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Ιωάννης Σίνης
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Βασίλης Γουγουλιάς, Γιώργος Καρκανιάς, Βάιος Μπρέτας, Γιώργος 
Παπαγιάννης, Μιχάλης Παπαϊωάννου, και Γιώργος Ρουπακιάς

Γενική Διευθύντρια 
Ελένη Καματέρη

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας,

414 48, Λάρισα

Τηλ. 2410 555507 

φαξ. 2410 555509

e-mail: info@sthev.gr

url: www.sthev.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ
Αχιλλέας Νταβέλης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νίκος Νταναβάρας
Γιώργος Ρουπακιάς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Καματέρη

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαρία Γιαννίτση

Δελτίο
Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

τεύχος 180 / έτος 34ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Επίσκεψη αντιπροσωπείας ΣΕΒ στη Λάρισα (Συνέντευξη τύπου - Ενημερωτική εκδήλωση για τις αλλαγές και τις 
εξελίξεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων) σελ. 4-5 Επισκέψεις αντιπροσωπείας ΣΘΕΒ και ΣΕΒ σε θεσσαλικές 
επιχειρήσεις σελ. 6  Εκδήλωση ΣΘΕΒ - ΣΕΒ για τις εξελίξεις στα εργασιακά θεματα  σελ. 7 Ομιλία Αντιπροέδρου ΣΘΕΒ 
στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας σελ. 9 Επίσκεψη και συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον ΟΕΑΠ με θέμα: 
“Ασφαλίστες τις εξαγωγές σας”   σελ. 10 Industry4europe σελ. 12 Παρεμβάσεις σελ. 13  4ο Ενεργειακό Συνέδριο  
- Τα παιδιά παίζουν και προσφέρουν στη Φλόγα! σελ. 14 Εκδήλωση ΣΘΕΒ - LOG ON για την ψηφιακή ασφάλεια 
σελ. 15  Ημερολόγιο σελ. 15    Συναντήσεις με υποψηφίους τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρωβουλευτές σελ. 18-19  

Συμμετοχή ΣΘΕΒ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INNOTRAIN σελ. 20 Εκπαιδευτικά προγράμματα σελ. 22-23  1ο Φεστι-
βάλ εκπαίδευσης Θεσσαλίας σελ. 24  Σεμινάριο για Brockers - Νέα μέλη σελ. 25  Παρουσίαση (HEALLAS STONES) 
σελ. 26-27 Επιχειρηματικά νέα σελ. 28  Νέα προϊόντα σελ. 29

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογρά-
φοντος
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Με την πεποίθηση ότι  η ανάπτυξη και η σύγκλιση με τις 
ευρωπαϊκές επιδόσεις περνάει μέσα από την ενίσχυση 
των συνεργασιών και την περιφερειακή ανάπτυξη, αντι-
προσωπεία της διοίκησης και στελεχών του ΣΕΒ, με επι-
κεφαλής Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ & Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της CHIPITA A.E., κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, καθώς επί-
σης και τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Κωνσταντίνο 
Μπίτσιο, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Λάρισα, το διή-
μερο 13-14 Μαΐου όπου πραγματοποιήθηκαν οι παρακά-
τω δράσεις

Κοινή Συνέντευξη τύπου των δύο Συνδέσμων με θέμα 
«Βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και περιφερειακή 
ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας 
ΣΘΕΒ – ΣΕΒ»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας ΣΕΒ - ΣΘΕΒ, 
συνδιοργανώθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου στα γραφεία 
του ΣΘΕΒ την Δευτέρα 13 Μαΐου. 

Στη συνέντευξη συμμετείχαν και τοποθετηθήκαν σχετικά 
οι κ.κ., κ. Αχιλλέας Νταβέλης, Πρόεδρος και Γιάννης Τσε-
ρέπας, Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ, και από πλευράς ΣΕΒ, οι 
Αντιπρόεδροι, κκ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Κωνστα-
ντίνος Μπίτσιος, οι οποίοι μίλησαν, μεταξύ των άλλων, 
για τους άξονες της συνεργασίας των δυο φορέων και τις 
προϋποθέσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης κα-
θώς και για τις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος επεσήμα-
νε πως «η ελληνική οικονομία περνάει σε έναν επόμε-
νο κύκλο μεγέθυνσης, με βασικό κορμό την οργανωμένη 
και σύγχρονη επιχειρηματικότητα ενώ ο κ. Κωνσταντίνος 
Μπίτσιος δήλωσε πως «το Μνημόνιο Συνεργασίας ανά-
μεσα στον ΣΕΒ και τους Περιφερειακούς και Τοπικούς 
Συνδέσμους θέτει τις βάσεις σύσφιξης των σχέσεων ανά-
μεσα στους βασικούς φορείς της βιομηχανίας. 

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης δήλωσε πώς 
το «Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στον ΣΘΕΒ ως Πε-
ριφερειακό Σύνδεσμο και τον ΣΕΒ θα έχει μόνο θετικά 
οφέλη και αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις μέλη τους. 
Είμαστε βέβαιοι πώς η συνεργασία με τον ΣΕΒ θα ενισχύ-
σει την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο 
αναπτυξιακό μέλλον προς όφελος της επιχειρηματικότη-
τας, των εργαζομένων μας  και της κοινωνίας». 

Τέλος ο αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. ο Γιάννης Τσερέπας, 
επεσήμανε πως «Ο τομέας της βιομηχανίας και ειδικότε-
ρα της μεταποίησης είναι η καρδιά κάθε σύγχρονης οικο-
νομίας και διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε ένα νέο 
αναπτυξιακό μοντέλο». 

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αλλαγές και εξελίξεις 
στην λειτουργία των επιχειρήσεων»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 16:30, 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αλλαγές και εξελίξεις 
στην λειτουργία των επιχειρήσεων», την οποία συνδιορ-
γάνωσαν ο ΣΘΕΒ και ο ΣΕΒ, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ .  

Στο πρώτο σκέλος της ημερίδας ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος συζήτησαν για τις προκλήσεις ανάπτυ-
ξης της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Θεσσαλί-
ας. 

Έπειτα παρουσιάστηκαν από την ομάδα εργασία του ΣΕΒ 
αναλυτικά οι εξελίξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις στα 
εργασιακά ζητήματα, στα επενδυτικά κίνητρα και τη χρη-
ματοδότηση, οι αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο και στη βιο-
μηχανική χωροθέτηση και αδειοδότηση.  Κύριοι ομιλητές 
της εκδήλωσης  εκ μέρους του ΣΕΒ ήταν οι κκ Χρήστος 
Ιωάννου, Διευθυντής Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας, 

Δραστηριότητες

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΒ στη Λάρισα
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Δραστηριότητες

Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Βιομηχανίας, Ανάπτυ-
ξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής, η κα Αθηνά 
Βουνάτσου, Senior Advisor Επιχειρηματικού Περιβάλλο-
ντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, και ο κος Γιάννης Λαϊ-
νάς, Associate Advisor Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
και Ρυθμιστικών Πολιτικών.

Στο τέλος της ημερίδας ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
του ΣΕΒ κος Κωνσταντίνος Μπίτσιος και ο Αντιπρόεδρος 
του ΣΘΕΒ Γιάννης Τσερέπας, παρουσίασαν όλες εκείνες 
τις προοπτικές ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επιχειρηματίες, στελέχη των 
επιχειρήσεων, διευθυντές και υπεύθυνοι λογιστηρίων. 
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Δραστηριότητες

Επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 13 Μαΐου από εκπροσώπους 
της Διοίκησης και της Υπηρεσίας των δύο Συνδέσμων, με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων, την ανταλλαγή απόψεων και 
προβληματισμών και την ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δράσεων προς όφελος της βιομηχανίας και της επιχειρηματι-
κότητας. 

Συγκεκριμένα κλιμάκιο του ΣΕΒ και του ΣΘΕΒ είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους των επιχειρήσεων 
MΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ, COSMOS ALUMINIUM AE, ΤΕRRA AE, AΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤAΣΚΕΥΕΣ AE, ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΕ, MAKΡΗΣ ΜΕ-
ΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, SOUKOS ROBOTS ABEE και DEL MONTE HELLAS ABEE.

Ειδικότερα τον ΣΘΕΒ εκπροσώπησαν ο κ. Ι. Σίνης Οικονομικός Επόπτης, η κα Έλ. Καματέρη Γεν. Διευθύντρια του ΣΘΕΒ 
και ο υπεύθυνος προώθησης θεμάτων του ΣΘΕΒ κος Κ. Γρηγορίου, όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους των παραπά-
νω επιχειρήσεων και συνομίλησαν για θέματα που απασχολούν το σύγχρονο επιχειρείν όπως τα φορολογικά, τα 
ασφαλιστικά, ο αναπτυξιακός νόμος, η γραφειοκρατία, τα προβλήματα χρηματοδότησης και οι καθυστερήσεις στην 
επιστροφή ΦΠΑ των εξαγωγών αλλά και επιπλέον οι προοπτικές ανάπτυξης και συνέργειας των υπηρεσιών των δύο 
Συνδέσμων προς όφελος των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Επισκέψεις ΣΕΒ και ΣΘΕΒ σε επιχειρήσεις  

Στιγμιότυπα από τις επισκέψεις
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Δραστηριότητες

Οι εξελίξεις για θέματα εργασιακών σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού σε 
εκδήλωση ΣΘΕΒ και ΣΕΒ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις σε εργασιακά θέματα 
και το ανθρώπινο δυναμικό», την οποία συνδιοργάνωσαν ο ΣΘΕΒ και ο ΣΕΒ, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ .  Η ημερίδα 
εντάσσεται στις κοινές πρωτοβουλίες των δυο συνδέσμων μετά την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας τους, με 
στόχο την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεχούς διαλόγου για την ανάδειξη των κυρίων θεμάτων που απασχολούν τις 
επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.    

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Γιακουβής απηύθυνε χαιρετισμό και 
τόνισε πως απαιτείται άμεσα χάραξη εθνικής στρατηγικής και κοινωνικού διαλόγου στη νέα εποχή των μεταβαλλόμε-
νων εργασιακών σχέσεων προκειμένου η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή να αποβεί επωφελής τόσο για τις επιχειρή-
σεις όσο και για τους εργαζομένους.

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης  εκ μέρους του ΣΕΒ ήταν στελέχη του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας κ.κ.  
Γαβαλάκης, Νίκος  Σιδηρόπουλος Γιάννης, Μανούση Νινέττα καθώς και ο κος Πηνιώτης Κώστας – Δικηγόρος με εξει-
δίκευση στα εργατικά.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίκαιρα θέματα εργασιακών σχέσεων 
καθώς και όλες οι αλλαγές και εξελίξεις που επιφέρει η νέα νομοθεσία στα εργασιακά (Ν. 4611/2019)  και στο ανθρώ-
πινο δυναμικό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επιχειρηματίες, στελέχη των επιχειρήσεων, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και υπεύ-
θυνοι λογιστηρίων. 
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Δραστηριότητες

Με το μήνυμα ότι «προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι 
οι επενδύσεις και ότι κάθε σοβαρή επένδυση πρέπει να 
είναι εθνικός στόχος» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
17 Απριλίου στα γραφεία του ΣΕΒ, κοινή συνέντευξη 
τύπου όπου συμμετείχαν τα μέλη του Συντονιστικού 
Συμβουλίου των περιφερειακών και τοπικών Οργανώ-
σεων του ΣΕΒ, μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Ο κ. Νταβέλης ανέφερε, πως στόχος του ΣΘΕΒ είναι η 
αποτελεσματική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την διεκδί-
κηση στρατηγικών επενδύσεων και πως το ζητούμενο 
για τους περιφερειακούς Συνδέσμους σήμερα είναι η 
περιφερειακή διακυβέρνηση.  Συνεχίζοντας την ομι-
λία του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα 
δημιουργίας αγροτικού εμπορευματικού κέντρου στην 
περιοχή της Γυρτώνης καθώς θεωρείται μια εμβλημα-
τική επένδυση για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες 
της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέ-
σει να ωριμάσει αυτό το έργο είναι η ολοκλήρωση κομ-
βικών έργων υποδομών, όπως η Ε65, η επανασύνδεση 
του λιμανιού του Βόλου με τον ΟΣΕ, η σύνδεση της ΒΙΠΕ 
Λάρισας και του Βόλου με τον ΟΣΕ και με το λιμάνι αντί-
στοιχα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκσυγχρονι-
σμού της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας μέσω της ενεργειακής αναβάθ-
μισης των κτιριοδομών και ανάπτυξης φωτοβολταϊκού 
πάρκου στην περιοχή τουλάχιστον 1 MW ενώ έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά και στην δημιουργία ενός πρότυπου 
ογκολογικού κέντρου καθώς θα είναι μια πολύ σημα-
ντική επένδυση στο κομμάτι του ιατρικού τουρισμού, 
πέρα από τις άμεσα κοινωνικές ανάγκες τις οποίες θα 
καλύψει.

Τέλος, ο κ. Νταβέλης ανέφερε πως «η γραφειοκρατία 
ανατρέπει σημαντικές επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης 
στη Θεσσαλία» και θεωρείται αναγκαία από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς η ενιαία περιφερειακή διακυ-
βέρνηση και στρατηγική προκειμένου να υλοποιηθούν 
οι παραγωγικές επενδύσεις, που τόσο ανάγκη έχει η 
Χώρα και δη οι Περιφέρειες. 

Στην κοινή συνέντευξη τύπου συμμετείχαν οι Πρόεδροι 
του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας κα Ελ. Κολιοπούλου, 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Ν. 
Κουδούνης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννή-
σου και Δυτικής Ελλάδας κ. Κλ. Μπάρλος και του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. Δ. Μαθιός.

Συμμετοχή ΣΘΕΒ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου  
των περιφερειακών και τοπικών Οργανώσεων του ΣΕΒ για θέματα επενδύσεων



Δραστηριότητες

Για το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ως προϋ-
πόθεση για την ανάπτυξη καινοτόμων αγροτικών προϊό-
ντων με προστιθέμενη αξία, μίλησε ο Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Σποροπαραγω-
γών και Σποροφύτων Μιχάλης Ανατολίτης στο 1ο Αναπτυ-
ξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις 15 και 16 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Divani. «Η τεχνο-
γνωσία που έχει αποκτηθεί στη συμβολαιακή γεωργία, 
κυρίως μέσω των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων, έχει 
αρχίσει μετά από 10-15 χρόνια διαδρομής να αποδίδει 
πλέον καρπούς και για τους παραγωγούς και για τη βιο-
μηχανία και μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός 
νέου οικονομικού μοντέλου, το οποίο θα ενισχύσει την 
αγροτική ανάπτυξη».

Είναι εξακριβωμένη η ανάγκη, ειδικότερα των νέων αγρο-
τών, για «στοχευμένη» εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέ-
ματα της αγροτικής παραγωγής, τα οποία ταυτόχρονα θα 
σχετίζονται με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις δυνατό-
τητες της εκάστοτε περιοχής.

Ομιλία Αντιπροέδρου ΣΘΕΒ κ. Μιχάλη Ανατολίτη στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 
Θεσσαλίας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική σποροπαραγω-
γή βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την μεταποιητική 
βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπίσουν μαζί μια 
σειρά από προκλήσεις που έχουν να κάνουν:
- Με τη συμβολή στην ασφάλεια των τροφίμων, 
- Την ανάπτυξη και διάδοση ποικιλιών υψηλής ποιότη-
τας, που είναι πλέον ζητούμενο από όλες τις αγορές,
- Την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της 
αλυσίδας παραγωγής με σταθεροποίηση και εγγύηση 
των ποσοτήτων,
- Τη διατήρηση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας 
τόσο στο τελικό παραγόμενο προϊόν στόχος, όσο και στις 
διαδικασίες παραγωγής
- Τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον πε-
ριορισμό και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

Επιπλέον ο κ. Ανατολίτης ανέφερε στην ομιλία του πως 
«η ανάδειξη της Θεσσαλίας σε δυναμικό Περιφερειακό 
πόλο της Ελλάδος με διακριτή ποιοτική και τεχνολογικά 
καινοτόμο μεταποιητική και αγροδιατροφική ταυτότητα 
μπορεί να επιτευχθεί αν δουλέψουμε όλοι μαζί, όπως 
ήδη κάνουν οι Θεσσαλικές σποροπαραγωγικές επιχειρή-
σεις, για την εφαρμογή στρατηγικών όπως η ανάπτυξη 
νέων ποικιλιών και καλλιεργειών, η παραγωγή νέων προ-
ϊόντων καθώς και η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης για τη μείωση του κόστους των εισροών 
και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την 
προστασία του περιβάλλοντος».

Η Θεσσαλία θα μπορούσε να είναι πρωτοπόρος με την 
ανάληψη πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια, σε συ-
νεργασία με τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς, για την 
υλοποίηση δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, απα-
ντώντας σε καίρια προβλήματα των αγροτών.
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Δραστηριότητες

Τη Διοίκηση του ΣΘΕΒ επισκέφθηκε ο Αν. Γεν. Δ/ντης 
του ΟΑΕΠ κ. Παπαπαναγιώτου στις 19 Απριλίου και 
μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία της 
ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων. 

Στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου, ημερίδα με θέμα: 
«Ασφαλίστε τις εξαγωγές σας», στις εγκαταστάσεις του 
ΣΘΕΒ. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Γεν. Δ/ντρια του 
ΣΘΕΒ κα Καματέρη ενώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΣΘΕΒ ο Αντιπρόεδρος κ. Τσερέπας τόνισε 
πως για την επιτυχία των εξαγωγών χρειάζεται χρόνος 
με απαραίτητη προϋπόθεση την ασφάλεια αυτών. Ση-
μείωσε επίσης ότι οι φορείς είναι τα εργαλεία για την 

προώθηση των εξαγωγών και θα πρέπει να συνεργά-
ζονται.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Παπαπαναγιώτου 
όπου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον τρό-
πο που λειτουργεί η ασφάλιση και τη διαθεσιμότητα 
της για όλες τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ο κ. Παπα-
στεργιόπουλος Δ/ντης Πληροφόρησης και Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων του Entreprise Greece ενημέρωσε τους 
συμμετέχοντες για την ανοδική πορεία των εξαγωγών 
στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να  συμμετέχουν ενεργά, να επιλύ-
ουν τις απορίες τους καθώς ακολούθησαν και B2B συ-
ναντήσεις.

Επίσκεψη και συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον ΟΑΕΠ με θέμα: «Ασφαλίστε τις 
εξαγωγές σας»

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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Industry4Europe: Συνυπογράφουμε τη διακήρυξη για να θέσουμε τη βιομηχανία στο επίκεντρο του 
μέλλοντος της ΕΕ!

Την κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν η Ελληνική Παραγωγή, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, οι 
Περιφερειακοί Σύνδεσμοι μέλη της «Ελληνικής Παραγωγής» μαζί με άλλους 23 κλαδικούς και Περιφερειακούς 
Βιομηχανικούς Συνδέσμους της Ελλάδας μεταξύ αυτών και ο ΣΘΕΒ.  Η Industry4Europe αποτελεί μία συμμαχία 136 
Βιομηχανικών πανευρωπαϊκών οργανώσεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.

Περιληπτικά το κείμενο της διακήρυξης:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται άμεσα μία φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική 
με τις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις όπως την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, κράτη τα οποία έχουν τοποθετήσει τη 
βιομηχανική ανάπτυξη σε εξέχουσα θέση στην πολιτική τους ατζέντα.

Εμείς, εκπροσωπώντας διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς, σας καλούμε ως Αρχηγούς Κρατών και ως κυβέρνηση:

• Να παροτρύνετε την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να προτεραιοποιήσει τη βιομηχανία στο πενταετές 
Πρόγραμμα Εργασίας της και να ορίσει Αντιπρόεδρο αποκλειστικά για τη βιομηχανία.
• Να στηρίξετε την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να παρουσιάσει σύντομα μία μακροχρόνια βιομηχανική 
στρατηγική για την ΕΕ που θα περιλαμβάνει καθαρούς στόχους και τρόπο διακυβέρνησης
• Να κάνετε απολογισμό της προόδου και της εφαρμογής της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ, κάθε χρόνο στο 
εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και να παρέχετε πολιτική καθοδήγηση με σκοπό την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας

Εμείς, οι υπογράφοντες του μανιφέστου, βασιζόμαστε στην προνοητική και συντονισμένη ηγεσία σας ώστε να 
εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ένας κόμβος προηγμένης, έξυπνης, καινοτόμας και βιώσιμης βιομηχανίας, 
από την οποία θα επωφελούνται όλοι οι Ευρωπαίοι και οι μελλοντικές γενιές.

Η Ευρώπη μπορεί να είναι περήφανη για τη βιομηχανία της. Όλοι μαζί πρέπει να την θέσουμε στο επίκεντρο της 
μελλοντικής Ευρώπης!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

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

Επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ και 
χρησιμοποιούν την εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Με επιστολή προς την Γενική Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κα Μαρία Καραμεσίνη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών επισημαίνει την μεγάλη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν 
σε προγράμματα ΛΑΕΚ (0,24%.).  

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης παραμένουν σε εκκρεμότητα ως προς την 
αποπληρωμή από το έτος 2014 και 2015 και ενώ αυτά έχουν ολοκληρωθεί πλήρως δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
αποπληρωμές στις συμμετέχοντες επιχειρήσεις.

Ακόμα και όσες επιχειρήσεις έχουν πληρώσει αρκετά υψηλές εισφορές και μπορούσαν έτσι να υλοποιήσουν τέτοια 
προγράμματα, αναμένοντας την επιστροφή των ποσών από τον ΟΑΕΔ, πρέπει να περιμένουν τέσσερα χρόνια 
τουλάχιστον να αποπληρωθούν.

Σε μια οικονομία όπου η ανταγωνιστικότητα είναι το ζητούμενο η προπληρωμένη από τις επιχειρήσεις επιμόρφωση 
των εργαζομένων μοιάζει ως μια κατάσταση δυσλειτουργική και αυτό διότι παρά τις καταβολές δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών της εργοδοσίας για τέτοια προγράμματα, το 
Δημόσιο μαζί με όλες τις άλλες του οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα καθυστερεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να 
αποπληρώσει τις επιχειρήσεις.

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητάει την άμεση αποπληρωμή των επιχειρήσεων των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που 
υλοποίησαν για τα έτη 2014, 2015 καθώς και τις άμεσες ενέργειες ταχύτατης ενεργοποίησης της διαδικασίας 
αποπληρωμής των προγραμμάτων.

Kαθορισμός προσωρινών ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) σε chlorate στο πλαίσιο του 
Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 σε τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με τον καθορισμό προσωρινών ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls) σε chlo-
rate (στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 σε τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης), απεστάλησαν από 
επιχείρηση μέλος του ΣΘΕΒ η οποία δραστηριοποιείται στην βιομηχανία κονσερβοποίησης φρούτων.

Στην επιστολή επισημαίνεται πως η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια τα οποία προτείνει για τα MRL καθώς και 
να μην διαχωρίζει τα επίπεδα χλωρικών αλάτων στο πόσιμο νερό και τα τρόφιμα. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι 
λογικός και φυσικά δεν οδηγεί στην προστασία του καταναλωτή καθώς δεν μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο για την 
χρήση χλωρίου αλλά και την υπολειμματικότητα των χλωρικών στα τρόφιμα. Το κατάλληλο νομοθέτημα θα έπρεπε εξ 
αρχής να λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές πηγές μόλυνσης.



14

Η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή 
Οικονομία (HAEE) διοργάνωσε το 4ο Ετήσιο Συνέδριο 
στο οποίο συμμετείχε και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ως στρατηγικός εταίρος, 
με τίτλο «Energy Transition IV SE Europe and beyond», 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 6-8 Μαΐου. 

Το Συνέδριο στόχευσε στην παροχή ενός διεθνούς 
φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας 
και εμπειριών μεταξύ ειδικών και επαγγελματιών 
του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού κλάδου και της 
πολιτικής σκηνής, σε σχέση με την ενέργεια, το 
περιβάλλον και την οικονομία.

Δραστηριότητες

«4ο Ενεργειακό Συμπόσιο»
Ο ΣΘΕΒ στρατηγικός εταίρος

Ο Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική 
ασθένεια «Φλόγα» διοργάνωσε εκδήλωση για τα 
παιδιά με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ την Κυριακή 12 
Μαΐου στον Πολυχώρο Θεσσαλίας. 

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν δημιουργικές 
δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών. 
Δημιούργησαν κατασκευές με χαρτί και ξύλο, που 
δώρισαν στην «Φλόγα» προκειμένου να ομορφύνουν 
τους χώρους που φιλοξενούνται τα παιδιά στη μάχη 
που δίνουν για τη ζωή τους.

«Τα παιδιά παίζουν και προσφέρουν 
στην Φλόγα!»
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Δραστηριότητες

«Λύσεις υψηλής διαθεσιμότητας και ψηφιακής ασφάλειας μηχανογραφικών 
συστημάτων για επιχειρήσεις»

Η LOGON A.E. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσα-
λικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργάνωσαν την 
Πέμπτη 9 Μαΐου, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Λύ-
σεις υψηλής διαθεσιμότητας και ψηφιακής ασφάλειας 
μηχανογραφικών συστημάτων για επιχειρήσεις», στα 
γραφεία του ΣΘΕΒ.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι κ.κ. Β. Γουγουλιάς μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ και Σ. Χριστόφορος 
Πρόεδρος της LOGON Α.Ε.

Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση σημαντικών λύ-

σεων ψηφιακής ασφάλειας των μηχανογραφικών συστη-
μάτων των επιχειρήσεων. Ειδικότερα στην ημερίδα μί-
λησαν οι κ.κ. Ν. Στεργιώτης Διευθυντής Μεγάλων Έργων 
ISSaV της LOGON A.E., Σ. Σαράντoς, Channel Manager 
της Digital Sima A.E. και η κα V. Stasinievych, Channel 
Manager της NAKIVO Inc. 

Στο τέλος της ημερίδας οι συμμετέχοντες, που αποτε-
λούνταν από επιχειρηματίες, στελέχη των επιχειρήσεων, 
υπεύθυνοι τεχνολογίας (ICT managers), είχαν την ευκαι-
ρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν με τους 
ομιλητές.
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04 Απριλίου
Ο Οικονομικός Επόπτης κ. Ιωάννης Σίνης και ο Γενικός 
Γραμματέας του ΣΘΕΒ κ. Νίκος Νταναβάρας παρέστη-
σαν στην παρουσίαση του απολογισμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής παρέστη 
σε εκδήλωση της επιχείρησης μέλος του Συνδέσμου ΤΕ-
ΔΡΑ για την ανταποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση των 
αποβλήτων

14 Απριλίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του ΚΙΛΕΛΕΡ

15 Απριλίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

20 Απριλίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη:
-  στα εγκαίνια της ζυθοποιίας ΠΗΝΕΙΟΥ και στην παρου-
σίαση της λαρισαϊκής μπύρας «LOLΑ»
-  στην εκδήλωση του Δήμου Ελασσόνας με θέμα: «Απο-
λογισμός έργου – προγραμματικοί άξονες» 

22 Απριλίου
Στη συνάντηση των Διευθυντών των Περιφερειακών Συν-
δέσμων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συμμετεί-
χε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελένη Καματέρη

10 Μαΐου
Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος της ALFA WOOD στη 
Λάρισα παρέστη ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης, μέλη 
του Δ.Σ. και η Υπηρεσία του Συνδέσμου

11 Μαΐου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παρέστη στη Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλά-
δας στην Αγριά Βόλου

Ημερολόγιο

17 Μαΐου
Στα εγκαίνια του καταστήματος στη Λάρισα της επιχείρη-
σης μέλος του ΣΘΕΒ REMAX DELTAKTIMA παρέστη ο Οι-
κονομικός Επόπτης και η Γενική Διευθύντρια

20 Μαΐου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

22 Μαΐου
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου παρέστη στη 
συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, στην Αθή-
να, με θέμα τις Ευρωεκλογές

04 Ιουνίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Ιωάννης Τσερέπας παρέστη 
στην ημερίδα με θέμα: «Ηγεσία, Καινοτομία και Επιχει-
ρηματικότητα: εμπειρία και προοπτικές στην Ελλάδα του 
σήμερα», που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με κεντρι-
κό ομιλητή τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπουραντά

05 Ιουνίου
Ο Οικονομικός Επόπτης παρέστη στα εγκαίνια του ταξιδι-
ωτικού γραφείου Zorpidis Travel, στη Λάρισα

18 Ιουνίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, ο Αντιπρόε-
δρος κ. Χρήστος Γιακουβής παρέστησαν στη Γενική Συνέ-
λευση των μελών του ΣΕΒ

20 Ιουνίου
Στο πάρτι που διοργάνωσε η επιχείρηση μέλος του ΣΘΕΒ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για 60 χρόνια της MINI παρέστη η 
Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη

24 Ιουνίου
Η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη παρέστη στα 
εγκαίνια του ανακαινισμένου πάρκου ΟΣΕ, που διοργά-
νωσε η επιχείρηση μέλος ΜΙΚΕΛ και το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Σιδηροδρομικών Λάρισας
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Σειρά συναντήσεων με υποψηφίους από την τοπική και κοινοβουλευτική διοίκηση είχε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις 
δράσεις και ενέργειες που προτίθενται να υλοποιήσουν για την επόμενη περίοδο στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας και στην δημιουργία επενδύσεων.

Συγκεκριμένα τον ΣΘΕΒ επισκέφθηκαν:
- η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Ν.Δ κα Ελένη Παναγιωταρέα,
- ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των 
πολιτών» του κου Αγοραστού, κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους,
- o υποψήφιος για τον Δήμο Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης μαζί με τα μέλη της παράταξης «Λάρισα Μπροστά»,
- ο υποψήφιος για τον Δήμο Λαρισαίων κ. Νίκος Γαμβρούλας μαζί με τα μέλη της παράταξης του  «Ορμή Ανανέωσης»
- η υποψήφια Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κα Νίκη Τζαβέλλα και
- ο υποψήφιος για το Περιφερειακό Συμβούλιο με τον συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» του κου Αγοραστού, 
κ. Ανδρέας Μπρέζας. 

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αφού ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία για τη 
συμμετοχή τους στις εκλογές, τους ευχαρίστησε για την συνεργασία που είχαν τόσα χρονια και τους ζήτησε να θέσουν 
ως κεντρικό στόχο την υλοποίηση παραγωγικών δράσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της τοπικής 
κοινωνίας.

Οι εν λόγω υποψήφιοι έθεσαν ως κεντρική προτεραιότητα την υποστήριξη της θεσσαλικής επιχειρηματικότητας 
με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας έχοντας ως σκοπό την 
προώθηση των Θεσσαλικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Δραστηριότητες

Συναντήσεις της Διοίκησης του ΣΘΕΒ  με  υποψήφιους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ευρωβουλευτών
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Δραστηριότητες
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Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Innotrain Erasmus+ 3 - 7 Ιουνίου, στο Βερολίνο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία, τη Γερμανία, 
την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα μεταξύ αυτών και ο ΣΘΕΒ.  

Στη συνάντηση συζητήθηκε η μέχρι τώρα πορεία του έργου και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα προγράμματα 
που υλοποιεί ο οργανισμός K.O.S. GmbH με έδρα το Βερολίνο, ο οποίος φιλοξένησε και τις δράσεις του προγράμματος 
σχετικά με την ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων αλλά και ενημέρωσε για το σύστημα τεχνικής εκπαίδευσης στην 
Γερμανία. 

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των παρευρισκόμενων και τονίστηκε πώς προτεραιότητα 
θα πρέπει να δοθεί στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών τεχνολογίας, που βρίσκονται στο επίκεντρο της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Δραστηριότητες

Σε συνάντηση εργασίας ο ΣΘΕΒ στο Βερολίνο - Στο πλαίσιο του Innotrain Erasmus+



21



22

«Εξυπηρέτηση πελατών: Το κλειδί της επιτυχίας»

«To αναθεωρημένο πρότυπο Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2018»

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA, διοργάνωσε διήμερο ενδοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο για τα στελέχη της εταιρίας Intercomm Foods Α.Ε. στις 5 και 6 Απριλίου διάρκειας 14 ωρών με θέμα: «Βασικές 
αρχές αναθεωρημένου προτύπου Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2018», στις εγκαταστάσεις 
του ΣΘΕΒ. Η Διοίκηση της Intercomm Foods AE δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των στελεχών της. Οι εκπαιδευόμενοι - στελέχη της εταιρίας με την παρακολούθηση του σεμιναρίου ενημερώθηκαν 
για τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το νέο Πρότυπο 
ISO 22000:2018.

Εισηγητές ήταν ο κ. Πέτρος Φελεσάκης ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM HELLAS - BM TRADA 
με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις και ο κ. Θεόδωρος Χατσιόπουλος Διευθυντής του ομίλου BM TRADA Ελλάδας 
/ Κύπρου / Βουλγαρίας.

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάριο την Τρίτη 16 Απριλίου με θέμα: «Εξυπηρέτηση πελατών: Το κλειδί της επιτυχίας».  
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση των βασικών αρχών και της σημασίας της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελα-
τών.  Με την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε διαδραστικά παιχνίδια επικοινωνίας αλλά και μέσω apps που 
χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου επικράτησε ευχάριστο και ομαδικό κλίμα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη εξυπηρέτησης πελατών θεσσαλικών επιχειρήσεων.  Εισηγητής του σεμιναρί-
ου ήταν ο κ. Γιάννης Τζαβλόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής μάρκετινγκ και πωλήσεων σε πολυεθνικές 
εταιρίες.

Σεμινάρια
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«Βασικές αρχές αναθεωρημένου προτύπου 
Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων 
ISO 22000:2018»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA, δι-
οργάνωσε  διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 7 & 8 
Ιουνίου 2019, με θέμα: «Βασικές αρχές αναθεωρημένου 
προτύπου Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 
22000:2018», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα.

Στο σεμινάριο που παρακολούθησαν στελέχη επιχειρή-
σεων της Θεσσαλίας αναλύθηκαν οι απαιτήσεις του προ-
τύπου ISO 22000:2018, οι βασικές αρχές, η μεθοδολογία 
και οι τεχνικές διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων. 
Επίσης παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα, μελέ-
τες περιπτώσεων, ασκήσεις προσδιορισμού προαπαιτού-
μενων προγραμμάτων και ασκήσεις επιθεώρησης για την 
πλήρη κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Πέτρος Φελεσάκης 
ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM 
HELLAS - BM TRADA.  Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να σχεδιάζει 
και να οργανώνει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με στόχο την συνεχή κατάρτιση των στελεχών των 
επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Σεμινάρια

«Διαπραγματεύσεις – Όπου υπάρχει σχέση 
δίνω – παίρνω υπάρχει διαπραγμάτευση»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα την 
Πέμπτη 27 Ιουνίου με θέμα: «Διαπραγματεύσεις: Όπου 
υπάρχει σχέση δίνω – παίρνω υπάρχει διαπραγμάτευ-
ση».  Στόχος του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευόμενοι να 
βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες, την 
πειθώ τους, την κατανόηση των άλλων.

Συμμετέχοντας σε διαδραστικό παιχνίδι διαπραγμάτευ-
σης χωρισμένοι σε δύο ομάδες «Ευρώπη» - «Ελλάδα», οι 
εκπαιδευόμενοι έζησαν σε πραγματικό χρόνο τι σημαίνει 
διαπραγμάτευση, ποιους κινδύνους θα πρέπει να προσέ-
χουν και να αποφεύγουν αλλά και με ποια τεχνάσματα 
μπορούν να επιτύχουν τον σκοπό τους.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων - 
μελών του ΣΘΕΒ.  Εισηγητής ήταν ο κ. Γιάννης  Τζαβλό-
πουλος σύμβουλος επιχειρήσεων μεταξύ άλλων.
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Διοργανώθηκε το 1ο Φεστιβάλ Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών, το Σάββατο 29 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Divani Larissa.  Σκοπός του Φεστιβάλ ήταν να αποκτήσει ο 
επισκέπτης και κυρίως οι νέοι, συνολική εικόνα για τις προσφερόμενες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εκπαίδευση 
και στη βελτίωση ατομικών προσόντων και δεξιοτήτων.

Ο Σύνδεσμος ήταν εκεί για να πληροφορήσει τους νέους για το γραφείο διασύνδεσης, μία υπηρεσία 10 χρόνων. Μέσω 
του γραφείου διασύνδεσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει το βιογραφικό του σημείωμα στον ΣΘΕΒ ενώ 
παράλληλα η βάση δεδομένων που εμπλουτίζεται καθημερινά δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις θεσσαλικές 
επιχειρήσεις σε βιογραφικά σημειώματα αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων.

Οι επισκέπτες, πήραν μέρος σε παρουσιάσεις, διαλέξεις και workshops που αφορούσαν στην επιλογή θεματικής 
ενότητας σπουδών, τις προϋποθέσεις και συνθήκες που ισχύουν για κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
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Πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου με επιτυχία 
σεμινάριο πιστοποίησης ADVANCE 1 πάνω στα 
επαγγελματικά πρότυπα του Αγγλικού Οίκου IN4CAPITAL 
LONDON σε συνεργασία με το STS ACADEMY με θέμα: 
«Πιστοποίηση broker διεθνούς εμπορίου & μεθοδολογία 
χρηματοδότησης εξαγωγών», που διοργάνωσε η εταιρία 
In4Capital με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στη 
βασική αλλά απαραίτητη και συμπυκνωμένη γνώση για 
το επάγγελμα και τις λειτουργίες του Μεσίτη Διεθνούς 
Εμπορίου και τον σύγχρονο ρόλο που διαδραματίζει στο 
σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν επιχειρηματίες, στελέχη 
επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, δικηγόροι, λογιστές, 
μεσίτες, φοιτητές κ.α.

Σεμινάριa

Πιστοποίηση broker διεθνούς εμπορίου & 
μεθοδολογία χρηματοδότησης εξαγωγών

Μέλη

ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΓΙΑΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Άρθρο

Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ έδειξε ότι το 35,6% των 
επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας 
ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη κενών 
θέσεων εργασίας. Το ποσοστό είναι υψηλότερο στις 
εξωστρεφείς (45,9%) και τις μεγάλες επιχειρήσεις 
(44,7%). Δηλαδή στις επιχειρήσεις που κατά τεκμήριο 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερο ανταγωνιστικές 
αγορές, κι έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από το 
ανθρώπινο δυναμικό σε όρους προσόντων και 
δεξιοτήτων και εφαρμόζουν αυστηρότερες μεθόδους 
επιλογής προσωπικού. 

Το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερο στους κλάδους 
της ενέργειας (49,2%) και των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών (41,4%). Λιγότερο 
έντονη είναι η δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων 
στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφής (37,1%) και 
των δομικών υλικών (34,8%), ενώ ακόμα μικρότερη 
είναι η δυσκολία κάλυψης των κενών θέσεων για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα logistics 
(29,6%) και στην υγεία και το φάρμακο (28,4%).  

Τα επόμενα χρόνια, η αλλαγή των μοντέλων παραγωγής, 
οι σχετικές επενδύσεις που θα γίνουν σ’ αυτό το πλαίσιο 
και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών θα αλλάξει το 
περιεχόμενο των περισσοτέρων  επαγγελμάτων και 
ήδη δημιουργεί ζήτηση για νέες γνώσεις και δεξιότητες.  
Ωστόσο  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει 
υπεράριθμους πτυχιούχους σε αντικείμενα που δεν 
συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τον αναγκαίο 
παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, προκαλώντας 
την αναντιστοιχία μεταξύ των γνώσεων και δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας 
και αυτών που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που 
αποφοιτά από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η έρευνα εντοπίζει ως σημαντικότερες τις ελλείψεις 
που αφορούν στις τεχνικές δεξιότητες, αυτές δηλαδή 
που αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας 
ή /και επαγγέλματος. Όσον αφορά στις οριζόντιες 
δεξιότητες, αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αναφορά 

Οι ελλείψεις σε παιδεία και δεξιότητες εμπόδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την 
σύγχρονη ανταγωνιστική παραγωγή

Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Απασχόλησης & Αγοράς Εργασίας 

του ΣΕΒ στο πλαίσιο έρευνας που υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση».

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52248/SpecialReport_
paideia_dexiotites_V_03072019_F.pdf

ελλείψεων από τις μεγαλύτερες και τις εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις για τα επαγγέλματα υψηλών προσόντων 
στην «οργάνωση και διοίκηση έργου» και στη 
«διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας». Ως 
σημαντικότερος λόγος δημιουργίας νέων αναγκών 
σε γνώσεις και δεξιότητες καταγράφεται η εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών. Η έλλειψη δεξιοτήτων προκαλεί 
στις επιχειρήσεις αύξηση του φόρτου εργασίας για το 
υφιστάμενο προσωπικό. Ειδικά, οι εξωστρεφείς και οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, αναφέρουν ως σημαντικότερη 
επίπτωση της έλλειψης, το υψηλότερο λειτουργικό 
κόστος και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπισή του και με σκοπό την οικοδόμηση 
ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού παραγωγικού 
προτύπου για τη χώρα, απαιτείται η προώθηση ριζικών 
μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση προς τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις:
- Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της σύγχρονης παραγωγικής οικονομίας και 
των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
- Προώθηση των γνώσεων και δεξιοτήτων STEM (Sci-
ence, Technology, Engineering, Mathematics).
- Ενίσχυση της σύγχρονης τεχνολογικής και της τεχνικής 
εκπαίδευσης.
- Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
- Ενίσχυση των μεθόδων μάθησης που βασίζονται στην 
εργασία (μαθητεία, πρακτική άσκηση κλπ.) σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης.
- Εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για 
την ανάπτυξη των απαραίτητων οριζόντιων (γνωσιακών) 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
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Η Hellas Stones δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής τεχνητών πετρωμάτων και τσιμεντοπροϊόντων από το 2000. 
Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έχει θέσει ως φιλοσοφία και στόχο να καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματία 
και κάθε καταναλωτή με προϊόντα υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας, με πολύ ανταγωνιστικές τιμές και 
ταυτόχρονα με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Η γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνει τεχνητές πέτρες που ξεχωρίζουν για την ομορφιά και την αντοχή τους καθώς και 
τουβλάκια για διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. 

Το 2019, στην προσπάθεια της να ανανεώνει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων που προσφέρει στου πελάτες της, η 
Hellas Stones ξεκίνησε την παραγωγή τσιμεντένιων ρετρό πλακιδίων, τα οποία αποτελούν τάση και κορυφαία επιλογή 
αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, ενώ φημίζονται για την αξεπέραστη κομψότητα και την αντοχή τους. 

Καινοτομία της εταιρείας αποτελεί η σανίδα δόμησης Rowmat Board, η οποία παράγεται αποκλειστικά στο εργοστάσιο 
της Hellas Stones και ήρθε για να απλοποιήσει κάθε είδους κατασκευή. Το Rowmat board διατίθεται σε επίπεδο και 
καμπύλο για ευρύτερη γκάμα εφαρμογών. 

Παρουσίαση

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
www.hellasstones.com 
www.rowmat.gr 
Facebook, Instagram: @hellasstones, 
@rowmatboard 
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Παρουσίαση
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Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση Τροφίμων και 
Ποτών της Β. Αμερικής, την 65η “SUMMER FANCY FOOD 
SHOW”, συμμετείχε και φέτος η επιχείρηση μέλος 
του ΣΘΕΒ, επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας 
αγροτικών προϊόντων Intercomm Foods, δίνοντας το 
στίγμα των μελλοντικών εξελίξεων στον αγροδιατροφικό 
τομέα και πραγματοποιώντας ουσιαστικές επαφές με 
επιχειρηματίες του εξωτερικού.

H ετήσια επαγγελματική έκθεση διοργανώθηκε στη 
Nέα Υόρκη από 23 έως 25 Iουνίου, στον τεράστιο 
εκθεσιακό χώρο JACOB JAVITS Convention Center από τον 
σύνδεσμο «SPECIALTY FOOD ASSOCIATION», στον οποίο 
συμμετέχουν πάνω από 3.000 μέλη. 

H Intercomm Foods συμμετείχε στην έκθεση με ατομικό 
περίπτερο και της δόθηκε η ευκαιρία να δείξει τα 
προϊόντα της στην αμερικάνικη αγορά και έγιναν πολλές 
συναντήσεις με δυνητικούς πελάτες που έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για συνεργασία, ιδιαίτερα για τα προϊόντα 
φρούτου (κομπόστες).

Συνέντευξη τύπου παρέθεσε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε εκπροσώπους 
των ΜΜΕ στο Imperial Hotel στη Λάρισα, προκειμένου 
να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της Εταιρείας, το 
Στρατηγικό Σχεδιασμό, τις νέες Επενδύσεις και ειδικότερα 
την πορεία της διείσδυσης του φυσικού αερίου στη 
Θεσσαλία.

Στόχος της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση για την 
πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως ανεξάρτητου διαχειριστή του 
δικτύου διανομής στις γεωγραφικές περιοχές της Αδείας 
της.  Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι πληροφορήθηκαν 
για τις κύριες υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν 
τόσο από το ρυθμιστικό, όσο και από το νομικό 
πλαίσιο που διέπουν τις δραστηριότητές της, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, 
συντήρηση και διαχείριση του δικτύου διανομής.

Ολοκληρώνοντας την συνέντευξη τύπου,  
πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση για την επέκταση 
στις νέες περιοχές σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το 
Δ.Σ. της Εταιρείας πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 
συνολικού προϋπολογισμού 93 εκ. €, εκ των οποίων τα 
38 εκ.€ προορίζονται για την περιοχή της Θεσσαλίας.
Εντός του 2019 θα τροφοδοτηθούν, η Νέα Αγχίαλος, η 
Αγιά, ο Παλαμάς και οι Σοφάδες.

Τέλος, μέχρι το 2023, δοθείσης της έγκρισης του 
Προγράμματος Ανάπτυξης από τη ΡΑΕ, θα ενταχθούν 
στο δίκτυο διανομής το Μουζάκι, η Πύλη, το Συκούριο, ο 
Αμπελώνας, η Φαλάνη και η Φαρκαδόνα.

INTERCOMM FODDS Α.Ε. ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επιχειρηματικά νέα
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Νέα προϊόντα

Το Tritordeum είναι ένα νέο επαναστατικό δημητριακό 
που έχει έρθει για να μείνει. Είναι το αποτέλεσμα μιας 
φυσικής διασταύρωσης ενός σκληρού σιταριού και ενός 
κριθαριού. Η Alfa Seeds είναι η ελληνική εταιρεία που 
πρωτοπαρουσιάζει το Tritordeum στην ελληνική αγορά, 
έχοντας την αποκλειστική εκμετάλλευση ολόκληρης 
της αλυσίδας αξίας, από τον σπόρο ως τα άλευρα. Με 
το Tritordeum μπορείτε να δημιουργήσετε όλα τα είδη 
ψωμιών, γλυκών, ζαχαρωδών και άλλων ψημένων 
προϊόντων. Ιδανικό για τα μάτια, την εντερική και την 
καρδιαγγειακή υγεία. Η γλουτένη του είναι πιο εύπεπτη 
και δεν δημιουργεί την αίσθηση φουσκώματος, αλλά δεν 
είναι κατάλληλη για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη.

Alfa Seeds: Tritordeum

Μέλισσα Κίκιζας:  High protein

Ο σύγχρονος καταναλωτής 
ενδιαφέρεται για την 
κατανάλωση προϊόντων 
υψηλής διατροφικής αξίας. 
Η Melissa θέλοντας να 
καλύψει τις εξατομικευμένες 
ανάγκες των καταναλωτών, 
δημιουργεί 3 καινοτόμα 
προϊόντα εκ των οποίων 
είναι και τα ζυμαρικά: «High 
protein».  Η νέα σειρά 
ζυμαρικών είναι πλούσια 
σε πρωτεΐνη σε σχέση με 
τα απλά ζυμαρικά και είναι 
ιδανικά για την ανάπτυξη και 

διατήρηση της μυϊκής μάζας αλλά και τη διατήρηση 
φυσιολογικών οστών. Έχουν πολύ δυνατό άρωμα και 
έντονη γεύση που «κρατάει» την επίγευση. Ιδανικά για 
μία ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής.

Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. “ΟΛΥΜΠΟΣ”: 
Πρόβειο Γάλα

Το πρόβειο γάλα προσφέρει από τη φύση του όλες τις παραδοσιακές διατροφικές αξίες 
του ελληνικού πρόβειου γάλακτος. Το πρόβειο γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ, συλλέγεται από ελληνικές 
φάρμες, έχει από τη φύση του υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και αποτελεί φυσική 
πηγή ασβεστίου. Αποτελεί τη νέα πρόταση της ΟΛΥΜΠΟΣ, με υψηλή διατροφική αξία και με 
υπέροχη γεύση.
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


