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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συμμετοχή ΣΘΕΒ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σελ. 4-6 Παρεμβάσεις ΣΘΕΒ σελ. 7-12 Γενικό Συμβούλιο ΣΘΕΒ 
με προσκεκλημένο τον Περιφέρειαρχη Θεσσαλίας σελ. 13  Συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προέδρων του ΣΘΕΒ με 
θέμα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σελ. 14 Συνάντηση για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια της ΒΙΠΕ 
Λάρισας - Σύσκεψη για θέματα ασφάλειας των επιχειρήσεων με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας σελ. 16 Συνά-
ντηση με τον Εμπορικό Ακόλουθο της Ελλάδας στην Κορέα κ. Κ. Δίκαρο - Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε συνάντηση με επιχει-
ρημαιτκή αποστολή από την Κίνα, στο Δημαρχείο Λαρισαίων  σελ. 17 Με επιτυχία η παρουσία ση του προγράμματος 
GEFYRA με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ σελ. 18 Συνάντηση στα γραφεία του ΣΘΕΒ με το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ - Συνάντηση με 
την Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια του προγράμματος INNOGROW σελ. 19 Νέα προϊόντα  σελ. 21 Επιχειρημα-
τικά νέα - Εκδήλωση για τις εξαγωγές στη ρωσική συνομοσπονδία σελ. 22-23
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Με προβολή των επιχειρήσεων μελών και αξιοποίηση 
του περιπτέρου του ΣΘΕΒ για επιχειρηματικές συναντή-
σεις στα πλαίσια της 83ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης, που πραγματοποιήθηκε από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου, 
αλλά και πλήθους σημαντικών συναντήσεων με πολιτι-
κούς παράγοντες, εκπροσώπους επιχειρήσεων, επιχειρη-
ματικών και κοινωνικών φορέων, που πραγματοποίησε η 
Διοίκηση, έκλεισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η συμ-
μετοχή του ΣΘΕΒ στη ΔΕΘ. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης 
και τα μέλη της Διοίκησης συναντήθηκαν με στελέχη της 
Κυβέρνησης και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπως 
με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Β. Κόκκαλη, τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων κ. Λ. Λαμπριανίδη, τον βουλευτή της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδο,  καθώς 
και την Βουλευτή - Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης 
της ΝΔ κα Ν. Μπακογιάννη, όπου συνομίλησαν για θέμα-
τα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ είχε συνάντηση με 
τον νέο πρόξενο των ΗΠΑ κ. Γ. Φλέγκερ όπου είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν για προοπτικές συνεργασίας 
καθώς όπως δήλωσε «η δυναμική των θεσσαλικών επι-
χειρήσεων και οι προοπτικές τους ανάπτυξης είναι αρκε-
τά μεγάλες και αναξιοποίητες». 

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και στο πε-
ρίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τις start up 
επιχειρήσεις που φιλοξενεί, όπου υπήρξε η ευκαιρία οι 
εκπρόσωποι των δύο φορέων να συνομιλήσουν για νέες 
ιδέες δράσεις και καινοτομίες.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και η Διοίκηση του ΣΘΕΒ συ-
ναντήθηκαν με εκπρόσωπους των περιφερειακών Συνδέ-
σμων και Επιμελητηρίων συνομιλώντας για κοινές δρά-
σεις, ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιήσουν για την 
ενίσχυση των εξαγωγών αλλά και την στήριξη της  ελλη-

νικής βιομηχανίας.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ καθ’ όλη την διάρκεια της 83ης ΔΕΘ 
συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων και είχε μία σειρά 
επαφών με πλήθος πολιτικών, τοπικών και θεσμικών πα-
ραγόντων προκειμένου να ενημερωθούν για τις  δράσεις 
του ΣΘΕΒ αλλά και την προβολή και προώθηση των θεσ-
σαλικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.
 
«Η 83η ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ, άνοιξε ένα νέο 
παράθυρο στις ελληνικές εταιρείες με στόχο την συνερ-
γασία, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία. Η συνεργασία του ΣΘΕΒ με τη Διοίκηση της 
ΔΕΘ όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα επεκταθεί σταθερά 
και διαχρονικά, προς όφελος των δύο αυτών σημαντικών 
θεσμών, αλλά και των επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν 
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την προβολή τους», επι-
σημαίνει ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ Αχιλλέας Νταβέλης.

Δραστηριότητες

Με επιτυχία η συμμετοχή του ΣΘΕΒ στην 83η ΔΕΘ
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Δραστηριότητες

Στιγμιότυπα από τις επαφές - συναντήσεις της Διοί-
κησης  του ΣΘΕΒ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ
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Δραστηριότητες

Στιγμιότυπα από τις επαφές - συναντήσεις της Διοί-
κησης  του ΣΘΕΒ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ
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Παρεμβάσεις

Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασά-
κη απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέ-
λης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των 
σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων του 
Αναπτυξιακού Νόμου.

Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδο-
τήσει τα αναπτυξιακά σχέδια δημιούργησαν σοβαρότατα 
προβλήματα στη κάλυψη των επενδυτικών σχεδίων ανα-
φέρει στην επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, προτείνοντας να δοθεί οριζόντια παράταση 
του χρόνου υλοποίησης των εκκρεμών επενδύσεων προ-
ηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων έως την 31/12/2019 
όπου έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες 
άνω του 50% και οι επιχειρήσεις λειτουργούν παραγωγι-
κά υπό προϋποθέσεις.

Επιπλέον, ο κ. Νταβέλης επισημαίνει ότι η διαδικασία 
ελέγχου των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων 
3299/04 και 3908/11 θα πρέπει να είναι αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Περιφερειών οι οποίες θα συγκρο-
τούν τα όργανα ελέγχου καθώς και να εμπλουτιστούν τα 
μητρώα ελεγκτών και με υπαλλήλους των Περιφερειών 
όλων των ειδικοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η συγκρότη-
ση οργάνων ελέγχου άμεσα και συντονισμένα.

Επιπρόσθετα ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ ζήτησε από τον Αντι-
πρόεδρο της Κυβέρνησης, την άμεση έκδοση αποφάσε-
ων ένταξης σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί 
στον προηγούμενο κύκλο, ενώ επισήμανε τα μεγάλα 
προβλήματα που παρουσιάζονται στην ταχύτητα, στην 
διαδικασία των αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση 
των απαιτούμενων εργασιών του πληροφοριακού συ-
στήματος, την ενεργοποίηση των διαδικασιών ελέγχου 
και πιστοποίησης προόδου των σχεδίων καθώς έως και 
σήμερα παρατηρείται μεγάλη κωλυσιεργία. 

Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κατέληξε ότι 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού της 
οφειλόμενης κάθε μορφής επιχορήγησης και επιδότησης 
με τις αναλογούσες καταβολές ΦΠΑ, φόρων και ασφα-
λιστικών εισφορών το οποίο θα διευκολύνει και πολλές 
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις απέναντι στο Κράτος

Η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσε-
ων υπαγωγής, που έχουν υποβληθεί, πρέπει να αποτε-
λέσει άμεση προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανα-
πτυξιακή προσπάθεια της χώρας, καθώς παρατηρείται 
αρκετή καθυστέρηση για την έκδοση οριστικών πινάκων 
κατάταξης και αποφάσεων υπαγωγής.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλα τα Αρμόδια Υπουργεία 
και τα τμήματα αυτών καθώς και στον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Παρέμβαση ΣΘΕΒ για την επιτάχυνση 
του Αναπτυξιακού Νόμου

Υπόμνημα προς τον κ. Στέργιο 
Πιτσιόρλα, Υφυπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης από τον ΣΘΕΒ

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης κατέθεσε 
υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανά-
πτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, στα πλαίσια επίσκεψης 
του στην Λάρισα την Δευτέρα 16 Ιουλίου, αναφορικά με 
θέσεις – παρεμβάσεις που άπτονται του Υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης.

Στο υπόμνημα που δόθηκε στον Υφυπουργό Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης αναφέρονται αιτήματα που διατυ-
πώνουν οι Θεσσαλικές Επιχειρήσεις όπως οι καθυστε-
ρήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 
2014-2020, η φορολογική και αναπτυξιακή πολιτική της 
Κυβέρνησης, η ρευστότητα καθώς και θέματα επιχειρη-
ματικότητας.  
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Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγα-
σάκη, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Ντα-
βέλης, με την οποία ζητά την επαναφορά υποχρέωσης 
του φορολογικού πιστοποιητικού από τις επιχειρήσεις 
το οποίο εκδίδεται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτι-
κά γραφεία.

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται, πλέον, 
προαιρετικά για τις εταιρείες, λαμβάνοντας χαρακτή-
ρα πληροφοριακό, χωρίς να προβλέπονται οι σχετικές 
κυρώσεις που ίσχυαν με προγενέστερες διατάξεις. Η 
διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσε-
ων της φορολογικής νομοθεσίας δεν λαμβάνεται πλέ-
ον υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, 
αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης. 

Μέσω της απαξίωσης του φορολογικού πιστοποιητι-
κού, επιχειρείται η συστηματοποίηση των φορολογι-
κών ελέγχων με την εφαρμογή αναλυτικού ελεγκτικού 
προγράμματος, το συστηματικό έλεγχο της εργασίας 
των ελεγκτών και την άμεση διεξαγωγή φορολογικού 
ελέγχου στις ελεγχόμενες εταιρείες, καθώς ο έλεγχος 
διενεργείται σε κάθε ελεγχόμενη χρήση τονίζει ο Πρό-
εδρος του ΣΘΕΒ.

Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται κατόπιν της διενέργειας φορολογικού ελέγχου, 
παράλληλα με τον έλεγχο οικονομικής διαχείρισης, σε 
όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Στο πιστοποιητικό θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και παρα-
βάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, η ανακριβή από-
δοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα 
βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειρι-

Στην συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ έθεσε επίσης το 
θέμα της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών με πα-
ράλληλη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η πρόταση για 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με ισόποση αύξηση 
των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση της δηλούμενης απασχόλησης 
και τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των εργαζομένων και την αποφυγή των 
απωλειών του, λόγω του νέου αφορολογήτου ορίου, την 
αύξηση των δικαιούχων πλήρους σύνταξης και τέλος την 
αύξηση της κατανάλωσης με συνέπεια την ανάπτυξη της 
οικονομίας, που αναμένεται με τη σειρά της να επιφέρει 
νέες θέσεις εργασίας και νέα έσοδα στα κρατικά ταμεία.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ θεωρεί μονόδρομο την ανάπτυξη, 
με έμφαση στο επιχειρείν και κύριο σκοπό τη 
βιομηχανική ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία και θα 
στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις αλλά 
και στον μετασχηματισμό του ευρύτερου κοινωνικού και 
οικονομικού πλαισίου.

Η οικοδόμηση ενός τέτοιου υποδείγματος προϋποθέτει 
μια ανταγωνιστική παραγωγή, η οποία θα προκύψει 
μέσα από σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη 
διαφοροποίηση καθώς και ένα ευνοϊκό φορολογικό και 
διοικητικό περιβάλλον, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους επενδυτές και θα ενθαρρύνει την ανάληψη νέων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καταλήγει ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Επαναφορά υποχρέωσης του 
φορολογικού πιστοποιητικού από τις 
επιχειρήσεις

Παρεμβάσεις
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Παρεμβάσεις

στικού ελέγχου με κοινοποίηση μέσα σε ένα μήνα από 
την έκδοσή του των σχετικών αναφορών, στη Διεύθυνση 
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ ανέφερε και περιπτώσεις 
προς τον αρμόδιο Υπουργό όπου οι φορολογικές αρχές 
προβαίνουν σε ελέγχους κατά παρέκκλιση της νομοθεσί-
ας και αφορούν τις περιπτώσεις εταιρειών που έχουν πά-
ρει «καθαρό» φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 
2011 και 2012 χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία 
για συγκεκριμένες παραβάσεις, ειδικά προβλεπόμενες 
στον νόμο. Εάν δεν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις, η 
διενέργεια φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατή. 

Η εισαγωγή του  θεσμού του φορολογικού πιστοποιη-
τικού στην ελληνική νομοθεσία, που για πρώτη φορά 
εφαρμόστηκε κατά τη χρήση του 2011, αποτέλεσε μια 
δοκιμασμένη καλή διοικητική πρακτική καθώς δημιούρ-
γησε ένα νέο πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσε-
ων και φορολογικής διοίκησης και συνέβαλε καθοριστικά 
στη βελτίωση τόσο των φορολογικών εσόδων όσο και του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του 
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ζητά την άμεση εφαρμογή 
– υποχρέωση του φορολογικού πιστοποιητικού και την 
επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων.

Απαντά το  Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης στον ΣΘΕΒ 
για τον Αναπτυξιακό Νόμο

ξύ άλλων τα εξής: 

Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτι-
κών προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των 
καθεστώτων ενίσχυσης του ν.4399/2016, το Υπουργείο 
αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των τριών 
βασικών καθεστώτων (Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού) στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του Αναπτυξιακού Νό-
μου. Το θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον 
έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε κάποιο από τα κα-
θεστώτα ενίσχυσης του νόμου να προβεί σε έναρξη ερ-
γασιών και οι σχετικές δαπάνες να ενισχυθούν, εφόσον 
ελεγχθούν και κριθούν ως επιλέξιμες. 

Παράλληλα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο Β’ κύκλος των τρι-
ών βασικών καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου (511 
αιτήσεις με αυξημένο προϋπολογισμό 1,8 δις, ιδίως για 
τον τομέα της αγροτοδιατροφής και της βιομηχανίας). 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι όλες οι προβλεπόμε-
νες διαδικασίες του νέου νόμου διενεργούνται πλέον 
αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων, χωρίς να προβλέπεται πια η υπο-
βολή έντυπου φακέλου προσδίδοντας μεγαλύτερη δια-
φάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Όσον αφορά το θέμα της παράτασης εκκρεμών επενδυ-
τικών σχεδίων προηγούμενων επενδυτικών νόμων, το 
Υπουργείο ήδη προχώρησε σε «γενναίες» παρατάσεις 
για την υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχε-
δίων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους νόμους 
3299/2004 και 3908/2011.

Επιπλέον, με νέα νομοθετική ρύθμιση που έχει προωθη-
θεί προς ψήφιση χορηγείται η δυνατότητα υλοποίησης 
δαπανών για επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 που 
έχουν ήδη υλοποιήσει το 50% και για τις οποίες εκδίδο-
νται παραστατικά μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018. Ως εκ 
τούτου, η περαιτέρω παράταση του χρόνου υλοποίησης 
δεν θα αποτελούσε ουσιαστική διευκόλυνση για τις μη 

Σε διευκρινίσεις προχωρά το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης απαντώντας σε υπόμνημα που απέστειλε ο 
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΘΕΒ) αναφορικά με επισημάνσεις και προβλήματα που 
παρουσιάζονται  για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων κ. Λόης Λαμπριανίδης διευκρινίζει μετα-
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ολοκληρωμένες επενδύσεις.

Σχετικά με το έργο ελέγχου των Περιφερειών, ο κ. Λα-
μπριανίδης τόνισε ότι είναι διαρκής η προσπάθεια να 
παρέχεται κάθε δυνατή συνδρομή, διά του θεσμικού 
πλαισίου και του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να 
ανταποκριθούν εξίσου γρήγορα και αποτελεσματικά στο 
έργο τους. Για τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου 
των παλαιών και νέων επενδυτικών σχεδίων, έχουν εκ-
πονηθεί και εκδοθεί νέοι, επικαιροποιημένοι και αναλυ-
τικοί οδηγοί ενώ στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας, 
της αμεροληψίας αλλά και της ταχύτατης και αποτελε-
σματικότητας στελεχώθηκαν με εκατοντάδες νέα μέλη τα 
ανεξάρτητα Εθνικά Μητρώα Ελεγκτών και Αξιολογητών, 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης των προσό-
ντων τους και με σημαντικά αυξημένες αμοιβές, ώστε να 
είναι ελκυστικά και ταυτόχρονα αποδοτικά. 

Το Υπουργείο ζητά την αρωγή και την συνεργασία του 
ΣΘΕΒ προκειμένου να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις που 
προάγουν την αποτελεσματικότητα του Αναπτυξιακού 
νόμου προς όφελος των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Επανέρχεται ο ΣΘΕΒ ζητώντας παράταση 
χρονοδιαγράμματος για τα επενδυτικά 
σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 
3908/2011 έως 31/12/2019

χθηκαν στον Νόμο 3908/2011 υποχρεώνονται να ολο-
κληρώσουν σε λιγότερο από επτά έτη, δηλαδή ούτε καν  
στο μισό χρονικό διάστημα από τα έργα που εντάχθηκαν 
στον Ν.3299/04. Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος 
να χρηματοδοτήσει τα αναπτυξιακά σχέδια δημιούργη-
σαν σοβαρότατα προβλήματα στη κάλυψη των επενδυτι-
κών σχεδίων και προτείνει να δοθεί οριζόντια παράταση 
του χρόνου υλοποίησης των εκκρεμών επενδύσεων του 
3908/2011 έως 31/12/2019.

Την δεδομένη χρονική στιγμή στην Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας αντιμετωπίζουν πρόβλημα απένταξης περίπου 25 επι-
χειρήσεις με συνέπεια την μη ολοκλήρωση των επενδύ-
σεων αυτών, μέσα στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος 
που έχει οριστεί, με συνέπεια οι επενδυτές να υποστούν 
τις όποιες επιπτώσεις της απένταξης των έργων, όπως η 
επιστροφή των επιχορηγήσεων, με συνέπεια να φέρει 
αρκετές επιχειρήσεις σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. 
Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ ζητά από τον Αντι-
πρόεδρο της Κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις να μπορούν να 
τροποποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια ή και να μει-
ώσουν το φυσικό αντικείμενο, χωρίς περιορισμούς και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να μην επιβα-
ρυνθούν με πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις.

Καταλήγοντας, ο κ. Νταβέλης αναφέρει στην επιστολή, 
ότι αυτό που προέχει σε αυτή τη συγκυρία είναι να στηρι-
χθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και 
όχι να τεθούν εμπόδια, ζητώντας την άμεση τακτοποίηση 
του παραπάνω θέματος.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλα τα αρμόδια τμήματα 
του Υπουργείου, στον Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές 
Θεσσαλίας.Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρ-
νησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη 
Δραγασάκη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης ζητώντας να δοθεί παράταση χρονοδιαγράμ-
ματος για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011 καθώς 
η υλοποίησή τους ολοκληρώνεται έως 31/12/2018.

Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασά-
κη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης 
ζητώντας να δοθεί παράταση χρονοδιαγράμματος για τα 
επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011 καθώς η υλοποίησή 
τους ολοκληρώνεται έως 31/12/2018.

Ο κ. Νταβέλης τονίζει ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, 
επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στον Ν.3299/04 σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα υπερβούν τα δέκα έτη υλο-
ποίησης, ενώ παράλληλα επενδυτικά σχέδια που εντά-
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Δήλωση προέδρου ΣΘΕΒ για την 
συνένωση των Τεχνολογικών και 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η συνένωση των τεχνολογικών και πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την δημι-
ουργία ενός νέου ενιαίου Πανεπιστήμιου ευελπιστού-
σαμε πως θα είχε εμφανή αναπτυξιακό χαρακτήρα 
μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας και ισχυρής ακαδη-
μαϊκής μονάδας, με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την 
περιοχή μας.

Παρόλα αυτά έως σήμερα η διαχείριση αυτής της 
«σπουδαίας αλλαγής» δεν είναι παρα τίποτα άλλο ένα 
ακόμα ακόμη επεισόδιο μικροπολιτικής διαχείρισης, 
ελλιπές χωρίς καμία μελέτη βιωσιμότητας και αναγκαι-
ότητας με συνέπεια να κινδυνεύει η οικονομική ζωή της 
πόλης και ακόμα επιπλέον οι αποφάσεις αυτές είναι 
ήδη προδιαγραμμένες να υλοποιηθούν. 

Βασικός  στόχος θα πρέπει να είναι η ισόρροπη ανάπτυ-
ξη της Θεσσαλίας. Μέσω της καλής συνεργασίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΣΘΕΒ, που αποτελεί 
τον κυρίαρχο παραγωγικό φορέα στην Περιφέρεια, θα 
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη της σύνδεσης της εκπαί-
δευσης με την βιομηχανία και την παραγωγή προκει-
μένου να υπάρξει άμεση εφαρμογή της παραγόμενης 
γνώσης στην τοπική οικονομία.

Δήλωση προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα 
Νταβέλη για την έξοδο της Χώρας από 
τα Μνημονιακά Προγράμματα Στήριξης

Ο ΣΘΕΒ  χαιρετίζει την επίσημη έξοδο της Ελλάδας από 
τα προγράμματα στήριξης. Η Χώρα μας εξέρχεται, επι-
τέλους έστω και τυπικά, από μία μακρά μνημονιακή 
περίοδο 8 ετών.  Η ελληνική οικονομία επανέρχεται 
σε μια σταθεροποίηση και χρειάζονται αρκετά βήματα 
ώστε να περάσουμε από την κρίση στη σταθερότητα 
και μετέπειτα στην ανάπτυξη.

Η μεταμνημονιακή εποχή που ξεκινά βρίσκει τα ελληνι-
κά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις κάτω από 
την ασφυκτική πίεση των μέτρων λιτότητας που επι-
βλήθηκαν επί μία οκταετία και θα συνεχιστεί καθώς η 
Ελλάδα έχει αναλάβει δύσκολες δεσμεύσεις για αρκετά 
χρόνια ακόμα. 

Η πρόταση που υιοθέτησε ο ΣΘΕΒ για μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών με ισόποση αύξηση των κα-
θαρών αποδοχών των εργαζομένων θεωρείται ως μία 
σοβαρή λύση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνι-
κή ευημερία της χώρας. Τέτοια μέτρα θα πρέπει η κυ-
βέρνηση να υλοποιήσει προς όφελος του παραγωγικού 
μετασχηματισμού της οικονομίας.

Η κατάσταση στην πράξη παραμένει δύσκολη. Μετά 
από οκτώ χρόνια σκληρής λιτότητας, η χώρα μας γυρί-
ζει σελίδα όμως «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε». 
Είναι μακριά η Ιθάκη…. 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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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 
στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, η συνεδρίαση του Γε-
νικού Συμβουλίου, με προσκεκλημένο τον Περιφερειάρ-
χη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, ο οποίος συνοδευόταν 
από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρη-
γόρη Παπαχαραλάμπους.

«Η μόνη ελπίδα βιωσιμότητας από το ενεργό χρηματο-
πιστωτικό σύστημα προκύπτει μέσα από τις τοπικές και 
επιχειρηματικές συνέργειες και την υποστήριξη των προ-
γραμμάτων της Περιφέρειας καθώς το ενδιαφέρον για 
την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές 
συνέργειες είναι έντονο την δεδομένη οικονομική συγκυ-
ρία».

Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και 
τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό δίνοντας του 
τον λόγο προκειμένου να αναφερθεί σε θέματα που αφο-
ρούν το ΕΣΠΑ και ειδικότερα προγράμματα επιχειρηματι-
κότητας τα οποία θα προκηρυχθούν από την Περιφέρεια 
Θεσσαλία το προσεχές χρονικό διάστημα.

Ο κ. Αγοραστός τόνισε πως η Χώρα μας χρειάζεται μια 
νέα Βιομηχανική Επανάσταση, διότι χωρίς παραγωγή  δεν 

υπάρχει ισορροπία στην οικονομία. Θα πρέπει να έχουμε 
ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, ευνοϊκό επιχειρημα-
τικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων προ-
κειμένου να υπάρχει μια ισορροπημένη στρατηγική, στα-
θερότητα και εμπιστοσύνη.

Ο κ. Αγοραστός επισήμανε για την σημαντικότητα της 
βράβευσης της Θεσσαλίας ως Επιχειρηματική Περιφέ-
ρεια της Ευρώπης για το 2019 καθώς και στην προκήρυξη 
των νέων προτάσεων που θα προκηρυχθούν το προσεχές 
χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια και συγκεκριμένα 
την δημιουργία Κέντρου Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρη-
ματικότητας στη Θεσσαλία «που θα χρηματοδοτεί καινο-
τόμες επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους ώστε να στα-
ματήσει το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων από 
την Χώρα (brain drain)». 

Οι  συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η ελληνική οικονο-
μία αυτήν την στιγμή χρειάζεται μια επενδυτική έκρηξη 
και γενναίες κινήσεις από όλες τις μεριές δραστική βελ-
τίωση σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον με στόχο την δημιουργία ενός 
σταθερού και ελκυστικού πλαισίου για την προσέλκυση 
επενδύσεων και πως ο στόχος της επανεκκίνησης της οι-
κονομίας είναι εθνικός και η ανάγκη για την επίτευξή του 
είναι επιτακτική. 

Γενικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
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Συμβούλιο Προέδρων ΣΘΕΒ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση του Συμ-
βουλίου των Προέδρων του ΣΘΕΒ στις εγκαταστάσεις του 
Συνδέσμου. Στην συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον στα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης της Χώ-
ρας και την πορεία της μετά και την επίσημη έξοδο από 
τα προγράμματα στήριξης. 

Θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και ταλανί-
ζουν την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα τα 
τελευταία χρόνια, όπως η μείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και το 
υψηλό κόστος ενέργειας, απασχόλησαν έντονα τους συμ-
μετέχοντες. 

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Νταβέλης ανέφερε πως ευελπι-
στεί πως μετά την έξοδο της Χώρας θα αντιμετωπιστούν 
με σοβαρότητα τα προβλήματα του επιχειρηματικού 
κόσμου και θα δοθούν ουσιαστικά κίνητρα ανάπτυξης 
- επανεκκίνησης της ελληνικής βιομηχανίας και στην 
υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για τη μετάβαση της χώ-
ρας στην ψηφιακή εποχή (4η βιομηχανική επανάσταση 
- Industry 4.0). Η ελληνική οικονομία επανέρχεται σε μια 
σταθεροποίηση και χρειάζονται αρκετά βήματα ώστε να 
περάσουμε από την κρίση στη σταθερότητα και μετέπει-
τα στην ανάπτυξη.
Επιπλέον ο κ. Νταβέλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
στοχευμένη πρόταση του ΣΘΕΒ προς την Κυβέρνηση, για 

την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με ισόποση 
αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων ενώ 
ανέφερε πως δεν μπορεί να υπάρξει επαναφορά των 
κλαδικών συμβάσεων χωρίς την σύμφωνη γνώμη των 
κοινωνικών εταίρων, γυρίζοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο 
σε παθογένειες και ενέργειες του παρελθόντος.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για 
την θετική απόφαση της Κυβέρνησης για τη δημιουργία 
Υφυπουργείου Βιομηχανίας, κατά τον πρόσφατο ανασχη-
ματισμό ευελπιστώντας πως θα αποκτήσει ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και να αποτελέσει εστιακό σημείο χάραξης 
βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλάδα.Επίσης συμφώνη-
σαν πως η ελληνική οικονομία αυτήν την στιγμή χρειάζε-
ται μια επενδυτική έκρηξη και γενναίες κινήσεις από όλες 
τις πλευρές, δραστική βελτίωση σε όλα τα μέτωπα που 
διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον με στόχο 
την δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού πλαισίου 
για την προσέλκυση επενδύσεων και πως ο στόχος της 
επανεκκίνησης της οικονομίας είναι εθνικός και η ανάγκη 
για την επίτευξή του είναι επιτακτική. 

Στη συνάντηση υπό την Προεδρία του κ. Αχιλλέα Νταβέλη 
παρευρέθησαν οι τέως πρόεδροι κ.κ. Ηλίας Βαλαβάνης, 
Ευριπίδης Χαρμάνης, Νίκος Ρώμνιος, Απόστολος Δοντάς, 
και η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.





16

Δραστηριότητες

Προκειμένου να συζητηθούν θέματα σχετικά με την 
εύρυθμη λειτουργία της ΒΙΠΕ Λάρισας πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση εργασίας την Δευτέρα 9 Ιουλίου, στον 
Δήμο Τεμπών μεταξύ του Δημάρχου κ. Κ. Κολλάτου, του 
Διοικητή του ΑΤ Τεμπών κ. Π. Χαρισμανίδη,  του προέ-
δρου του ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλη και της Διευθύντριας του 
ΣΘΕΒ κας Ελ. Καματέρη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια προη-
γούμενων ενεργειών της Διοίκησης του Συνδέσμου, 
με μέλη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕΛ, 
προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την 
εύρυθμη λειτουργία, τα ανταποδοτικά τέλη, την καθα-
ριότητα αλλά  και την βελτίωση της φύλαξης και προ-
στασίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Ο ΣΘΕΒ θεωρεί  την ανάγκη αναβάθμισης της βιομηχα-
νικής περιοχής μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού ώστε 
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να διαμορφω-
θούν οι κατάλληλες προοπτικές για την ανάπτυξη του 
χώρου και την κατ’ επέκταση παραγωγική ανασυγκρό-
τησή της. 

Συνάντηση για την εύρυθμη λειτουργία 
και ασφάλεια της ΒΙΠΕ Λάρισας 

Σύσκεψη για θέματα ασφάλειας των 
επιχειρήσεων με τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Λάρισας

Σύσκεψη για θέματα ασφάλειας και λειτουργίας των 
εγκαταστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ και της ευρύ-
τερης περιοχής Δήμου Τεμπών πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα 16 Ιουλίου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λά-
ρισας μεταξύ του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρισας κ. 
Βασ. Καραπιπέρη, του Δημάρχου Τεμπών κ. Κ. Κολλά-
του, του προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλη και της Γ. 
Διευθύντριας του ΣΘΕΒ κας Ελ. Καματέρη.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συμφώνησαν πως 
προτεραιότητα της Αστυνομίας αλλά και της Πολιτεί-
ας γενικότερα είναι η στενότερη συνεργασία όλων των 
πλευρών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και οι περιουσίες των 
επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Προτεραιότητα του ΣΘΕΒ είναι η στήριξη και η παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας στα μέλη του, προκειμένου να 
επιλύονται  με ασφαλή και οριστικό τρόπο, όλα τα ζη-
τήματα που αφορούν την επαγγελματική τους εγκατά-
σταση και δραστηριότητα.
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Δραστηριότητες

Συνάντηση με τον Εμπορικό Ακόλουθο 
της Ελλάδος στην Κορέα κ. Κ. Δίκαρο

Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε συνάντηση 
επιχειρηματικής αποστολής από την 
Κίνα στον Δήμο Λαρισαίων

Επιχειρηματική αποστολή από την Human Province 
Changsha City της Κίνας επισκέφτηκαν τα γραφεία του 
Δημάρχου Λάρισας κ. Απ. Καλογιάννη την Τρίτη 21 Αυ-
γούστου 2018 όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 
με επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής. 

Τον ΣΘΕΒ εκπροσώπησε ο Οικονομικός Επόπτης κ. Ιωάν-
νης Σίνης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Νταναβάρας 
και η διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη. Οι συνομιλητές 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για περαιτέρω συνέρ-
γειες με επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ που θα επιθυμού-
σαν να ανοίξουν δίαυλο με την αγορά της Κίνας, ενώ συ-
ζητήθηκαν ακόμα θέματα Αστικής Ανάπτυξης, Εμπορίου, 
Πολιτισμού και Οικονομικών.

Με τον  επικεφαλής της Ελλάδος στο Γραφείο Οικονο-
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Σεούλ στη 
Δημοκρατία της Κορέας κ. Κωνσταντίνο Δίκαρο, συνα-
ντήθηκε την Δευτέρα 9 Ιουλίου στα γραφεία του ΣΘΕΒ, ο 
Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετεί-
χαν τόσο μέλη της Διοίκησης όσο και ο Πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας κ. Γ. Παπαχαραλά-
μπους, συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές ανάπτυξης 
επενδύσεων στη χώρα μας, καθώς υπάρχει έντονο ενδι-
αφέρον από Κορεατικές επιχειρήσεις να επενδύσουν, αν 
και προσκολλούν στο δυσμενές φορολογικό και νομικό 
πλαίσιο της Ελλάδας, οι εξαγωγές και η προώθηση των 
ελληνικών και κυρίως των θεσσαλικών προϊόντων, που 
αφορούν ιδιαίτερα τον κλάδο των τροφίμων  και ποτών 
προς την αγορά του ασιατικού κράτους αλλά και για τις 
δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την αναγκαιό-
τητα ύπαρξης διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με 
σκοπό την σύσφιξη σχέσεων και συμφώνησαν από κοι-
νού για την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων και ενεργειών 
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Με επιτυχία η εκδήλωση για το πρόγραμμα GEFYRA 

Δραστηριότητες

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο 
ΤΕΙ Θεσσαλίας ενημερωτική εκδήλωση για το Προγράμ-
μα Gefyra (Greek Enterprises For Youth Reinforcement 
Acceleration) το οποίο και υλοποιείται, με σκοπό τη 
δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις 
επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για 
απασχόληση» σε 3 άξονες: μαθητεία (apprenticeship), 
πρακτική άσκηση (internship), επαγγελματική κατάρτιση 
(traineeship) γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Θεσσαλίας και το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης (CSR HELLAS), ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Οικονομικός Επόπτης και μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. 
Ιωάννης Σίνης. 

Ο κ. Σίνης στην ομιλία του ανέφερε  ότι το έλλειμμα δε-
ξιοτήτων που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ 
αναφορικά με τους υποψηφίους αναδεικνύει την ύπαρξη 
ενός κενού, του οποίου η γεφύρωση είναι πολύ σημαντι-
κή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανοιχτές θέσεις εργα-

σίας που εξακολουθούν να υπάρχουν παρά τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας. «Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 
και εκπαίδευσης εντός των επιχειρήσεων, αλλά και η 
καλλιέργεια δεξιοτήτων, που θεωρούνται καίριες στους 
οργανισμούς, είναι το κλειδί». 

Ο ρόλος και η συμβολή του ΣΘΕΒ είναι ιδιαίτερη σημα-
ντική για την επιχειρηματική κοινωνία της Θεσσαλίας 
καθώς καταγράφει τις ανάγκες κατάρτισης του προσω-
πικού επιχειρήσεων μελών του, τις ειδικότητες σε νέες 
θέσεις εργασίας και λειτουργεί ως αρωγός σύζευξης 
GEFYRA μεταξύ των αποφοίτων και των νέων που ανα-
ζητούν εργασία μέσα στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τέλος ο κ. Σίνης επισήμανε ότι ως ΣΘΕΒ μπορεί να κα-
ταθέσει προτάσεις για την επιλογή των αντικειμένων 
εκπαίδευσης που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, 
καθώς επίσης και για την άρτια διαμόρφωση των προ-
γραμμάτων σπουδών με σκοπό ο Σύνδεσμος να λει-
τουργήσει ως μια σύγχρονη GEFYRA ένωσης επιχειρή-
σεων και αποφοίτων - μαθητών.

Με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ 
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Δραστηριότητες

Συνάντηση στα γραφεία του ΣΘΕΒ με το 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 

Συνάντησης εργασίας με τον υπεύθυνο του Δικτύου Πρά-
ξη κ. Παναγιώτη Κανιούρα  είχε η διοίκηση και η υπη-
ρεσία του ΣΘΕΒ, στις 27 Ιουλίου 2018 στα γραφεία του 
Συνδέσμου, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και των 
δύο πλευρών. 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΘΕΒ) συνεχίζει την συνεργασία του με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
με σκοπό να φέρει σε επαφή Ελληνικές και Ξένες εταιρίες 
και ερευνητικά κέντρα, με στόχο τη σύναψη επιχειρημα-
τικών και ερευνητικών συνεργασιών, την άνθιση της πα-
ραγωγικότητάς, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

Συνάντηση στα γραφεία του ΣΘΕΒ με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια του 
έργου INNOGROW

Συνάντησης εργασίας με την υπεύθυνη Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας κ. Μάτα Παπαδημοπούλου είχε η υπηρεσία του 
ΣΘΕΒ στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στα πλαίσια του έργου 
INTERREG EUROPE INNOGROW όπου συμμετέχει η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας ως επικεφαλής εταίρος. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ανταλλάξουν με τις επι-
χειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ εμπειρίες και καλές πρακτικές 
με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη της ικανότητας 
τους, την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την υιοθέ-
τηση καινοτομιών τεχνολογίας καθώς και επιχειρηματι-
κών μοντέλων από την αγροτική οικονομία ΜΜΕ με σκο-
πό να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την 
πρόσβαση τους σε νέες αγορές.
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ΟΛΥΜΠΟΣ: ΟΛΥΜΠΟΣ 100

Τα γιαούρτια ΟΛΥΜΠΟΣ 100 συνδυάζουν το αυθεντικό 
Στραγγιστό γιαούρτι ΟΛΥΜΠΟΣ 0% με λαχταριστές 
γεύσεις φρούτων σε 3 υπέροχους συνδυασμούς, με 
μειωμένη ζάχαρη και γλυκαντικά από το φυτό Stevia, 
και με δημητριακά σε 2 απίθανους συνδυασμούς που 
μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.

Όπως ενημερώνει η Θεσσαλική βιομηχανία: «Τα προϊόντα 
ΟΛΥΜΠΟΣ 100 είναι τα ΜΟΝΑ προϊόντα με μόλις 100 
θερμίδες ανά συσκευασία».

Νέα προϊόντα

ALFA WOOD GROUP: PAR -VE
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ

Η τελευταία καινοτομία από τον όμιλο Alfa Wood είναι 
το Par –Ve, η απάντηση για την τελευταία τάση στον 
εσωτερικό σχεδιασμό. Αυτό το πρωτοποριακό ξύλινο 
δάπεδο από καπλαμά συνδυάζει τα μοναδικά σχέδια σε 
πραγματικό ξύλο με την εύκολη τοποθέτηση των lami-
nate  πατωμάτων.

To Par-Ve είναι πολυστρωματικό παρκέ που συνδυάζει 
τη ζεστασιά και το μοναδικό σχεδιασμό του πραγματικού 
ξύλου με τα πλεονεκτήματα του laminate. Το Par-Ve είναι 
τόσο εύκολο να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί όσο και 
το laminate flooring. 

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά: το  τελικό στρώμα 
του Par-Ve είναι πραγματικό ξύλο, και όχι μια απομίμηση 
ξύλου όπως το laminate. Αυτό που βλέπετε και αισθάνεστε 
είναι φυσικό ξύλο. όπως δεν υπάρχουν 2 όμοια δέντρα 
έτσι και κάθε σανίδα είναι μοναδική. Αυτό ακριβώς κάνει 
τη διαφορά σε όποιο χώρο και να το τοποθετήσετε (σπίτι, 
γραφείο ή κατάστημά). Το πάτωμα Par-Ve αναδεικνύει το  
ξύλο, ότι πιο όμορφο έχει δημιουργήσει η φύση έχοντας  
πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας.

ΘΕΣ ΓΑΛΑ: ΡΥΖΟΓΑΛΟ 

Νέο προϊόν, θες παραδοσιακό ρυζόγαλο! Γεμάτη, 
πλούσια γεύση που ήρθε για να γλυκάνει την κάθε μέρα 
μικρών και μεγάλων. Θρεπτικό ρύζι, 100% φρέσκο γάλα 
ΘΕΣγάλα και κανέλα. Σε ένα συνδυασμό που θα σας 
κερδίσει από την πρώτη κουταλιά.
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Η Alfa Wood Group συμμετείχε με επιτυχία στη διεθνή 
έκθεση της Ρουμανίας BIFE-SIM 2018 για έπιπλα, ξύλινα 
προϊόντα, διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων και μηχανή-
ματα και εξοπλισμό για δασική εκμετάλλευση και επεξερ-
γασία ξύλου. 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 12 με 
16 Σεπτεμβρίου 2018.

ALFA WOOD: συμμετοχή στο BIFE-SIM 2018 
Ρουμανία

Επιχειρηματικά νέα

Η εταιρία «Intercomm Foods Α.Ε.» συμμετείχε με επιτυ-
χία στο «Fancy Food Show», τη μεγαλύτερη εκδήλωση 
ειδικών ειδών διατροφής, στις 30 Ιουνίου με 02 Ιουλίου 
2018 που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

INTERCOMM FOODS Α.Ε.: συμμετοχή στο 
Fancy Food Show

ΑΛΦΑ ΚΑΤΣΙΦΑ Α.Β.Ε.Ε.: συμμετοχή στη 
World Food Moscow

Η εταιρία Άλφα Κατσίφα στα πλαίσια συνεργασίας της 
με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρι-
σας συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση World Food Moscow 
2018, που πραγματοποιήθηκε στην Μόσχα και αποτελεί 
τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Η έκθεση έλαβε χώρα από τις 17 έως και 
τις 20 Σεπτεμβρίου.

Δραστηριότητες Με επιτυχία η εκδήλωση για τις εξαγωγές 
στη Ρωσική Ομοσπονδία

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας, 
ενημερωτική εκδήλωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης 
των εξαγωγών των θεσσαλικών επιχειρήσεων κυρίως 
στη Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και στο Καζακστάν, στο 
Αζερμπαϊτζάν, στην Αίγυπτο, σε άλλες τρίτες χώρες, στην 
Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σύντομο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κ. Μιχάλης Ανατολίτης, 
ο οποίος τόνισε το εύρος δυνατοτήτων για εξαγωγές 

στη Ρωσική Ομοσπονδία παρά το εμπάργκο σε διάφορα 
διατροφικά προϊόντα αλλά και τη σημαντικότητα 
πραγματοποίησης τέτοιου είδους εκδηλώσεων που 
ενισχύουν ιδιαίτερα την εξωστρέφεια των θεσσαλικών 
επιχειρήσεων.
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Επιχειρηματικά νέα

ANIMUS Α.Ε.: συμμετέχει στο πρόγραμμα 
i-AMA

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ANIMUS 
συμμετέχει σε ακόμα ένα ερευνητικό πρόγραμμα μαζί με 
δύο ελληνικούς φορείς παγκοσμίου κύρους και εγνωσμέ-
νης αξίας (Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας – Κρήτη, 
Wheel ).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπι-
στου συστήματος επικοινωνίας εγκεφάλου-υπολογιστή 
που θα παρέχει τη δυνατότητα σε ασθενείς που πάσχουν 
από νευρομυϊκή παράλυση να επανενταχθούν ως ένα 
βαθμό στην κοινωνική ζωή. Τα πολλαπλά ερεθίσματα 
που θα τους προσφέρει, αλλά και η νοητική ενασχόληση 
με αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και της ψυχικής τους κατάστασης.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος έλαβε χώρα 
στις 17 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων. Το Κέντρο 
Αποκατάστασης ANIMUS εκπροσώπησε ο κος Καλογερά-
κης Πάρις (Διοικητικός Διευθυντής Κ.Α.Α. ANIMUS).

Απινιδωτής για τους εργαζόμενους στην 
Exalco

Σε ευαίσθητες ανθρώπινες ανάγκες ανταποκρίνεται για 
ακόμη μια φορά η εταιρία αλουμινίου EXALCO, με την 
εγκατάσταση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή στο 
εργοστάσιό της στη Λάρισα. Πρόκειται για μια πρωτο-
βουλία της διοίκησης προς τους εργαζομένους για την 
αποφυγή και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν καρδιακών 
επεισοδίων.

Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα (μη ιατρικό προσωπικό). 
Η EXALCO πραγματοποίησε ειδική εκπαίδευση Καρδιο-
πνευμονικής Αναζωογόνησης (BLS) σε στελέχη της, ώστε 
αν παραστεί ανάγκη να είναι έτοιμα να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στους συναδέλφους και να χρησιμοποιή-
σουν σωστά τον απινιδωτή.

Με αυτή την τόσο ανθρώπινη και συνάμα πρωτότυπη κί-
νηση, η Exalco γίνεται μια από τις ελάχιστες εταιρίες στην 
Ελλάδα που παρέχουν τέτοια υπηρεσία υγείας.
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


