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Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
διοργάνωσε επιχειρηματικό δείπνο, την Παρασκευή 16 
Νοεμβρίου  2018 στη Λάρισα, με κεντρικό ομιλητή τον 
Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη 
Σχοινά.

Στην εκδήλωση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο Δή-
μαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης ενώ τον 
κ. Σχοινά υποδέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε πως 
το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για την χώρα είναι η αντα-
γωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. 
Το πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την οικο-
νομία της χώρας μέσω των συ-μπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού τομέα καθώς και τα διαθέσιμα Επενδυτικά 
Εργαλεία για την Ελλάδα, η εκπόνηση και η υλοποίηση 
ενός στρατηγικού σχε-δίου οικονομικής πολιτικής που 
θα οδηγεί τη χώρα σε έξοδο από την κρίση, με τόλμη και 
ειλικρίνεια, αποτελεί το βασικό ζητούμενο για τον επι-
χειρηματικό κό-σμο της Θεσσαλίας, ώστε να επιτευχθεί 
η πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ 
Επιπλέον τόνισε πώς η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα 
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κι-
νητήριο δύναμη για την επιτάχυνση της ανά-πτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιείς βάσεις. Πρόκειται 
για ένα στόχο που απαιτεί άρση των υφιστάμενων εμπο-
δίων, ενίσχυση των κινήτρων, αλλά και συνεργασία και 
συντονισμό μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέ-
ων. Σ΄ αυτό το στρατηγικό σχέδιο στο επίκεντρο πρέπει 
να τεθεί ο ιδιωτι-κός τομέας της οικονομίας και κυρίως 
η μεταποιητική δραστηριότητα. Η Επι-χειρηματική Κοι-
νότητα θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια 
με πρά-ξεις, με συνέπεια και ουσία, ανάφερε στην ομιλία 

του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλης.  

Θεωρώντας σε άλλο σημείο της ομιλίας του πως οι προ-
οπτικές για την ευρω-παϊκή ολοκλήρωση διαγράφονται 
σήμερα γενικά ευνοϊκές, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ τόνισε 
πως «οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν 
το ευ-ρωπαϊκό εγχείρημα δεν είναι αμελητέοι. Το μέλλον 
εξαρτάται από τις δικές μας αποφάσεις και πράξεις» είπε 
επικαλούμενος τη χαρακτηριστική φράση από τον Ιούλιο 
Καίσαρα του Σαίξπηρ «Το πεπρωμένο μας δεν βρίσκεται 
στα αστέ-ρια αλλά στα χέρια μας»...  

Τον λόγο πήρε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας 
Αγοραστός, ο οποίος τόνισε πως «η επιστροφή στη δυ-
ναμική ανάπτυξη περνάει από την ενίσχυση του ιδιωτι-
κού τομέα της οικονομίας». Αναδεικνύοντας την ανάγκη 
εφαρμογής μιας διαφορετικής οικονομικής πολιτικής και 
μιας παραγωγικής επανάστασης προσέγγισε στα λάθη 
και στις στρεβλώσεις που υπονομεύουν την παραγωγι-
κότητα του ιδιωτικού τομέα, όπως την υπερφορολόγηση, 
την αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, του ενεργεια-
κού κόστους κ.ά. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος 
Καλογιάννης, στον χαιρετισμό του ανέδειξε τον ρόλο της 
αυτοδιοίκησης στο νέο οικονομικό περιβάλλον και εξέ-
φρασε την πεποίθηση πως η Λάρισα μπορεί να εξελιχθεί 
σε περιφερειακό πόλο ανάπτυξης.

«Από τη Λάρισα και ενώπιον των επιχειρηματιών της πό-
λης οφείλω, ως εκπρόσωπος της ΕΕ, να ζητήσω, καθυστε-
ρημένα, μια συγνώμη, γιατί ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρ-
γήσαμε πολύ να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους 
της πραγματικής οικονομίας και να ανοίξουμε διάλογο 
μαζί τους. Ρίξαμε όλο μας το βάρος στις επαφές μας σε 
επίπεδο θεσμικό, ήρθε όμως η ώρα να συνομιλήσουμε 
μαζί σας». Με τα λόγια αυτά ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΕ 
κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, απευθυνόμενος στον επιχειρη-

Δραστηριότητες

Επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ με τον Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Μαργαρίτη Σχοινά
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ματικό κόσμο της Θεσσαλίας , ξεκίνησε την ομιλία του, περιγράφοντας την πραγματικότητα, που βιώνει σήμερα η 
Ευρώπη, εστιάζοντας, στη συνέχεια, στον ρόλο που καλείται ναπαίξει η Ελλάδα σε αυτή.

Ο κ. Σχοινάς ανέλυσε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τις χώρες μέλη της ΕΕ στο προ-
σεχές διάστημα, αναλύοντας την στρατηγική τους, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως τώρα, που η Ελλάδα κρα-
τήθηκε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, ήρθε η ώρα, σε ασφαλές περιβάλλον, όσον αφορά το δημόσιο χρέος μας, 
να κάνουμε όσα δεν κάναμε στο παρελθόν. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Σχοινάς ανέφερε για τις προοπτικές της Θεσσαλίας, εξέφρασε τη δυσθυμία του 
για την απουσία επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτεί το πακέτο Γιούνκερ και τόνισε πως την επόμενη επταετία 
επίκεινται για τη χώρα κοινοτικοί πόροι 22 δισ. Ευρώ. Το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ποιοτική εξα-
γωγική γεωργία, στην έρευνα και την τεχνολογία, στις ψηφιακές καινοτόμες υπηρεσίες και στις μεταφορές. Μιλώντας 
τέλος για τη φιλοσοφία των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ στάθηκε ιδιαίτερα στην απλοποίηση των διαδι-
κασιών υλοποίησης και απορρόφησης.
Τέλος με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών απονεμήθηκε στον 
επίτροπο της Ε.Ε. κ. Μαργαρίτη Σχοινά ο τίτλος του «Επίτιμου Μέλους» του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών.

Το επιχειρηματικό δείπνο πραγματοποιήθηκε παρουσία πολιτικών παραγόντων και συγκεκριμένα του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτών, εκπρόσωπων των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρο-
σώπων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων τοπικών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, 
καθώς και πλήθος μελών του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας.



Δραστηριότητες
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Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) προχώρησε η Ten Brinke Ελλάς 
S.A. .  Ειδικότερα, ο Διεθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Φώτης Γιώφτσιος και ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, προχώρησαν στην υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Συν-
δέσμου σήμερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 ανοίγοντας ένα ευρύ πεδίο κοινών δράσεων. 

Με την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας ανοίγει για πρώτη φορά ένας ουσιαστικός δρόμος προς όφελος των 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων με τους ειδικούς όπως η Ten Brinke Ελλάς S.A. σε θέματα ανάπτυξης και οικονομίας.

Η συνεργασία θα είναι ευρεία και θα αφορά του τομείς του real estate γενικότερα καθώς και τους κλάδους των κατα-
σκευών (συμπεριελαμβανομένων των βιομηχανιών παραγωγής, πρώτων υλών για τον κλάδο των κατασκευών), των 
τουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του ΣΘΕΒ πραγματοποίησαν  εθιμοτυπική επίσκεψη την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 στον νέο 
Μητροπολίτη Λαρίσης, Τιρνάβου και περιχώρων κ.κ. Ιερώνυμο.

Στην συνάντηση εκφράστηκαν οι ευχές του Συνδέσμου προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για καλή και καρποφό-
ρα Ποιμαντορία,  και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας και της εκκλησίας, όπως 

Συνεργασία ΣΘΕΒ  και Ten Brinke Ελλάς S.A.

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με τον σεβ. Μητροπολίτη Ιερώνυμο

οι σχέσεις εκκλησίας και επιχειρήσε-
ων, η συνδρομή του ΣΘΕΒ στις δρά-
σεις της Ιεράς Μητρόπολης.   Και από 
τις δύο πλευρές τονίστηκε η αναγκαι-
ότητα συνεργασία για θέματα που 
αφορούν στο έργο της Εκκλησίας.

Δραστηριότητες
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Επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής 
των επενδυτικών σχεδίων και αντιμετώπιση 
προβλημάτων στην υλοποίησή τους

Κατόπιν έντονων ανησυχιών του επιχειρηματικού κό-
σμου της Θεσσαλίας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε 
τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει από 
την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής μέρους των 
επενδυτικών σχεδίων που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιη-
θεί από τους αρμόδιους ελεγκτές πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην άμεση δυνατότη-
τα ενεργοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των επιλογών για αιτήματα ελέγχου, 
πιστοποιήσεις προόδου, τροποποιήσεων κλπ διαδικασι-
ών (διότι υπάρχουν μόνο ηλεκτρονικοί φάκελοι), ώστε να 
μπορούν να  υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις και οι επι-
χειρήσεις να αρχίσουν να ωφελούνται από τις ευεργετι-
κές διατάξεις του Ν.4399/16. Η δυνατότητα αυτή θα εξα-
σφαλίσει την αξιοποίηση και της δικαιούμενης ενίσχυσης 
της φορολογικής απαλλαγής.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι πληρωμές των υπο-
ψηφίων επενδυτών που έχουν ήδη καταθέσει τα σχέδιά 
τους στον Α’ κύκλο δεν μπορούν να εκταμιευθούν καθώς 
εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής τους μιας 
και το σύστημα υποβολής αιτημάτων ελέγχου και τροπο-
ποιήσεων ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Αρκετές επιχειρήσεις, όμως,  προχώρησαν στην υλοποί-
ηση των επενδυτικών τους σχεδίων χωρίς την καταβολή 
των ενισχύσεων αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τα προ-
βλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν στο ήδη αρ-
νητικό επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο προ-
σπαθούν να δραστηριοποιηθούν.

Δεδομένου ότι με τις πρόσφατες τροποποιήσεις και 
έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων λύνονται αρκετά 
θέματα και επιταχύνονται οι διαδικασίες στην υλοποίηση 
των Νόμων, σας ζητάμε κύριε Υπουργέ την άμεση έκδοση 
αποφάσεων υπαγωγής, τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ και 
εν τέλει την άμεση χορηγία πιστώσεων στις Περιφέρειες 
προκειμένου να προχωρήσουν στις αποπληρωμές των 
δόσεων των επενδυτικών σχεδίων.

Με την ευκαιρία της επιστολής μας αυτής, θα 
επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε πότε θα υπάρξει νέα 
πρόσκληση για τον αναπτυξιακό νόμο (Γ΄ κύκλος), καθώς 
σύμφωνα με εξαγγελίες σας, αναμενόταν η προκήρυξη 
τον Σεπτέμβριο 2018.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΘΕΒ για τη 
βομβιστική επίθεση στα γραφεία του ΣΚΑΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών καταδικάζει απερίφραστα 
την επίθεση στο ΣΚΑΙ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Σε 
μια ευνομούμενη κοινωνία όλοι οφείλουμε να 
προστατεύουμε  τις αξίες της δημοκρατίας και της 
ελεύθερης έκφρασης. Η τρομοκρατία αποτελεί πρακτική 
ασύμβατη με κάθε έννοια δημοκρατίας και είναι κάθετα 
κολάσιμη.

Αποκλεισμός Φορέων Εκπροσώπησης στα 
προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4330/95/27.11.2018, ως δικαι-
ούχοι φορείς του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, 
μεταξύ άλλων ορίζονται: «οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτερο-
βάθμιοι ΦΕΕ Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους 
Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη 
διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα». Η ανωτέ-
ρω εγκύκλιος ορίζει επίσης τον τρόπο, με τον οποίο θα 
πρέπει να διενεργούνται οι εκλογές των Φορέων Εκπρο-
σώπησης Εργοδοτών και συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα 
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πρέπει να διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντι-
προσώπου ή με την παρουσία δικηγόρου.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών (ΣΘΕΒ) είναι Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών και 
σύμφωνα με το καταστατικό του διενεργεί τις αρχαιρε-
σίες του χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου 
ή δικηγόρου. Η διενέργεια των αρχαιρεσιών του είναι 
καθόλα νόμιμη και η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και 
εποπτεύει για την τήρηση της τάξεως, του Νόμου και του 
καταστατικού, κατά την εκλογή με βάση το μητρώο των 
μελών.

Επειδή, δε, ο ΣΘΕΒ συμμετέχει στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ μι-
κρών επιχειρήσεων όλα τα προηγούμενα έτη, γνωρίζου-
με ότι σε όλες τις προηγούμενες εγκυκλίους ζητούνταν 
ένορκες βεβαιώσεις όλων των µελών της εφορευτικής 
επιτροπής, που βεβαίωναν τον αριθμό των ψηφισάντων 
µελών του φορέα και το γεγονός ότι η ψηφοφορία διεξή-
χθη σύμφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και του 
νόμου. Η απάλειψη αυτού του όρου από τη νέα εγκύκλιο, 
οδηγεί σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 
έτους 2018, ενέργεια η οποία είναι αντίθετη με την ου-
σία της εγκυκλίου.  

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητάει να επιτραπεί η 
συμμετοχή στο ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018 και να αρθούν 
τα όποια εμπόδια τίθενται σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, καθόσον αυτές εί-
ναι καθόλα νόμιμες και σύμφωνες με το εγκεκριμένο από 
την Ελληνική Δικαιοσύνη καταστατικό μας.  

Ενεργοποίηση δυνατότητας μετατροπής των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Α.Ε.

Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγα-
σάκη, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Ντα-
βέλης, σχετικά με τις υπό διαμόρφωση διατάξεις στα 
πλαίσια του  σχεδίου νόμου “Περί εταιρικών μετασχημα-

τισμών” που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 11 
Οκτωβρίου 2018.

Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά για το άρθρο 2, παράγραφος 1 (Υποκείμενα 
εταιρικών μετασχηματισμών), προκειμένου να συμπερι-
ληφθούν στην διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού 
εκτός από τους Αστικούς Συνεταιρισμούς και οι Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί. 

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί θα πρέπει να πάψουν να αντι-
μετωπίζονται διαφορετικά από τα λοιπά εταιρικά σχή-
ματα, αλλά να ενταχθούν σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο 
ώστε να μπορούν να έχουν τις ίδιες ευελιξίες μετασχη-
ματισμού και τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης, τονίζει στην 
επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.
Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης ζητά την ενεργοποίηση δυνατότη-
τας μετατροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Α.Ε., συγ-
χώνευσης αυτών με άλλα εταιρικά σχήματα αλλά ακόμη 
και αναφορά για δυνατότητα απόσχισης κλάδου των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ψήφισμα του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ με αφορμή τη 
δημοσιοποίηση του Σχεδίου Νόμου από το 
Υπουργείο Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών συνεδρίασε έκτακτα την Παρασκευή 05 Οκτω-
βρίου 2018 με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου 
Νόμου από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
και αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση της Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποφάσισε:

1.    Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο Σχέδιο Νό-
μου που προβλέπει την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 
να προτείνει την άμεση απόσυρσή του από το Υπουργείο 
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Παρεμβάσεις

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.  

2.    Ως φορέας της πόλης της Λάρισας και αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην οικονομική, κοινωνική 
ανάπτυξη της πόλης επιθυμεί να κάνει σαφές την αναγκαιότητα της ύπαρξης του Ιδρύματος ως αυτοτελούς ακαδη-
μαϊκής μονάδας με έδρα την πόλη μας. Γίνεται σαφές ότι θέλουμε Ίδρυμα με έδρα τη Λάρισα που θα οδηγεί στην 
αυτοτελή και αυτοδύναμη ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

3.    Εκφράζουμε την πλήρη εμπιστοσύνη και τη στήριξη μας στον Πρύτανη και στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 
θα είμαστε αρωγοί σε κάθε ενέργειά τους που προσβλέπει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τριτοβάθμιας πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης στην πόλη μας. 

Ζήτηση προτάσεων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι

Επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΟΒ απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφορικά με 
την ζήτηση προτάσεων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 
στην μεγάλη σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας για την τοπική και εθνική οικονομία, καθόσον το βαμβάκι 
αποτελεί ένα από τα εθνικά προϊόντα «σημαία», με σημαντικές εξαγωγές. Οι προτάσεις που στάλθηκαν 
αναφορικά με το παραπάνω θέμα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

«Όπως διαπιστώνουμε το προϊόν για την χώρα μας έχει μεγάλη σημασία και για την απασχόληση, καθόσον 
στηρίζει πολλές θέσεις εργασίας στο πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Η εκμετάλλευση του 
βαμβακιού στηρίζει οικονομικά ολόκληρες Περιφέρειες, όπως της Θεσσαλίας, και έχει επιδείξει σοβαρή 
δυναμική ως συναλλαγματοφόρος πηγή.

Το βαμβάκι μπορεί να σταθεί μέσω της οργάνωσης και της ταυτότητας του. Η ολοκληρωμένη διαχείριση με το 
σήμα της πιστοποιεί την υγιή και ανόθευτη ποιότητα του παραγόμενου βάμβακος, δίνοντας προστιθέμενη 
αξία και καλές αγορές προς όφελος των παραγωγών εκκοκκιστών και της χώρας. 

Οι ενέργειες που προτείνει ως θεσμικός φορέας ο ΣΘΕΒ οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς χαράζοντας μια ενιαία στρατηγική για την εκ νέου ανάδειξη του 
ελληνικού βαμβακιού θα πρέπει να κινούνται στην εξής πολιτική: 
• Ποιοτική παραγωγή βάμβακος.
• Μείωση κόστους παραγωγής.
• Υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων καλλιέργειας.
• Εξυγίανση του συστήματος εμπορίας βάμβακος.

Ο τομέας του βάμβακος αποτελεί έναν αγροτικό τομέα που ως χώρα οφείλουμε να υπερασπιστούμε ως 
κόρη οφθαλμού. Ιδιαίτερα η Θεσσαλία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την παραγωγή βαμβακιού 
πιστοποιημένης ποιότητας και καταγωγής. Η εθνική στρατηγική για το βαμβάκι θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στα κίνητρα για την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος και όχι να αρχίζει και να τελειώνει στην απλή 
λογική του υπολογισμού του ποσού της επιδότησης ανά στρέμμα. 



• Μελέτη 
• Επίβλεψη 
• Κατασκευή
• Ενίσχυση
• Ανακαίνιση
• Αισθητική 

Ι. Καναβού 32 & Σισμάνη | Στενοπάζαρο | Ναύπακτος
Τ.| 26340 26731 F.| 26340 24660 E.| ankontech@gmail.com W.|www.ankontech.com

/ANKONtech/
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Με Βραβείο ΚΟΥΡΟΣ 2018 τιμήθηκε ο Θεόδωρος Καντώ-
νιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Aluminium για 
την ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΙΒΟ.

Οι βραβευθέντες αναδείχθηκαν μεταξύ εκατοντάδων 
εταιρειών με την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων 
KPMG.

Ο κ. Καντώνιας κατά την παραλαβή του βραβείου ευχα-
ρίστησε την επιτροπή για την επιλογή τους και τόνισε ότι 
είναι εξαιρετικά τιμητικό να βραβεύεσαι από ανθρώπους 
που γνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολί-
ες και τα ίδια προβλήματα στην αγορά ενώ παράλληλα 
αφιέρωσε το βραβείο αυτό στο προσωπικό της εταιρίας 
για την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά, στους συνερ-
γάτες της επιχείρησης για την μακροχρόνια υποστήριξη 
αλλά και στην οικογένειά του για την υπομονή και συ-
μπαράσταση.

Cosmos Aluminium: Βραβείο ΚΟΥΡΟΣ 2018 
για τον κ. Θεόδωρο Καντώνια

Terra Α.Ε.: Συνεργασία με την τουρκική 
εταιρία FIMAKS S.A.

Η βιομηχανία γεωργικών μηχανημάτων TERRA A.E. ανα-
κοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την μεγαλύ-
τερη τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία γεωργικών μη-
χανημάτων FIMAKS S.A.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της FIMAKS S.A. αποτελού-
νται από σύγχρονες γραμμές συναρμολόγησης με εργα-
λειομηχανές CNC υψηλής ποιότητας, ρομπότ συγκόλ-
λησης και υπερσύγχρονα συστήματα κατασκευής και 
ελέγχου. Με το σύστημα ποιότητας που πιστοποιείται 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, η FIMAKS S.A. εγγυάται το 
μέγιστο από άποψη λειτουργικών και αξιόπιστων προϊό-
ντων. 

Η TERRA Α.Ε., η μεγαλύτερη εταιρία γεωργικών παρελκο-
μένων στην Ελλάδα, είναι σε θέση να προσφέρει στους 
αγρότες την μεγαλύτερη και πλήρη σειρά γεωργικών πα-
ρελκομένων.

Επιχειρηματικά νέα
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Άλφα Κατσίφα Α.Β.Ε.Ε. συμμετοχή στη 
SIAL FOOD EXHIBITION στο Παρίσι

Η ALFA WOOD GROUP στη διεθνή 
έκθεση ΙΝDEX 2018

Η συμμετοχή του ομίλου ALFA WOOD στη διε-
θνώς καταξιωμένη έκθεση INDEX στο QATAR, το 
διάστημα 13-15 Νοεμβρίου 2018, ισχυροποίησε 
περισσότερο τη θέση του στον κλάδο του ξύλου.

Η ΑWG που αποτελεί τον ηγέτη της ελληνικής 
αγοράς αλλά και έναν από τους σπουδαιότερους 
διεθνείς παραγωγούς προϊόντων ξυλείας με ση-
μαντική εξαγωγική δραστηριότητα, για μία ακό-
μα φορά εντυπωσίασε με τη συλλογή νέων προ-
ϊόντων 2018. Οι άριστες εντυπώσεις αφορούσαν 
στις νέες προτάσεις του ομίλου, καθώς η ποιότη-
τα, οι επιλογές, τα χρώματα και τα φινιρίσματα 
των προϊόντων ALFA WOOD δίνουν ξεχωριστή φι-
νέτσα στους χώρους που τοποθετούνται.

Κλείστηκαν αξιόλογες συμφωνίες με σημαντικές 
εταιρείες που επισκέφθηκαν την έκθεση για αντι-
προσώπευση και πώληση των προϊόντων τους.
«Η ανάπτυξη είναι βραχεία αλλά σταθερή, παρά 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του 
ξύλου» είναι το συμπέρασμα της διοίκησης, η 
οποία επιβεβαίωσε την εκ νέου συμμετοχή του 
ομίλου στα μεγαλύτερα εμπορικά forum.

Η εταιρία Άλφα Κατσίφα με συνεχή παρουσία σε διε-
θνείς εκθέσεις, συμμετείχε ενεργά κα στη SIAL FOOD 
EXHIBITION, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και απο-
τελεί τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον κόσμο. Η 
έκθεση έλαβε χώρα από τις 21 έως και τις 25 Οκτώβρη 
2018.

Επιχειρηματικά νέα
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Ο Δήμος Λαρισαίων τίμησε την “Exalco

Μέλισσα Κίκιζας: Φτιάχνει νέο μύλο στη 
Λάρισα με το βλέμμα στην Κίνα

Μέγας χορηγός του φετινού ημιμαραθωνίου Τύρναβος 
- Λάρισα, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυρια-
κή, ήταν η βιομηχανία «Exalco». Η επιχείρηση τιμήθηκε 
για την συνεισφορά της από τον δήμαρχο Λαρισαίων 
Απόστολο Καλογιάννη και το σχετικό αναμνηστικό παρέ-
λαβε ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιάννης Καντώνιας.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Καντώνια για την προ-
σφορά του στα δρώμενα της πόλης και ειδικά τα αθλη-
τικά ενώ ο κ. Γιάννης Καντώνιας τόνισε με τη σειρά του 
ότι η εταιρική αθλητική ευθύνη είναι σημαντική για την 
οικογένεια, όπως άλλωστε και η βοήθεια σε δράσεις αλ-
ληλεγγύης που πραγματοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων.

Σε επένδυση, συνολικού ύψους 13 εκατ. ευρώ, προχωρά-
ει στη Λάρισα η Mέλισσα - Κίκιζας, δημιουργώντας νέο 
μύλο για σιμιγδάλι στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις 
στη Λάρισα.  Ο νέος μύλος αναμένεται να αυξήσει σημα-
ντικά τη δυναμικότητα παραγωγής του μακαρονοποιίου.  
Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες 
για τη δημιουργία του νέου μύλου θα ολοκληρωθούν το 
φθινόπωρο του 2019.

Στόχος της Μέλισσα Κίκιζας είναι να ενισχύει την παρου-
σία της στις αγορές του εξωτερικού. Επί του παρόντος, οι 
πιο μεγάλες αγορές της είναι η Πολωνία, η Αλβανία και 
η Βουλγαρία. Ωστόσο, τα στελέχη της επενδύουν πολλά 
στην Κίνα, η οποία έχει προοπτική να γίνει η μεγαλύτερή 
της αγορά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Θυμίζουμε ότι, 
στην κινεζική αγορά, η Mέλισσα διαθέτει τα branded 
προϊόντα της, Primo Gusto και Μelissa. 

Επιχειρηματικά νέα
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Δραστηριότητες

Workshop: «Προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων» 

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρη-
ματικότητας και με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, 
πραγματοποίησε την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου workshop 
με θέμα «Προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδό-
τηση επιχειρήσεων».

Εισηγητές του εργαστηρίου ήταν ο κ. Τάσος Βασιλειάδης, 
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότη-
τας όπου παρουσίασε το πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινο-
τομώ – Νέος κύκλος» καθώς και το πρόγραμμα Erasmus+ 
με θέμα: «Erasmus for Young Entrepreneurs» αναδει-
κνύοντας τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνει η 

συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Στη 
συνέχεια η κ. Βάγια Πιτέλη, εκπρόσωπος του Δικτύου 
ΠΡΑΞΗ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις υπηρεσίες 
που παρέχει το Δίκτυο, έκανε μια γενική παρουσίαση του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» των ευκαιριών χρημα-
τοδότησης που παρέχονται μέσα από αυτό και μίλησε 
για το πρόγραμμα Κοινωνική Πρόκληση 5 με θέμα: «Κλι-
ματική δράση, Περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και 
πρώτες ύλες».

Στο workshop συμμετείχαν επιχειρηματίες, στελέχη επι-
χειρήσεων και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου.

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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Ο ΘΕΣγάλα με γνώμονα την 
ποιότητα επιλέγει τα καλύτερα 
ελληνικά προϊόντα και δίνει στο 
τραπέζι άρωμα Ελλάδας. Τα νέα 
προϊόντα που παρουσιάζει ο 
Συνεταιρισμός είναι: αυθεντικό 
βαλσάμικο ξύδι και dress-
ing λεμόνι-φαγκοστάφυλο/
βύσσινο/ρόδι για σαλάτες σε 
διάφορες γεύσεις.

Νέα προϊόντα

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ Παπαγιάννη Α.Ε. Χαλβαδοποιΐα 
Ελλάδος» παρουσιάζει το νέο Super Spread Πραλίνα 
Φουντουκιού. Χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό μόνο 
η στέβια, ως υποκατάστατο της ζάχαρης ενώ η 
συγκεκριμένη γεύση είναι χωρίς φοινικέλαιο. Όπως 
ενημερώνει η θεσσαλική βιομηχανία: «Η γεύση 
εξαπλώνεται με τα Όλυμπος Super Spread! Super 
γευστικά, super απολαυστικά». Τα προϊόντα διατίθενται 
σε τρείς γεύσεις Φυστικοβούτυρο, Μπισκότο & Ταχίνι, 
Πραλίνα Φουντουκιού με Στέβια.

Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε.: Super spread

ΘΕΣγάλα: Σως φρούτων 
για σαλάτες

Βελλής: Vellis Spray Mop

Η Vellis Spray Mop είναι ο νέος, απλοποιηµένος τρόπος 
σφουγγαρίσµατος αλλά και σκουπίσµατος. Διαθέτει 
ενσωµατωµένο δοχείο στο κοντάρι για το νερό και το 
απορρυπαντικό. Στην άκρη του κονταριού υπάρχει ειδική 
λαβή µε την οποία ψεκάζεται στο πάτωµα το µείγµα 
του καθαριστικού. Είναι πολύ ελαφριά και εύκολη στην 
χρήση, περιστρέφεται κατά 360ο και είναι κατάλληλη για 
όλα τα είδη πατωµάτων πχ. µάρµαρο, πλακάκια, ξύλο, 
βινύλιο, δάπεδα laminate κλπ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 
ΟΛΥΜΠΟΣ:  Τσάι με Λουίζα

Ελληνικό τσάι του βουνού με Λουίζα 
& Stevia – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Το ελληνικό τσάι του βουνού 
ΟΛΥΜΠΟΣ με Λουίζα, είναι ένα 
100% φυσικό αφέψημα με ελληνικό 
τσάι του βουνού και ελληνική 
λουίζα, τα οποία συλλέγονται 
αποκλειστικά από παραγωγούς του 
τόπου μας.
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03 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη στις 
εκδηλώσεις για την εορτή του Αγίου Διονυσίου και στη 
δεξίωση που ακολούθησε και διοργάνωση ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Λάρισας

04 Οκτωβρίου
Ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΘΕΒ κ. Ιωάννης Σίνης 
παρέστη στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε 
στα ΜΜΕ η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης ΑΕΛ, στο 
Επιμελητήριο Λάρισας

09 Οκτωβρίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΣΘΕΒ 
με εκπροσώπους της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ και φορέων της 
Θεσσαλίας

24 Οκτωβρίου
Στην 7η τελετή απονομής ευρωπαϊκών βραβείων 
επιχειρήσεων για το περιβάλλον και στην 3η τελετή 
απονομής ελληνικών βραβείων για το περιβάλλον 
που διοργάνωσε στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα 
η ΠΑΣΕΠΠΕ παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Αδαμόπουλος συμμετείχε 
στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, στην 
Αθήνα, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα 
Βιομηχανίας κ. Απόστολο Μακρυκώστα

28 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
στις εκδηλώσεις και στη παρέλαση που ακολούθησε για 
την τιμητική μέρα του 1940

05 Νοεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για τον 
Νοέμβριο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΘΕΒ

07 Νοεμβρίου
Σε σύσκεψη που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
στα πλαίσια της διαβούλευσης της Περιφέρειας και των 

Ημερολόγιο

εργοδοτών για την εκτίμηση των αναγκών σε εργατικό 
δυναμικό από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της 
μετάκλησης συμμετείχε ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΘΕΒ  
κ. Γιάννης Σίνης

10 Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παρέστη στην ενθρόνιση του 
νέου Μητροπολίτη Λαρίσης - Τυρνάβου Σεβασμιότατου 
Ιερώνυμου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αχιλλείου

15 Νοεμβρίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης και η 
Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη παρέστησαν στα 
εγκαίνια του Fashion Outlet, που πραγματοποιήθηκαν 
στη Λάρισα

27 Νοεμβρίου
Ο Οικονομικός Επόπτης του ΣΘΕΒ συμμετείχε στη 
συνεδρίαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Θεσσαλίας 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στα 
Μετέωρα

02 Δεκεμβρίου
Στην παρουσίαση του βιβλίου “Η γειτονιά μας Ένα 
βιβλίο για την ομορφιά της “διαφορετικότητας””, που 
διοργάνωσε το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 
ANIMJS στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας παρέστη το 
στέλεχος του ΣΘΕΒ κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

10 Δεκεμβρίου
Ο Αντιπρόεδρο του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής συμμετείχε 
στη συνάντηση - συζήτηση με θέμα: “Επαγγελματική 
κατάρτιση και απασχόληση νέων εργαζομένων” πυ 
πραγματοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων στην πόλη των 
Τρικάλων, με εισηγητές στελέχη του αδελφοποιημένου 
Δήμου Amberg

17 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ
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«Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των 
ανώνυμων εταιριών Ν. 4548/11.06.2018 - 
Άμεση εφαρμογή από 01/01/19»

Ο ΣΘΕΒ, διοργάνωσε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 σε-
μινάριο με θέμα: «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία των 
ανώνυμων εταιριών Ν. 4548/11.06.2018 - Άμεση εφαρ-
μογή από 01/01/19». Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
για τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει ο Ν. 4548/2018 
όπου αναδιαμορφώνει πλήρως το νομικό καθεστώς των 
Α.Ε. που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νόμου και 
έχει εφαρμογή από 01/01/2019.

Ενδεικτικά στο σεμινάριο αναλύθηκαν αλλαγές στις δια-
τάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν σχετικά με την 
ίδρυση, το μετοχικό κεφάλαιο και τις μετοχές των Ανώνυ-
μων Εταιριών. Αλλαγές που αφορούν το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, τη Γενική Συνέλευση, τα μερίσματα των μετόχων, 
τη λύση – εκκαθάριση των Α.Ε. αλλά και τις ποινικές δι-
ατάξεις.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν νομικοί και οικονομικοί 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, στελέχη της οικονομικής δι-
εύθυνσης ενώ εισηγήτρια του προγράμματος ήταν η κ. 
Έλσα Δαλαμπύρα δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, LLM (Νο-
μική ΑΠΘ), εξειδικευμένη στο δίκαιο των επιχειρήσεων.

«Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς υγείας»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
πραγματοποίησε διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα την 
Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, με θέμα: 
«Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς υγείας».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενισχυθούν οι συμμετέ-
χοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοπλιστούν 
με τις απαραίτητες τεχνικές και μεθόδους που θα τους 
βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσε-
ων, συγκρούσεων και παραπόνων με απώτερο σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ομά-
δες, role playing και case studies κρατήθηκε αμείωτο το 
ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του σεμιναρίου ενώ έγι-
νε και πλήρη κατανόηση αυτού πετυχαίνοντας τον αρχικό 
στόχο.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Ιωάννης Πυρνοκό-
κης, ο οποίος επί σειρά ετών κατέχει τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Σεμινάρια
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«Μέτρηση – Βελτίωση παραγωγικότητας»

«Μην πουλάτε! Κάντε τους άλλους να 
αγοράσουν»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
πραγματοποίησε εργαστηριακό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου με θέμα: «Μην πουλάτε! Κά-
ντε τους άλλους να αγοράσουν».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες να εξοι-
κειωθούνε με τις τεχνικές και τις σύγχρονες μεθόδους 
ανάπτυξης πωλήσεων. Το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείω-
το κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου μέσω διαδραστικών 
παιχνιδιών που πραγματοποιήθηκαν αναλαμβάνοντας 
οι εκπαιδευόμενοι τον ρόλο του πωλητή αλλά και μέσω 
εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη κα-
τανόηση του περιεχομένου.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων 
τμημάτων πωλήσεων  εσωτερικού και εξωτερικού και ει-
σηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Γιάννης Τζαβλόπου-
λος, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής μάρκετινγκ και 
πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρίες.

Στελέχη της Βιομηχανίας αλουμινίου EXALCO AE εκπαι-
δεύτηκαν σε θέματα Μέτρησης και Βελτίωσης της Παρα-
γωγικότητας σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργα-
σία με την AQS.

Το πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών πραγματοποιήθηκε στις 
23 και 24 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και 
στόχο είχε να παρουσιασθούν στους συμμετέχοντες τα 
νέα εργαλεία του Lean Manufacturing, μέσω των οποί-
ων εντοπίζεται το σύνολο των νεκρών χρόνων, της φύρας 
του υλικού και των επιστροφών καθορίζονται οι τρόποι 
αντιμετώπισης τους και επομένως διευκολύνεται η πλή-
ρης αξιοποίηση των μηχανημάτων, η μείωση της σπατά-
λης αποθεμάτων και η βελτίωση των προβλέψεων και 
του προγραμματισμού, τα οποία συμβάλλουν στη θεα-
ματική βελτίωση της παραγωγικότητας.

Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο κ. Αθανάσιος Μπί-
κος Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική 
εμπειρία σε συστήματα MRP, NMS και Paperless Offic 
ενώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν Ανώτατα 
Στελέχη του Ομίλου των τμημάτων προγραμματισμού και 
παραγωγής.

Σεμινάρια
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«Οικονομικά για μη οικονομικούς»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα την Παρασκευή 
02 Νοεμβρίου, με θέμα: «Οικονομικά για μη οικονομικούς».  Στόχος του σεμιναρίου ήταν μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες οι  βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως του 
ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και των σημαντικότερων αριθμοδεικτών μιας επιχείρησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείωτο μέσω της ενεργής συμμετοχής των εκπαι-
δευόμενων με ερωτήσεις προς τον εισηγητή, ο οποίος ήταν ο κ. Πατεράκης Μανώλης, επιχειρηματικό στέλεχος με 
μακροχρόνια εμπειρία διοίκησης από θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες αλλά και στην κυβέρνηση.

Σεμινάρια

«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus - Η πρώτη συνάντηση στη Βιέννη»

Ο ΣΘΕΒ από την 1η Νοεμβρίου 2018 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 6 και 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων (Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, 
Ελλάδα) του προγράμματος στη Βιέννη.  Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μεταβιβάσιμων αποτελε-
σμάτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων όλων όσων εμπλέκονται καθημερινά με επιχειρήσεις 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και η παράδοση προγραμμάτων μάθησης βασισμένων στην εργα-
σία (WBL), επισημαίνοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας. Στο meeting συζητήθηκαν 
οι αδυναμίες των επιχειρήσεων-ΕΕΚ της κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι αδυναμίες των WBL και οι 
ανάγκες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. Ακόμη, έγινε αναφορά και στα ήδη υπάρ-
χοντα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζοντας στις 
αδυναμίες τους και στις ανάγκες για επαγγελματική 
ανάπτυξη ως βάση για τη δημιουργία νέων και και-
νοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


