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 
και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη 
Δραγασάκη, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, με αφορμή την δημόσια διαβούλευση επί του 
σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των 
ανωνύμων εταιρειών»

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει ότι ο νέος Νόμος επιδιώκει 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις Α.Ε. 
με αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας μέσα από την 
καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος εποπτείας, 
το οποίο θα λειτουργεί περισσότερο προληπτικά παρά 
κατασταλτικά.

Οι νέες ρυθμίσεις – διατάξεις του νόμου αποβλέπουν σε 
μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
Α.Ε., αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των 
μετόχων, απλοποιούν την εταιρική «καθημερινότητα», 
με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν 
καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν 
τον επιχειρηματικό κόσμο.

Με τον νέο Νόμο καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει 
την ίδρυση των Α.Ε. καθώς και τις τροποποιήσεις 
του καταστατικού τους. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων 
προβλέπεται ότι, η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα 
ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές), ή να καταστεί 
μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε 
ένα μόνο πρόσωπο, και να συσταθεί με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό 
έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό. Μεταξύ 
άλλων ορίζονται, το περιεχόμενο του καταστατικού 
μιας Α.Ε., ο τρόπος σχηματισμού της επωνυμίας της, η 
διάρκειά της (που μπορεί να είναι, είτε ορισμένου, είτε 
απεριορίστου χρόνου) η διαδικασία και το είδος του 

Παρεμβάσεις

ελέγχου ίδρυσης της Α.Ε. (νομιμότητας ή πληρότητας), 
κ.ά.. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης 
εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των 25.000 ευρώ και 
θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο κατά τη σύσταση 
της εταιρείας.

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ επανέρχεται στο θέμα 
επανεξέτασης της αμοιβής που καταβάλλεται στις 
ανώνυμες εταιρίες από την Διεύθυνση Εμπορίου των 
τμημάτων της Περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο έλεγχος της 
καταβολής του κεφαλαίου, ανέρχεται σε εκατό πενήντα 
ευρώ (150€), ανεξάρτητα από το ύψος του μετοχικού 
κεφαλαίου που ελέγχεται. Η αμοιβή καταβάλλεται  μετά 
την υποβολή, στην αρμόδια Υπηρεσία της έκθεσης επί του 
ελέγχου που πραγματοποιήθηκε και μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση της εν λόγω Υπηρεσίας, προς την ελεγχθείσα 
εταιρεία. Με βάση τα ανωτέρω ο ΣΘΕΒ προτείνει την 
κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης εξ’ αιτίας του ότι 
η αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των παραπάνω 
ελεγκτών είναι ο ακριβής έλεγχος των εγγράφων που 
αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία και επιπλέον η 
συγκεκριμένη εργασία θεωρείται εντός νόμιμου ωραρίου 
και ευθύνης.

Οι παρεμβάσεις επί του σχεδίου νόμου που στάλθηκαν 
στο κ. Δραγασάκη αφορούσαν τα άρθρα: 4 – Τρόπος 
ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του 
καταστατικού της, 7 – Έδρα της εταιρείας, 9 – Έλεγχος που 
διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και 
τις εταιρικές μεταβολές, 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης 
εταιρείας, 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των 
εισφορών αυτών, 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της 
καταβολής του κεφαλαίου, 77 – Γενικές διατάξεις για το 
διοικητικό συμβούλιο και 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων 
και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου.

Καταλήγοντας στην επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης, επισημαίνει πως το νέο σχέδιο 
νόμου θα βοηθήσει το επιχειρείν και θα αποτελέσει ένα 
σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο, με απώτερο στόχο την 
μείωση της γραφειοκρατίας και την αυτοματοποίηση των 
διοικητικών μέτρων.



13

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, στον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό καθώς και στους Βουλευτές Θεσσαλίας.
Ο ΣΘΕΒ καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), καταδικάζει απερίφραστα τις βιαιοπραγίες ατόμων 
και ιδιαίτερα κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, η οποία πραγματοποιήθηκε την ημέρα μνήμης 
της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Θεσσαλονίκη.

Ενέργειες τέτοιου είδους θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν ερωτήματα για τη σκοπιμότητα 
τους.

Στη δημοκρατία όποιοι δεν ανέχονται ή δεν αντέχουν τις απόψεις των άλλων, μπορούν να διαμαρτυρηθούν χωρίς να 
βιαιοπραγούν.

Η επιχειρηματική κοινότητα όλης της χώρας, επενδύει πρωτίστως στην ομοψυχία και στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Η ελληνική αστυνομία οφείλει να προστατεύει όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Παρεμβάσεις

Με αίσθημα ανείπωτης θλίψης αποχαιρετούμε τον Μακαριστό Μητροπολίτη  Λαρίσης και Τυρνάβου  Ιγνάτιο.

Η πόλη της Λάρισας πενθεί και μαζί της πενθεί η Ορθοδοξία για την απώλεια ενός άξιου Δεσπότη.

Ο πνευματικός μας Πατέρας υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της Ορθοδοξίας. Επρόκειτο για έναν πραγματικό 
θρησκευτικό πνευματικό ηγέτη. Ιεράρχης χαρισματικός, φιλάνθρωπος, γαλήνιος, συμπονετικός και πάντα δίπλα 
στους ανθρώπους- στις ανάγκες και στις αδυναμίες τους. Ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας, Φωτισμένος  και ένας 
Ποιμένας που αφήνει πίσω του ένα πλούσιο κοινωνικό και πνευματικό έργο.

Θα είναι πάντα στην καρδιά μας με αγάπη και σεβασμό.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Μακαριστού Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου  Ιγνάτιο
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Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του Economist
Οι παγκόσμιες προκλήσεις και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη συζητήθηκαν εκτενώς 
στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του Economist, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Λάρισα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τον ΣΘΕΒ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Ανατολίτης αναφέροντας για την σημαντικότητα του αγροτικού 
τομέα στην Ελλάδα στην οικονομία και την απασχόληση.

«Η αγορά ζητάει επώνυμα και ασφαλή προϊόντα, με σταθερή και υψηλή ποιότητα, που να έχουν παραχθεί μέσα από 
φιλικές στο περιβάλλον πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και από εκπαιδευμένους ανθρώπους, και φυσικά 
ζητάει να ενημερωθεί και να έχει στη διάθεση του επαρκής και αξιόπιστες πληροφορίες», επισήμανε στην ομιλία του 
ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Ανατολίτης.

Ο δευτερογενής τομέας καλείται να κρατήσει, εν μέσω κρίσης, υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στη μεταποίηση, την 
τυποποίηση και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, να επενδύσει στη έρευνα και ανάπτυξη, να εξασφαλίσει εργαλεία 
χρηματοδότησης, να διευρύνει τα κανάλια του μάρκετινγκ, αλλά και να εκπαιδεύσει τον Έλληνα αγρότη στις νέες 
συνθήκες της αγοράς.

 
Στο συνέδριο παρευρέθηκε ως ομιλητής και ο αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ 
και πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΘΕΣΓΑΛΑ κ. Αθανάσιος Βακάλης ο 
οποίος αναφέρθηκε στις  επιτυχίες του συνεταιρισμού στα 7 χρόνια 
λειτουργίας του, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στη στήριξη των 
παραγωγών και τη διάθεση ποιοτικού προϊόντος σε χαμηλή τιμή 
στους καταναλωτές, όπως και στην υπεραξία που απέκτησε το κύριο 
προϊόν του συνεταιρισμού, το γάλα, μέσα από την καινοτομία και 
την επένδυση. Αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα πρωτοβουλία του 
συνεταιρισμού για τη δημιουργία «ομπρέλας» Ελλήνων παραγωγών 
και συνεταιρισμών μέσω των νέων καταστημάτων του ΘΕΣγάλα, που 
λειτουργούν ως «συνεταιριστικές γωνιές». 

Δραστηριότητες
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«Τα πλεονεκτήματα και 
οι προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0»

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχει-
ρηματικότητας και με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 
πραγματοποίησε εκδήλωση με τίτλο: «Οι προκλήσεις και 
τα πλεονεκτήματα της Βιομηχανίας 4.0» την Τρίτη 12 Ιου-
νίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν να παρουσιασθούν οι  αλ-
λαγές που επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός σε επιχειρήσεις και εταιρίες 
αλλά και τη βιομηχανία, οι αλλαγές που έχουν ήδη εγκα-
ταστήσει επιχειρήσεις και οι δεξιότητες και τα προσόντα 
που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι για να ανταποκρι-
θούν στη Βιομηχανία 4.0 και οι μελλοντικές προκλήσεις.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν τόσο εκπρόσωποι βιο-
μηχανιών, στελέχη επιχειρήσεων  όσο και εκπρόσωποι 
του ακαδημαϊκού κόσμου.

Δραστηριότητες
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O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε εκπαιδευτικό εργαστήρι - workshop με τίτλο: «Erasmus for Young Entre-
preneurs» στις 28 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ.  Στη συνάντηση αυτή παρουσιάσθηκε  το 
πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες και συζητήθηκαν καλές πρακτικές αυτού. Το πρόγραμμα αφορά στη 
συνεργασία επιχειρηματιών από διαφορετικές χώρες με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη συνεργασιών.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη, η οποία μίλησε για τα οφέλη 
του προγράμματος τόσο για τους νέους επιχειρηματίες όσο και για τους επιχειρηματίες υποδοχής. 

Εισηγητές του εργαστηρίου ήταν ο κ. Θοδωρής Αλεξάνδρου και η κα Ευαγγελία Παπαϊωάννου, εκπρόσωποι του 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν θέματα όπως τι περιλαμβάνει το 
πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν και ποια η διαδικασία. 
Τέλος συζητήθηκαν τα οφέλη μιας επιχειρήσης από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό εργαστήρι για το πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs»
ΣΘΕΒ και ΙΝΑΝΕΠ
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Ημερίδα για τις επαγγελματικές προοπτικές της ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Ημερίδα του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
16 Μαΐου 2018 με θέμα «Μαθητεία-Πρακτική άσκηση στην ΕΠΑΣ Λάρισας».

Στη ημερίδα αναφέρθηκαν όλες οι ευκαιρίες που δημιουργούν οι σχολές του ΟΑΕΔ προκειμένου να αποφοιτήσει ο 
νέος με εφόδια και γνώσεις στο εργασιακό χώρο που θα επιλέξει.

Από την μεριά του ΣΘΕΒ χαιρετισμό έκανε εκ μέρους του  Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Σίνης , οικονομικός επόπτης ο οποίος 
τόνισε τα εξής: «Ο θεσμός της Μαθητείας έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη, γιατί διασυνδέει την εκπαίδευση με 
την αγορά εργασίας, ώστε οι απόφοιτοι των Σχολών να μπορούν να αποκτήσουν την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία 
και προϋπηρεσία, που αποτελεί βασικό εφόδιο για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ να βοηθήσει στην επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου 
των Σχολών του και στην επιλογή των αντικειμένων εκπαίδευσης που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον 
προτίθεται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ να συμβουλέψει, να προτείνει και να διαμορφώσει προγράμματα σπουδών 
καθώς επίσης και να υποδείξει θέσεις πρακτικής των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου, ώστε οι μαθητές των 
Σχολών του ΟΑΕΔ να αποκτήσουν την βέλτιστη επαγγελματική εμπειρία και αν αυτό καταστεί δυνατό, να μετατρέψουν 
τη θέση πρακτικής σε θέση απασχόλησης.

Δραστηριότητες
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Δραστηριότητες

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των νέων και Ασφαλή Χρήση των Social Media»
ΣΘΕΒ και  ΙΝΑΝΕΠ

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε την Πέμπτη 28 Ιουνίου ημερίδα με θέμα την “Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
των νέων και Ασφαλή Χρήση των Social Media“, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Στόχοι της ημερίδας ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις και πρακτικές για την ασφαλή χρήση των so-
cial media. Ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς μπορούν να τους 
αντιμετωπιστούν αλλά και ποιες είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης που μπορεί να βρει κάποιος μέσω 
αυτών. Τέλος, συζητήθηκαν οι σημαντικότερες ψηφιακές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και ενισχύουν το 
βιογραφικό ενώ παρουσιάσθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε 
να αναπτύξουν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν η κα Τζούλια Μπαχούση και η κα Μαρία Δαλακούρα, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.
Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων από όλη την Θεσσαλία.
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Δροσιστικό ρόφημα από Μέντα και Lime

Ένα νέο προϊόν και δελεαστικό ρόφημα που μπορούμε 
να ετοιμάσουμε το πρωί σε μεγάλη ποσότητα και να 
το καταναλώνουμε στην διάρκεια της ημέρας είναι ένα 
παγωμένο αφέψημα από μέντα με ένα lime κομμένο σε 
φέτες και μερικά φρέσκα φύλλα μέντας για τόνωση του 
αρώματος άλλα και για χρώμα.

ΑΛΦΑ ΚΑΤΣΙΦΑ 

Νέα αποστάγματα από το τσίπουρο Δεκαράκι

Δύο νέες γεύσεις μονοποικιλιακού τσίπουρου φέρνει 
στην αγορά η επιχειρηματική σύμπραξη της οικογένειας 
οινοποιών Βασδαβάνου, από το Δαμάσι Λάρισας, με 
τον επικεφαλής της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισιδώρου 
Αρβανίτη, Νίκο Καλογιάννη. Έτσι, εκτός από το ήδη 
υπάρχον τσίπουρο, «Δεκαράκι», που προέρχεται από 
την ποικιλία μοσχάτο, κυκλοφορούν στην αγορά τόσο 
το τσίπουρο από μαλαγουζιά, όσο και το τσίπουρο από 
ροδίτη.

Σε κάθε Μονοποικιλιακό τσίπουρο Δεκαράκι, Μοσχάτο, 
Μαλαγουζιά και Ροδίτης, τα ξεχωριστά αρώματα των 
ποικιλιών, καθώς και η αδιαμφισβήτητη ποιότητα τους 
ενισχύονται από την πολλαπλή επαναπόσταξη. Τα 
μονοποικιλιακά αποστάγματα της οικογένειας Δεκαράκι, 
παράγονται χωρίς γλυκάνισο και με αλκοολικό βαθμό 

Retsina Cool

Ένα νέο καινοτόμο προϊόν από τον 
Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό 
Τυρνάβου κυκλοφόρησε το τελευταίο 
διάστημα στην αγορά. Πρόκειται για 
νέου τύπου ρετσίνα με το όνομα Retsi-
na Cool σε συσκευασία των 250 ml.

Μοντέρνα εμφάνιση, απαλή γεύση 
ρετσίνας και φρεσκάδα νέου οίνου 
συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο, 
ώστε νέοι και παλιοί καταναλωτές 
να προσεγγίσουν με καινούργια 
διάθεση ένα αποκλειστικά ελληνικό 
παραδοσιακό κρασί σαν τη ρετσίνα.

Σε συσκευασία 250 ml με βιδωτό 
καπάκι που να εξυπηρετεί την εύκολη 
κατανάλωσή του εντός και εκτός 
καταστημάτων εστίασης, σε γυάλινη 
φιάλη «ντυμένη στα πράσινα» και με 
σύμβολο το κουκουνάρι του πεύκου 
η Retsina Cool πρωτοπορεί, ενώ η 
φρεσκάδα της απογειώνει τη γεύση.

Νέα προϊόντα

ΒΑΣΔΑΒΑΝOΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.

40% Vol, κάνοντας έτσι και τα τρία μονοποικιλιακά 
αποστάγματα ξεχωριστά.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
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Επιχειρηματικά νέα
ANIMUS Α.Ε.

Η νοσηλεύτρια επιτήρησης λοιμώξεων του Κέντρου Αποκατάστασης & 
Αποθεραπείας ANIMUS, κ. Κουλιού Ολυμπία είχε την ευκαιρία να παρου-
σιάσει στους σπουδαστές του ΙΕΚ πολλά θέματα γύρω από το αντικείμενο 
της ειδικότητάς της όπως οι λοιμώξεις, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νο-
σήματα, η ιλαρά, η εποχική γρίπη, καθώς τρόπους πρόληψης και αντιμε-
τώπισης τους.

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσίαση και αρκετοί από τους 
σπουδαστές εξέφρασαν τις απορίες τους και ακολούθησε συζήτηση.  Ει-
δική μνεία έγινε στα αντιμικροβιακά φάρμακα και την ορθολογική τους 
κατανάλωση καθώς και στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και τους τρό-
πους διαχείρισής τους.

MΠΙΖΙΟΣ ΑΕ
Η εταιρία ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. συμμετείχε στην έκθεση PLMA 2018 στο Άμστερνταμ. στην αίθουσα Park Hall 8, Stand F-9111 

Θα μας βρείτε επίσης: 

https://www.facebook.com/AssociationofThessalianEnterprisesIndustries/
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Απονεμήθηκαν την Πέμπτη, στο 
εργοστάσιο της Λάρισας, οι τίτλοι 
σπουδών της Ακαδημίας σίτου της 
μακαρονοποιϊας “Μέλισσα Κίκι-
ζας”, παρουσία του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της επιχείρησης Αλέ-
ξανδρου  Κίκιζα.  

Πρόκειται για αποφοίτηση καλλι-
εργητών σίτου από την περιοχή 

της Λάρισας, οι οποίοι συνδέονται με την βιομηχανία Μέλισσα, ως προμη-
θευτές, μέσω συμβολαιακής Γεωργίας.

Στην εκδήλωση μίλησε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλ-
λιέργειες ο πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Νίκος Δαναλάτος, καθώς ο Λαρισαίος γεωπόνος Iωάννης Περουλάκης για την 
νέα ΚΑΠ.  Ακολούθησε μίνι δεξίωση στον προαύλιο χώρο στην οποία κυριάρ-
χησαν πιάτα με καλομαγειρεμενα ζυμαρικά Μέλισσα.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Επιχειρηματικά νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Η γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος τίμησε την ημέρα του περι-
βάλλοντος με μια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο Imperial.
Πέντε εξέχοντες ομιλητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους γύρω 
από κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα.

Ταυτόχρονα η γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος, συναισθανόμενη 
το καθήκον της απέναντι στη φύση και στους Έλληνες κατανα-
λωτές, ανακοίνωσε την παραγωγή και το λανσάρισμα του πρώ-
του βιο-παραγόμενου Ελληνικού μπουκαλιού στα τρόφιμα.

Πρόκειται για φιάλη που θα χρησιμοποιηθεί αρχικά στους χυμούς, η οποία αποτελείται, σε ποσοστό 30%, από βιομά-
ζα φυτικών υλών και αποτελεί μια ελπιδοφόρα επιστημονική εξέλιξη στη μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Σεμινάρια

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών, την Τρίτη 26 Ιουνίου πραγματοποίησε εξειδικευμέ-
νο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Κρίσιμα σημεία 
στρατηγικής πρόσβασης των τυροκομικών επιχειρήσεων 
στη διεθνή αγορά»

Στόχος του προγράμματος ήταν οι ενδιαφερόμενοι να 
κατανοήσουν τις ευκαιρίες, αλλά και τις απαιτήσεις των 
διεθνών αγορών, ώστε να κάνουν τις σωστές επιλογές και 
να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους, να είναι σε θέση να 
βρίσκουν και να αξιολογούν νέες αγορές για τα προϊόντα 
τους, να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να προσεγγίζουν 
πελάτες, ώστε να διαμορφώνουν αποτελεσματικές συ-
νεργασίες καθώς και να βελτιώσουν τη διαδικασία πώλη-
σης και εξυπηρέτησης του πελάτη.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με τις εξαγωγές και ιδιοκτήτες μεγάλων 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλη την Θεσσαλία 
που επιθυμούν να αποκτήσουν εξαγωγική δραστηριότη-
τα.

Εισηγήτρια του προγράμματος κα Ρούλα Παππά, Export 
Expert στον κλάδο των εξαγωγών τροφίμων και των τυ-
ροκομικών προϊόντων. 

«Κρίσιμα σημεία στρατηγικών πρόσβα-
σης των τυροκομικών επιχειρήσεων στη 
διεθνή αγορά»

«Δημιουργήστε ένα πετυχημένο site και 
διαφημίστε το αποτελεσματικά»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών, την Παρασκευή 29 Ιουνίου και το Σάββατο 30 Ιουνίου 
πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Δημιουρ-
γήστε ένα πετυχημένο site και διαφημίστε το αποτελε-
σματικά».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση δημιουργίας 
αλλά και διαχείρισης ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονι-
κού καταστήματος και site όπου οι ενδιαφερόμενοι θα  
είναι σε θέση να χαράξουν μία στρατηγική στο digital 
marketing χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τους μηχανισμούς με τους 
οποίους μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσω 
των e-shops και τους λόγους που συνήθως αποτυγχά-
νουν αυτά. Ενημερώθηκαν πως να στήσουν τη δική τους 
πραγματική καμπάνια σε Google Adwords, Facebook, για 
τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της και πώς να επιλέ-
ξουν τη σωστή διαδικασία με την οποία θα κάνουν τον 
προϋπολογισμό.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αρσένης Πασχό-
πουλος, ο οποίος είναι απόφοιτος του Deree College με 
μεταπτυχιακό στο Boston University .

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη και ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχει το δια-
δίκτυο για την προβολή και την προώθηση των επιχειρή-
σεών τους.
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Ο ΣΘΕΒ  πραγματοποιεί μια σειρά από εκσυγχρονισμένα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία κατηγοριοποιούνται 
πάνω σε τρείς βασικούς κορμούς μαθημάτων:
 
• Βusiness Executive Course
Αναφέρονται στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμ-
μάτων κατάρτισης, μεγάλης διάρκειας, που ενδιαφέρουν 
τη σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση του αύριο. 

• Short Executive Course
Πρόκειται για εξειδικευμένα, ευέλικτα και ταχύρυθμα σε-
μινάρια, μικρής διάρκειας, που συμβάλλουν καθοριστικά 
στη σωστή αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου των επιχει-
ρηματιών και στελεχών κάθε επιχείρησης.

• Τechnical Executive Course
Αφορούν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, τεχνι-
κού και τεχνολογικού περιεχομένου που ενδιαφέρουν το 
παραγωγικό κομμάτι κάθε επιχείρησης. 

Σεμινάρια

«Αύξηση πωλήσεων μέσω Digital 
Marketing και Social Media»
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών, την Παρασκευή 29 Ιουνίου και το Σάββατο 30 Ιουνίου 
πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Δημιουρ-
γήστε ένα πετυχημένο site και διαφημίστε το αποτελε-
σματικά».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση δημιουργίας 
αλλά και διαχείρισης ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονι-
κού καταστήματος και site όπου οι ενδιαφερόμενοι θα  
είναι σε θέση να χαράξουν μία στρατηγική στο digital 
marketing χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τους μηχανισμούς με τους 
οποίους μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσω 
των e-shops και τους λόγους που συνήθως αποτυγχά-
νουν αυτά. Ενημερώθηκαν πως να στήσουν τη δική τους 
πραγματική καμπάνια σε Google Adwords, Facebook, για 
τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της και πώς να επιλέ-
ξουν τη σωστή διαδικασία με την οποία θα κάνουν τον 
προϋπολογισμό.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αρσένης Πασχό-
πουλος, ο οποίος είναι απόφοιτος του Deree College με 
μεταπτυχιακό στο Boston University .

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη και ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχει το δια-
δίκτυο για την προβολή και την προώθηση των επιχειρή-
σεών τους.

Προγράμματα 
Ενδοεπιχειρησιακής-

Διεπιχειρησιακής 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 
Εργαζομένων ΛΑΕΚ-

0,24%.

Ο ΣΘΕΒ αναλαμβάνει κατόπιν συνεννόησης και σε συνερ-
γασία με την κάθε επιχείρηση, την υλοποίηση προγραμ-
μάτων που θα ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες εκ-
παιδευτικές ανάγκες της εκάστης επιχείρησης.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410555507 
ή στο education@sthev.gr. 

Προγράμματα                
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης 
Εργαζομένων 

ΛΑΕΚ 1-30.
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23 Απριλίου
Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου κ. Νίκος 
Νταναβάρας παρέστη στο συνέδριο που διοργάνωσε ο 
ΣΕΒ στην Αθήνα με θέμα: “Σχεδιάσουμε το μέλλον με 
επενδύσεις”.

27 Απριλίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής παρέστη 
στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Χαλκίδα.

06 Μαΐου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
σε εκδήλωση της Γαλακτοβιομηχανίας ΤΥΡΑΣ, στο 
Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων, με ομιλητή τον καθηγητή 
του ΜΙΤ κ. Μιχάλη Μπλέτσα.

07 Μαΐου
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Νταβέλη, 
πραγματοποιήσαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα 
Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη, σε συνέχεια και της 
παρουσίας του στην Ετήσια Συνέλευση των μελών του 
ΣΘΕΒ.

10 Μαΐου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης και ο 
Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Γιακούβης παρέστησαν στον 
απολογισμό του έργου του Δήμου Λαρισαίων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

11 Μαΐου
Στην εκδήλωση με αφορμή τα 28 χρόνια λειτουργίας 
του TRT, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας, παρέστη ο 
Πρόεδρος του ΣΘΕΒ.

17 Μαΐου
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Νταναβάρας παρέστη στην 
επιστημονική ημερίδα με θέμα: “Διαχείριση στερεών 
αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων στην Κεντρική και Δυτική θεσσαλίας - 
Προοπτικές, που διοργάνωσε το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτ. 

Ημερολόγιο

Θεσσαλίας, στην αίθουσα εκδηλώσεών του.

22 Μαΐου
Η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κα Ελένη Καματέρη 
παρέστη στο ταξίδι της πρωτοβουλείας της ΕΤΕ “Όλη η 
Ελλάδα σ’ ένα τραπέζι”, που διοργανώθηκε στη Λάρισα.

29 Μαΐου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ συμμετείχε στις εργασίες της 
κλειστής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των 
μελών του ΣΕΒ όσο και στην απογευματινή (ανοικτή) 
συνοδευόμενος από μέλη της Διοίκησης του ΣΘΕΒ.

31 Μαΐου
Η Γενική Διευθύντρια παρέστη στο πανελλήνιο φόρουμ 
διαλόγου “Πρόληψη και τέχνη: η τέχνης της ζωής”, που 
διοργανώθηκε στη Λάρισα από τον ΟΚΑΝΑ “ΟΡΦΕΑΣ”.

05 Ιουνίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης απηύθυνε 
χαιρετισμό στην επιστημονική εκδήλωση, που 
διοργάνωσε το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με θέμα: “Καρκίνος Πρόσβαση σε κάθε 
σύγχρονο μέσο θεραπείας Δικαίωμα όλων”.

07 Ιουνίου
Ο Αντιπρόεδρο του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής και ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. Γιάννης Σίνης παρέστησαν στην 
επιχειρηματική ημερίδα με θέμα: “Business banking: 
Ολοκληρωμένες λύσεις για τη στήριξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας”, που διοργάνωσαν η Eurobank και 
το Επιμελητήριο Λάρισας. 

11-13 Ιουνίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ συμμετείχε στο Βουλγαρο-Ρωσικό 
Φόρουμ για την οικονομία, που πραγματοποιήθηκε στη 
Σόφια.

19 & 22 Ιουνίου
Ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε συνέντευξη σε 
τοπικά μεσά για την καταστάση στον χώρο της υγείας όσο 
και για τις επιπτώσεις εν γένει στην οικονομία.
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Επισκέψεις του ΣΘΕΒ στις επιχειρήσεις – μέλη του

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους της Διοίκησης και της Υπηρεσίας του ΣΘΕΒ στις επιχειρήσεις μέλη 
του με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων, την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών και την ενίσχυση και ανάπτυξη 
νέων αναπτυξιακών δράσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης του ΣΘΕΒ κκ Ν. Νταναβάρας Γενικός Γραμματέας, Ι. Σίνης Οικονομικός Επό-
πτης, η κα Έλ. Καματέρη Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, και ο υπεύθυνος προώθησης θεμάτων του ΣΘΕΒ κος Κ. Γρηγο-
ρίου, επισκέφθηκαν τις επιχειρήσεις Βρυσσάς Α.Ε., Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, Υιοί Ε. Χατζη-
κρανιώτη Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου ΑΕ και Τζαφέττας ΑΕ ξεναγήθηκαν στους χώρους των πιο πάνω επιχειρήσεων 
και ενημέρωσαν για τις υπηρεσίες αλλά και τις δράσεις του ΣΘΕΒ. 

Συζητήθηκαν θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, τα προβλήματα του κλάδου των επιχειρήσεων, ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης στα αποστάγματα, η παράνομη διακίνηση αποσταγμάτων και η παραοικονομία γενικότερα, η έλλειψη 
ελέγχων στην αγορά, 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 καθ’ όλη την διάρκεια του έτους τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις 
της Θεσσαλίας με σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Δραστηριότητες
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


