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Παρεμβάσεις

Η πρωτοφανής και παρατεταμένη οικονομική 
ύφεση έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους το-
μείς της οικονομίας της χώρας μας, δημιουρ-
γώντας αυξημένες ευθύνες σε φορείς- μόνι-
μους συνομιλητές της πολιτείας όπως ο ΣΘΕΒ, 
ο οποίος έχοντας πλήρη γνώση του γενικότε-
ρου οικονομικού περιβάλλοντος, προώθησε 
προς κάθε αρμόδιο τις θέσεις και τις προτά-
σεις του με αποφασιστικότητα, γνώση και μο-
ναδικό σκοπό την άμεση στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας, της απασχόλησης καθώς και τη 
βελτίωση των δομικών αδυναμιών της ελληνι-
κή οικονομίας.

Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις επηρεά-
ζουν καταλυτικά την επιχειρηματικότητα. Προ-
κειμένου να καταγράφονται με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια και στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο οι συνέπειες των αποφάσεων των ελ-
ληνικών και ευρωπαϊκών οργάνων στις ελλη-
νικές επιχειρήσεις, ο ΣΘΕΒ δημιούργησε  ανοι-
κτή Γραμμή Επικοινωνίας για τα μέλη του.  

Η γραμμή επικοινωνίας δημιουργήθηκε από το 
ΣΘΕΒ για την  προώθηση προτάσεων (προς 
τη Δημόσια Διοίκηση) με σκοπό την ταχύτερη 
άρση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις.

Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό, η 
Γραμμή Επικοινωνίας κατέγραφε προβλήματα 
και επιπτώσεις στις εξής ενδεικτικές κατηγορίες  

1)  Επιπτώσεις στη Διάθεση (π.χ. προβλήματα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, ασφάλεια αποθη-
κευτικών χώρων, ελλείψεις προϊόντων, κτλ)  
2)  Επιπτώσεις στις Εισαγωγές / Εξαγωγές 
(π.χ. ακυρώσεις, πρόσθετες εξασφαλίσεις, κα-
ταστροφές ευπαθών προϊόντων, κτλ) 
3) Επιπτώσεις στην Ρευστότητα και στις Πλη-
ρωμές (π.χ. διασυνοριακές συναλλαγές, εκκα-
θάριση συναλλαγών, πληρωμές με μετρητά / 

κάρτες, κάλυψη εξόδων εξωτερικού, κτλ)
4)  Επιπτώσεις στις Επενδύσεις (π.χ. καθυστε-
ρήσεις, συγχρηματοδότηση, δανεισμός, κτλ)    
5)  Επιπτώσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό (π.χ. 
εργασιακά και μισθοδοτικά θέματα)
6)  Λοιπά Θέματα  (Βιομηχανικά Πάρκα, Δημο-
τικά Τέλη)

Ο ΣΘΕΒ για το έτος 2018 απέστειλε 17 παρεμ-
βάσεις, προτάσεις και θέσεις σε αρμόδιες αρ-
χές και πρόσωπα. Αναλυτικά:

1. Προτάσεις ΣΘΕΒ για το Σχέδιο Δράσης 
Προώθησης Επιχειρηματικότητας στην Θεσ-
σαλία 2018 – 2019, ΠΕΠ, Περιφέρεια Θεσσα-
λίας. Αποτελεί περίληψη των προτάσεων και 
των σημαντικότερων σημείων που υποβλή-
θηκαν.

A. Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο ΣΘΕΒ δραστηριοποιείται προς την κατεύ-
θυνση της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των στελεχών των μελών του, 
μέσω της διοργάνωσης επιχορηγούμενων ή 
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης.
Για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσι-
ών κατάρτισης προτείνονται να υλοποιηθούν 
επιπλέον δράσεις όπως:
• Η δημιουργία άτυπου γραφείου διαμε-
σολάβησης και ενημέρωσης σε θέματα κα-
τάρτισης και αγοράς εργασίας. 
• Συνεργασία με επιστημονικούς και εκ-
παιδευτικούς φορείς για την προσφορά προς 
τα μέλη σύγχρονων υπηρεσιών εκπαίδευσης. 
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδι-
ασμός πρότασης για χρηματοδότηση από το 
αποθεματικό απροβλέπτων για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων απασχόλησης σε συγκε-
κριμένη περιοχή ή κλάδο.
• H δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμ-
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μάτων για την επιχειρηματικότητα και συγκε-
κριμένα προγράμματα που αφορούν στην 
καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, 
την επιχειρηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήρι-
ξη στη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα 
του πολιτισμού. 
• Ημέρα διασύνδεσης – παραγωγής εκ-
παίδευσης (OPEN DAY) 

B. Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Υπο-
στήριξης

Δημιουργία  Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστή-
ριξης που να  λειτουργεί ως σημείο επαφής με 
υποψήφιους νέους επιχειρηματίες. Μέσω του 
Κέντρου παρέχονται πληροφορίες και εξειδι-
κευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστή-
ριξης στους νέους (δυνητικούς) επιχειρηματί-
ες.
Ακόμα, μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής 
Υποστήριξης μπορούν να σχεδιασθούν και 
να οργανωθούν ημερίδες δικτύωσης με στό-
χο τη διασύνδεση και επικοινωνία των ενδιαφε-
ρόμενων με νέους και υφιστάμενους επιχειρη-
ματίες, με φορείς της αγοράς, επαγγελματίες, 
σύμβουλους επιχειρήσεων, δυνητικούς χρη-
ματοδότες, ΜΚΟ κ.λπ., προκειμένου οι υπο-
στηριζόμενοι να αναπτύξουν σχέσεις συνερ-
γασίας που θα τους βοηθήσουν στην επιτυχή 
δραστηριοποίησή τους.
Ουσιαστικά θα είναι κάλεσμα και πρόσκληση 
ανάπτυξης της επιχειρηματικής και προσωπι-
κής οικονομικής πορείας μέσα στο περιβάλ-
λον της οικονομικής κρίσης με την παροχή 
εξειδικευμένων συμβούλων για την νομική – οι-
κονομική- διοικητική υποστήριξη σας.

2. Καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσί-
ων Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή, 
απέστειλε ο ΣΘΕΒ σχετικά με τις μεγάλες καθυ-
στερήσεις που παρατηρούνται στις αξιολογή-
σεις των τεσσάρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ που 
έχουν προκηρυχθεί εδώ και 1,5 χρόνο περίπου 
και συγκεκριμένα για την «Ενίσχυση πτυχιού-
χων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», την «Νεοφυή 
επιχειρηματικότητα», την «Αναβάθμιση πολύ 
μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσε-
ων» και την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων». 

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Αναβάθ-
μιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους στις νέες αγορές» 1,5 χρόνο μετά την 
υποβολή των προτάσεων δεν έχουν συνεδρι-
άσει οι αρμόδιες Επιτροπές για την έκδοση 
των αποτελεσμάτων και την προένταξη των 
δικαιούχων.

Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 
για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» 
1,5 χρόνο μετά την υποβολή των επενδυτικών 
σχεδίων δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία αξι-
ολόγησής τους, παρά το γεγονός ότι οι διοι-
κητικές αποφάσεις για την έναρξη της αξιολό-
γησής τους έχουν εκδοθεί από το Σεπτέμβριο 
του 2016. 

Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότη-
τα» που υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επι-
χειρήσεων 1,5 χρόνο μετά την υποβολή των 
προτάσεων δεν έχουν συνεδριάσει οι αρμόδι-
ες Επιτροπές για την έκδοση των αποτελεσμά-
των και την προένταξη των δικαιούχων.

Στο μόνο πρόγραμμα για το οποίο ανακοινώ-
θηκαν αποτελέσματα, αν και με καθυστέρηση 
είναι το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυ-
τοαπασχόλησης των αποφοίτων Τριτοβάθμι-

Παρεμβάσεις
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ας Εκπαίδευσης.

Οι καθυστερήσεις στην προκήρυξη Δράσεων 
καθυστερούν τον σχεδιασμό επιχειρήσεων και 
κυρίως των νέων επιχειρηματιών αναφέρο-
ντας ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν μπορεί 
να αναμένει άλλο και χρειάζονται να γίνουν 
άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση 
στην οικονομία, η οποία στηρίζεται στις επεν-
δύσεις του ιδιωτικού τομέα και στην εξωστρέ-
φεια. 

Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας η 
ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και 
η ολοκλήρωση κοινοτικών προγραμμάτων 
για επενδύσεις και ρευστότητα στην αγορά θα 
έπρεπε να αποτελεί άμεση προτεραιότητα της 
εκάστοτε κυβέρνησης.

Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι μετά από 
την δημοσίευση αρκετών προγραμμάτων, 
δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τα απα-
ραίτητα πληροφοριακά συστήματα και να 
προσαρμόζονται την τελευταία στιγμή, με κα-
θυστερήσεις και κόστος για τις επιχειρήσεις, 
όπως συμβαίνει και με τις τέσσερις δράσεις 
του ΕΠΑνΕΚ, που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη από επενδύ-
σεις αλλά δυστυχώς όμως, οι καθυστερήσεις, 
η γραφειοκρατία και η έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασμού, αποτελούν τροχοπέδη για την 
πολυαναμενόμενη ανάπτυξη και την ανάταξη 
της αγοράς που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια 
σε παρατεταμένη ύφεση, 

Ο ΣΘΕΒ ζητάει από το Υπουργείο και όλους 
τους εμπλεκόμενους τις άμεσες ενέργειές τους 
καθώς και την άμεση επίλυση των παραπάνω 
προβλημάτων.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλα τα αρμόδια 

τμήματα του Υπουργείου, στον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας καθώς και στους Βουλευτές Θεσ-
σαλίας.

3. Αίτημα για παράταση περιόδου υπο-
βολής ηλεκτρονικών φακέλων των αιτήσε-
ων στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις Δρά-
σεις 4.2.1 & 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2, έως και 
τις 28 Φεβρουαρίου 2018

Επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στην 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων του Τμήματος Προγράμ-
ματος Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύσεων  
απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, ζητώντας την σχετική παράταση 
περιόδου υποβολής ηλεκτρονικών φακέλων 
των αιτήσεων στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 & 
4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
που αφορά την «Στήριξη για επενδύσεις στη 
μεταποίηση/εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργι-
κών προϊόντων».

Παρά την Δημοσίευση των Προσκλήσεων 
των ανωτέρω Δράσεων την 27/04/2017 & 
23/06/2017 αντίστοιχα, απαιτήθηκε σημαντι-
κός χρόνος για τον σχεδιασμό των επενδυτι-
κών σχεδίων, την συγκέντρωση προσφορών 
και την κατάρτιση των προϋπολογισμών που 
σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο και 
τις απαιτήσεις του (ιδία συμμετοχή, ιδιοκτησια-
κό καθεστώς, αδειοδοτήσεις) δεν έκαναν δυ-
νατή την υποβολή της πλειονότητας των Αιτή-
σεων Στήριξης πριν την 30/09/2017.

Επιπλέον, η δυνατότητα πλήρους Υποβολής 
των Ηλεκτρονικών Φακέλων δεν ήταν δυνατή 
πριν την  17/10/2017, λόγω της παραμετρο-

Παρεμβάσεις
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ποίησης της σχετικής εφαρμογής του ΠΣΚΕ-
Επ. 

Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται από 
τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων κατά 
την συγκέντρωση και των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών, καθώς απαιτείται η συνεργασία 
πλήθους στελεχών και ειδικοτήτων (μηχανολό-
γοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, οικονομο-
λόγοι κ.α) για την σύνταξη των απαιτούμενων 
σχεδίων, την αδειοδότηση των επενδύσεων, 
την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης & 
την υποβολή των ηλεκτρονικών & φυσικών 
φακέλων. Ταυτόχρονα σημαντική καθυστέ-
ρηση έχει δημιουργήσει η συγκέντρωση των 
απαιτούμενων εναλλακτικών προσφορών κα-
θώς επιβάλλει την αναζήτηση εναλλακτικών 
προμηθευτών σε μεγαλύτερο εύρος και χρο-
νική διάρκεια. 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών ζητάει την άμεση έκδοση σχε-
τικής απόφασης του Υπουργείου, όπου να 
αναφέρεται η παράταση των σχετικών προθε-
σμιών, ώστε να υποβληθούν οι Ηλεκτρονικοί 
& Φυσικοί Φάκελοι ορθά και με επιμέλεια και 
να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης, 
λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τη σημασία 
και σπουδαιότητα των επενδυτικών σχεδίων 
που υποβάλλονται προς ένταξη στις συγκε-
κριμένες Δράσεις για την τοπική αλλά και την 
εθνική οικονομία.

4. Παρέμβαση ΣΘΕΒ για το σχέδιο νόμου 
με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των ανω-
νύμων εταιρειών»
 
Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη-
σης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Ιωάννη Δραγασάκη, απέστειλε ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, με αφορμή 

την δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νό-
μου με τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των 
ανωνύμων εταιρειών»

Ειδικότερα, ο νέος Νόμος επιδιώκει τον εκσυγ-
χρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις Α.Ε. με 
αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας μέσα από 
την καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος 
εποπτείας, το οποίο θα λειτουργεί περισσότε-
ρο προληπτικά παρά κατασταλτικά.

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

Με τον νέο Νόμο καθορίζεται το πλαίσιο που 
διέπει την ίδρυση των Α.Ε. καθώς και τις τρο-
ποποιήσεις του καταστατικού τους. Συγκεκρι-
μένα, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, η Α.Ε. 
μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα (ιδρυτές), ή να καταστεί μονοπρό-
σωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών 
σε ένα μόνο πρόσωπο, και να συσταθεί με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιέχει το 
καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιο-
θετείται πρότυπο καταστατικό. Μεταξύ άλλων 
ορίζονται, το περιεχόμενο του καταστατικού 
μιας Α.Ε., ο τρόπος σχηματισμού της επωνυ-
μίας της, η διάρκειά της (που μπορεί να είναι, 
είτε ορισμένου, είτε απεριορίστου χρόνου) η 
διαδικασία και το είδος του ελέγχου ίδρυσης 
της Α.Ε. (νομιμότητας ή πληρότητας), κ.ά.. Το 
ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης 
εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των 25.000 
ευρώ και θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκλη-
ρο κατά τη σύσταση της εταιρείας.
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Επιπλέον ο ΣΘΕΒ επανέρχεται στο θέμα επα-
νεξέτασης της αμοιβής που καταβάλλεται στις 
ανώνυμες εταιρίες από την Διεύθυνση Εμπο-
ρίου των τμημάτων της Περιφέρεια. Συγκεκρι-
μένα ο έλεγχος της καταβολής του κεφαλαίου, 
ανέρχεται σε εκατό πενήντα ευρώ (150€), ανε-
ξάρτητα από το ύψος του μετοχικού κεφαλαί-
ου που ελέγχεται. Η αμοιβή καταβάλλεται  μετά 
την υποβολή, στην αρμόδια Υπηρεσία της 
έκθεσης επί του ελέγχου που πραγματοποιή-
θηκε και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της εν 
λόγω Υπηρεσίας, προς την ελεγχθείσα εται-
ρεία. Με βάση τα ανωτέρω ο ΣΘΕΒ προτείνει 
την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης 
εξ’ αιτίας του ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα 
και ευθύνη των παραπάνω ελεγκτών είναι ο 
ακριβής έλεγχος των εγγράφων που αποστέλ-
λονται στην αρμόδια υπηρεσία και επιπλέον η 
συγκεκριμένη εργασία θεωρείται εντός νόμι-
μου ωραρίου και ευθύνης.

Οι παρεμβάσεις επί του σχεδίου νόμου που 
στάλθηκαν στο κ. Δραγασάκη αφορούσαν 
τα άρθρα: 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης 
εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού 
της, 7 – Έδρα της εταιρείας, 9 – Έλεγχος που δι-
ενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εται-
ρείας και τις εταιρικές μεταβολές, 15 – Κεφά-
λαιο της ανώνυμης εταιρείας, 17 – Εισφορές 
σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών, 
20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβο-
λής του κεφαλαίου, 77 – Γενικές διατάξεις για 
το διοικητικό συμβούλιο και 93 – Πρακτικά συ-
νεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμ-
βουλίου.

Ευελπιστούμε ως ΣΘΕΒ πως το νέο σχέδιο νό-
μου θα βοηθήσει το επιχειρείν και θα αποτε-
λέσει ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο, με 
απώτερο στόχο την μείωση της γραφειοκρα-
τίας και την αυτοματοποίηση των διοικητικών 
μέτρων.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρ-
λα, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα 
Αγοραστό καθώς και στους Βουλευτές Θεσ-
σαλίας.

5. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την επί-
θεση εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης 
κ. Γιάννη Μπουτάρη 

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

Ενέργειες τέτοιου είδους θέτουν σε άμεσο κίν-
δυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν ερω-
τήματα για τη σκοπιμότητα τους.

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

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

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

Η οργανωμένη ελληνική πολιτεία θα πρέπει 
να είναι αμείλικτη, σε κάθε μορφής βία και σε 
εκείνους που οργανωμένα προκαλούν το δι-
χασμό και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού.

6. Υπόμνημα προς τον κ. Στέργιο Πιτσιόρ-
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λα, Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
από τον ΣΘΕΒ

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

Στο υπόμνημα που δόθηκε στον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρονται αιτή-
ματα που διατυπώνουν οι Θεσσαλικές Επιχει-
ρήσεις όπως οι καθυστερήσεις του Αναπτυξι-
ακού Νόμου και του ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020, 
η φορολογική και αναπτυξιακή πολιτική της 
Κυβέρνησης, η ρευστότητα καθώς και θέματα 
επιχειρηματικότητας.  

Επιπλέον ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ έθεσε το θέμα 
της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών με 
παράλληλη αύξηση του κατώτατου μισθού. 
Η πρόταση για μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών 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 συ-
νέπεια την ανάπτυξη της οικονομίας, που ανα-
μένεται με τη σειρά της να επιφέρει νέες θέσεις 
εργασίας και νέα έσοδα στα κρατικά ταμεία.

Η οικοδόμηση ενός τέτοιου υποδείγματος 
προϋποθέτει μια ανταγωνιστική παραγωγή, η 
οποία θα προκύψει μέσα από σοβαρές επεν-
δύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, 
στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη διαφο-

ροποίηση καθώς και ένα ευνοϊκό φορολογικό 
και διοικητικό περιβάλλον, το οποίο θα εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα ενθαρ-
ρύνει την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρω-
τοβουλιών, καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης.

7. Επαναφορά υποχρέωσης του φορολο-
γικού πιστοποιητικού από τις επιχειρήσεις

Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη-
σης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Ιωάννη Δραγασάκη, απέστειλε ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, με την οποία 
ζητά την επαναφορά υποχρέωσης του φορο-
λογικού πιστοποιητικού από τις επιχειρήσεις το 
οποίο εκδίδεται από νόμιμους ελεγκτές και ελε-
γκτικά γραφεία.

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται, 
πλέον, προαιρετικά για τις εταιρείες, λαμβά-
νοντας χαρακτήρα πληροφοριακό, χωρίς να 
προβλέπονται οι σχετικές κυρώσεις που ίσχυ-
αν με προγενέστερες διατάξεις. Η διαπίστωση 
στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων 
της φορολογικής νομοθεσίας δεν λαμβάνεται 
πλέον υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων 
προς έλεγχο.

Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατόπιν της διενέργειας φο-
ρολογικού ελέγχου, παράλληλα με τον έλεγχο 
οικονομικής διαχείρισης, σε όλα τα φορολο-
γικά αντικείμενα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και παρα-
βάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, η ανα-
κριβή απόδοση φόρων που διαπιστώνονται 
από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη 
διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου με κοι-
νοποίηση μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή 
του των σχετικών αναφορών, στη Διεύθυνση 

Παρεμβάσεις



11

Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ο ΣΘΕΒ ζητάει την άμεση εφαρμογή – υποχρέ-
ωση του φορολογικού πιστοποιητικού και την 
επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων.

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

Σε διευκρινίσεις προχωρά το Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης απαντώντας σε υπό-
μνημα που απέστειλε ο Σύνδεσμος Θεσσα-
λικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) 
αναφορικά με επισημάνσεις και προβλήματα 
που παρουσιάζονται  για τον Αναπτυξιακό 
Νόμο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόης Λαμπριανί-
δης διευκρινίζει μεταξύ άλλων τα εξής: 

Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης 
των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υπο-
βληθεί στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυ-
σης του ν.4399/2016, το Υπουργείο αναφέρει 
ότι ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των τρι-
ών βασικών καθεστώτων (Γενική Επιχειρημα-
τικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού) στο πλαίσιο του 
Α’ κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου. Το θεσμι-
κό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει 
υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε κάποιο από τα 
καθεστώτα ενίσχυσης του νόμου να προβεί σε 
έναρξη εργασιών και οι σχετικές δαπάνες να 
ενισχυθούν, εφόσον ελεγχθούν και κριθούν 
ως επιλέξιμες. 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι όλες οι προ-
βλεπόμενες διαδικασίες του νέου νόμου διενερ-
γούνται πλέον αποκλειστικά μέσω του Πληρο-

φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, 
χωρίς να προβλέπεται πια η υποβολή έντυπου 
φακέλου προσδίδοντας μεγαλύτερη διαφά-
νεια και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Όσον αφορά το θέμα της παράτασης εκ-
κρεμών επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων 
επενδυτικών νόμων, το Υπουργείο ήδη προ-
χώρησε σε «γενναίες» παρατάσεις για την υλο-
ποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων 
που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους νό-
μους 3299/2004 και 3908/2011.

Επιπλέον, με νέα νομοθετική ρύθμιση που έχει 
προωθηθεί προς ψήφιση χορηγείται η δυνα-
τότητα υλοποίησης δαπανών για επενδυτικά 
σχέδια του ν.3299/2004 που έχουν ήδη υλο-
ποιήσει το 50% και για τις οποίες εκδίδονται 
παραστατικά μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018. Ως 
εκ τούτου, η περαιτέρω παράταση του χρόνου 
υλοποίησης δεν θα αποτελούσε ουσιαστική 
διευκόλυνση για τις μη ολοκληρωμένες επεν-
δύσεις.

Σχετικά με το έργο ελέγχου των Περιφερειών, 
ο κ. Λαμπριανίδης τόνισε ότι είναι διαρκής η 
προσπάθεια να παρέχεται κάθε δυνατή συν-
δρομή, διά του θεσμικού πλαισίου και του πλη-
ροφοριακού συστήματος, ώστε να ανταπο-
κριθούν εξίσου γρήγορα και αποτελεσματικά 
στο έργο τους. Για τις διαδικασίες αξιολόγησης 
και ελέγχου των παλαιών και νέων επενδυτικών 
σχεδίων, έχουν εκπονηθεί και εκδοθεί νέοι, επι-
καιροποιημένοι και αναλυτικοί οδηγοί ενώ στο 
πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας, της αμε-
ροληψίας αλλά και της ταχύτατης και αποτε-
λεσματικότητας στελεχώθηκαν με εκατοντάδες 
νέα μέλη τα ανεξάρτητα Εθνικά Μητρώα Ελε-
γκτών και Αξιολογητών, βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων αξιολόγησης των προσόντων τους 
και με σημαντικά αυξημένες αμοιβές, ώστε να 
είναι ελκυστικά και ταυτόχρονα αποδοτικά. 
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υποστούν τις όποιες επιπτώσεις της απέντα-
ξης των έργων, όπως η επιστροφή των επιχο-
ρηγήσεων, με συνέπεια να φέρει αρκετές επι-
χειρήσεις σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. 

Αυτό που προέχει σε αυτή τη συγκυρία είναι 
να στηριχθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες και όχι να τεθούν εμπόδια, ζη-
τώντας την άμεση τακτοποίηση του παραπά-
νω θέματος.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλα τα αρμόδια 
τμήματα του Υπουργείου, στον Περιφερειάρχη 
και τους Βουλευτές Θεσσαλίας.

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

Ο ΣΘΕΒ  χαιρετίζει την επίσημη έξοδο της Ελλά-
δας από τα προγράμματα στήριξης. Η Χώρα 
μας εξέρχεται, επιτέλους έστω και τυπικά, από 
μία μακρά μνημονιακή περίοδο 8 ετών.

Η μεταμνημονιακή εποχή που ξεκινά βρίσκει 
τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επι-
χειρήσεις κάτω από την ασφυκτική πίεση των 
μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν 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 αύ-
ξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζο-
μένων θεωρείται ως μία σοβαρή λύση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία 
της χώρας. Τέτοια μέτρα θα πρέπει η κυβέρνη-
ση να υλοποιήσει προς όφελος του παραγω-
γικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Το Υπουργείο ζητά την αρωγή και την συνερ-
γασία του ΣΘΕΒ προκειμένου να προωθηθούν 
μεταρρυθμίσεις που προάγουν την αποτελε-
σματικότητα του Αναπτυξιακού νόμου προς 
όφελος των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

9. Παράταση χρονοδιαγράμματος για τα 
επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 
3908/2011 έως 31/12/2019

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

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επενδυτικά 
σχέδια που εντάχθηκαν στον Ν.3299/04 σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα υπερβούν τα δέκα 
έτη υλοποίησης, ενώ παράλληλα επενδυτικά 
σχέδια που εντάχθηκαν στον Νόμο 3908/2011 
υποχρεώνονται να ολοκληρώσουν σε λιγότε-
ρο από επτά έτη, δηλαδή ούτε καν  στο μισό 
χρονικό διάστημα από τα έργα που εντάχθη-
καν στον Ν.3299/04. Η αδυναμία του τραπεζι-
κού συστήματος να χρηματοδοτήσει τα ανα-
πτυξιακά σχέδια δημιούργησαν σοβαρότατα 
προβλήματα στη κάλυψη των επενδυτικών 
σχεδίων και προτείνει να δοθεί οριζόντια παρά-
ταση του χρόνου υλοποίησης των εκκρεμών 
επενδύσεων του 3908/2011 έως 31/12/2019.

Την δεδομένη χρονική στιγμή στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα απέ-
νταξης περίπου 25 επιχειρήσεις με συνέπεια 
την μη ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών, 
μέσα στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος 
που έχει οριστεί, με συνέπεια οι επενδυτές να 
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Η κατάσταση στην πράξη παραμένει δύσκο-
λη. Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής λιτότη-
τας, η χώρα μας γυρίζει σελίδα όμως «έχουμε 
πολύ δρόμο να διανύσουμε». Είναι μακριά η 
Ιθάκη….

11. Δήλωση προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα 
Νταβέλη για την συνένωση των Τεχνολογικών 
και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Περι-
φέρεια Θεσσαλίας 

Η συνένωση των τεχνολογικών και πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας με την δημιουργία ενός νέου ενιαίου Πανεπι-
στήμιου ευελπιστούσαμε πως θα είχε εμφανή 
αναπτυξιακό χαρακτήρα μέσω της δημιουργί-
ας μιας ενιαίας και ισχυρής ακαδημαϊκής μο-
νάδας, με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την 
περιοχή μας.

Παρόλα αυτά έως σήμερα η διαχείριση αυ-
τής της «σπουδαίας αλλαγής» δεν είναι τίποτα 
άλλο ένα ακόμα ακόμη επεισόδιο μικροπολι-
τικής διαχείρισης, ελλιπές χωρίς καμία μελέτη 
βιωσιμότητας και αναγκαιότητας 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 ισόρρο-
πη ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Μέσω της κα-
λής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας και του ΣΘΕΒ, που αποτελεί τον κυρίαρχο 
παραγωγικό φορέα στην Περιφέρεια, θα πρέ-
πει να υπάρξει πρόβλεψη της σύνδεσης της 
εκπαίδευσης με την βιομηχανία και την παρα-
γωγή προκειμένου να υπάρξει άμεση εφαρ-
μογή της παραγόμενης γνώσης στην τοπική 
οικονομία.

12. Επιτάχυνση της διαδικασίας αποπλη-
ρωμής των επενδυτικών σχεδίων και αντιμε-
τώπιση προβλημάτων στην υλοποίησή τους 

Η επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής 
μέρους των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τους αρμόδιους 
ελεγκτές πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα 
για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καθώς 
θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην άμεση 
δυνατότητα ενεργοποίησης στο Πληροφορια-
κό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των 
επιλογών για αιτήματα ελέγχου, πιστοποιήσεις 
προόδου, τροποποιήσεων κλπ διαδικασιών 
(διότι υπάρχουν μόνο ηλεκτρονικοί φάκελοι), 
ώστε να μπορούν να  υποβληθούν οι σχετι-
κές αιτήσεις και οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να 
ωφελούνται από τις ευεργετικές διατάξεις του 
Ν.4399/16. Η δυνατότητα αυτή θα εξασφαλίσει 
την αξιοποίηση και της δικαιούμενης ενίσχυ-
σης της φορολογικής απαλλαγής.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι πληρω-
μές των υποψηφίων 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 τροποποιήσεων ακόμη δεν έχει τεθεί σε λει-
τουργία.

Αρκετές επιχειρήσεις, όμως,  προχώρησαν 
στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδί-
ων χωρίς την καταβολή των ενισχύσεων αυ-
ξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τα προβλήμα-
τα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν στο ήδη 
αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν.

Δεδομένου ότι με τις πρόσφατες τροποποι-
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Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) είναι Φορέας Εκπροσώ-
πησης Εργοδοτών και σύμφωνα με το κατα-
στατικό του διενεργεί τις αρχαιρεσίες του χω-
ρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου 
ή δικηγόρου. Η διενέργεια των αρχαιρεσιών 
του είναι καθόλα νόμιμη και η Εφορευτική Επι-
τροπή μεριμνά και εποπτεύει για την τήρηση 
της τάξεως, του Νόμου και του καταστατικού, 
κατά την εκλογή με βάση το μητρώο των με-
λών.

Επειδή, δε, ο ΣΘΕΒ συμμετέχει στο πρόγραμμα 
ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων όλα τα προηγούμε-
να έτη, γνωρίζουμε ότι σε όλες τις προηγούμε-
νες εγκυκλίους ζητούνταν ένορκες βεβαιώσεις 
όλων των µελών της εφορευτικής επιτροπής, 
που βεβαίωναν τον αριθμό των ψηφισάντων 
µελών του φορέα και το γεγονός ότι η ψηφο-
φορία διεξήχθη σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
καταστατικού και του νόμου. Η απάλειψη αυ-
τού του όρου από τη νέα εγκύκλιο, οδηγεί σε 
αποκλεισμό από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 
έτους 2018, ενέργεια η οποία είναι αντίθετη με 
την ουσία της εγκυκλίου.  

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

15.  Ενεργοποίηση δυνατότητας μετατρο-
πής των Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Α.Ε.

Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη-
σης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Ιωάννη Δραγασάκη, απέστειλε ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, σχετικά με τις 

ήσεις και έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων 
λύνονται αρκετά θέματα και επιταχύνονται οι 
διαδικασίες στην υλοποίηση των Νόμων, ο 
ΣΘΕΒ ζητάει την άμεση έκδοση αποφάσεων 
υπαγωγής, τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ και εν 
τέλει την άμεση χορηγία πιστώσεων στις Περι-
φέρειες προκειμένου να προχωρήσουν στις 
αποπληρωμές των δόσεων των επενδυτικών 
σχεδίων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Θεσ-
σαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κα-
ταδικάζει 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 εί-
ναι κάθετα κολάσιμη.

14. Αποκλεισμός Φορέων Εκπροσώπησης 
στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4330/95/27.11.2018, 
ως δικαιούχοι φορείς του προγράμματος 
ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, μεταξύ άλλων ορίζονται: 
«οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ Α) 
Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φο-
ρείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων 
τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριό-
τητα». Η ανωτέρω εγκύκλιος ορίζει επίσης τον 
τρόπο, με τον οποίο θα πρέπει να διενεργού-
νται οι εκλογές των Φορέων Εκπροσώπησης 
Εργοδοτών και συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα 
πρέπει να διεξάγονται με την παρουσία δικα-
στικού αντιπροσώπου ή με την παρουσία δι-
κηγόρου.
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υπό διαμόρφωση διατάξεις στα πλαίσια του  
σχεδίου νόμου “Περί εταιρικών μετασχηματι-
σμών” που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 
από τις 11 Οκτωβρίου 2018.

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για 
το άρθρο 2, παράγραφος 1 (Υποκείμενα εται-
ρικών μετασχηματισμών), προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην διαδικασία εταιρικού 
μετασχηματισμού εκτός από τους Αστικούς 
Συνεταιρισμούς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. 

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί θα πρέπει να πά-
ψουν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα 
λοιπά εταιρικά σχήματα, αλλά να ενταχθούν 
σε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπο-
ρούν να έχουν τις ίδιες ευελιξίες μετασχηματι-
σμού και τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ο ΣΘΕΒ ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο 
την ενεργοποίηση δυνατότητας μετατροπής 
Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Α.Ε., συγχώνευ-
σης αυτών με άλλα εταιρικά σχήματα αλλά 
ακόμη και αναφορά για δυνατότητα απόσχι-
σης κλάδου των Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

16. 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. Θεσ-
σαλίας

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών συνεδρίασε έκτακτα την 
Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 με αφορμή 
τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Νόμου από το 
Υπουργείο Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλίας και αφού έλαβε υπόψη της την από-
φαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, απο-
φάσισε:

• Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του 
στο Σχέδιο Νόμου που προβλέπει την κατάρ-
γηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και να προτείνει την 
άμεση απόσυρσή του από το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.  
• Ως φορέας της πόλης της Λάρισας και 
αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ΤΕΙ Θεσσα-
λίας στην οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη της 
πόλης επιθυμεί να κάνει σαφές την αναγκαιό-
τητα της ύπαρξης του Ιδρύματος ως αυτοτε-
λούς ακαδημαϊκής 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.
• Εκφράζουμε την πλήρη εμπιστοσύνη 
και τη στήριξη μας στον Πρύτανη και στη Σύ-
γκλητο του ΤΕΙ Θεσσαλίας και θα είμαστε αρω-
γοί σε κάθε ενέργειά τους που προσβλέπει 
στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τριτοβάθ-
μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην πόλη 
μας. 

17. Ζήτηση προτάσεων για τη χάραξη εθνι-
κής στρατηγικής για το βαμβάκι. Αποτελεί πε-
ρίληψη των προτάσεων και των σημαντικότε-
ρων σημείων που υποβλήθηκαν

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Διεπαγγελμα-
τικής Ομάδας Βάμβακος κ. Βασίλη Μάρκου, 
απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης αναφορικά με την ζήτηση προτά-
σεων 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 προ-
ϊόντα «σημαία», με σημαντικές εξαγωγές. Οι 
προτάσεις που στάλθηκαν αναφορικά με το 
παραπάνω θέμα μπορούν να συνοψιστούν 
ως εξής: 

Παρεμβάσεις
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γελματική Οργάνωση Βάμβακος για την «Χά-
ραξη εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι».
• Εκπόνηση Μελέτης ολοκληρωμένου 
σχεδίου υποστήριξης καινοτόμου νεανικής 
επιχειρηματικότητας και νέων καινοτόμων επι-
χειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-
2020.
• Προτάσεις του ΣΘΕΒ για το Σχέδιο Δρά-
σης Προώθησης Επιχειρηματικότητας στην 
Θεσσαλία 2018 – 2019, ΠΕΠ Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας.
• Εκτίμηση των ειδικοτήτων και των αριθ-
μών θέσεων σε εργατικό δυναμικό από τρίτες 
χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης, όπως 
αποτυπώθηκαν από αιτήματα επιχειρήσεων 
μελών του ΣΘΕΒ.

«Όπως διαπιστώνουμε το προϊόν για την χώρα 
μας έχει μεγάλη σημασία και για την απασχό-
ληση, καθόσον στηρίζει πολλές θέσεις εργασί-
ας 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 οργά-
νωσης και της ταυτότητας του. Η ολοκληρω-
μένη 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 οι οποίες θα πρέπει να υλοποιη-
θούν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς χαράζοντας μια ενιαία στρα-
τηγική για την εκ νέου ανάδειξη του ελληνικού 
βαμβακιού θα πρέπει να κινούνται στην ποιοτι-
κή παραγωγή βάμβακος, στη μείωση κόστους 
παραγωγής, στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλο-
ντικών μεθόδων καλλιέργειας και στην εξυγί-
ανση του συστήματος εμπορίας βάμβακος.

Ο τομέας του βάμβακος αποτελεί έναν αγρο-
τικό τομέα που ως χώρα οφείλουμε να υπε-
ρασπιστούμε ως κόρη οφθαλμού. Ιδιαίτερα η 
Θεσσαλία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για 
την παραγωγή βαμβακιού πιστοποιημένης 
ποιότητας και καταγωγής. Η εθνική στρατηγι-
κή 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 πο-
σού της επιδότησης ανά στρέμμα». 

Θέσεις και προτάσεις του ΣΘΕΒ

• Προτάσεις του ΣΘΕΒ προς την Διεπαγ-
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Με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσιών προς τις θεσσαλικές επιχειρήσεις, Δι-
οίκηση και Υπηρεσία του ΣΘΕΒ στόχευσαν το 
2018, μέσω μιας αμφίδρομης αλλά και εποι-
κοδομητικής σχέσης με τα μέλη, στη συνεχή 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων, την ανταλ-
λαγή απόψεων και προβληματισμών και την 
ενίσχυση και ανάπτυξη νέων αναπτυξιακών 
δράσεων προς όφελος της βιομηχανίας και 
της επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα η διοίκηση και υπηρεσία του 
ΣΘΕΒ επισκέφθηκαν τις επιχειρήσεις :  ΚΕΔΑΠ 
ΑΕ, ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ, ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΟΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥ-
ΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε., INTERCOMM FOODS AE, ΒΡΥΣ-
ΣΑΣ ΑΕ, ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ, ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ, 
LOG ON AE, VIOFIL - ΦΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
KAI ΣΙΑ ΟΕ, ΛΑΒΥΣ ΑΕΒΕ, MULTY FOAM AEBE, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. (SIN HELLAS).  

Ειδικότερα, o πρόεδρος του ΣΘΕΒ κος Αχ. Ντα-
βέλης, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης του ΣΘΕΒ 
κκ Χρ. Γιακουβής Αντιπρόεδρος, Μιχ. Ανατολί-
της Αντιπρόεδρος, Ι. Σίνης Οικονομικός Επό-
πτης, Ν. Νταναβάρας Γενικός Γραμματέας, η 
κα Έλ. Καματέρη Γεν. Διευθύντρια του ΣΘΕΒ και 
ο υπεύθυνος προώθησης θεμάτων του ΣΘΕΒ 
κος Κ. Γρηγορίου, ξεναγήθηκαν στους χώ-
ρους των παραπάνω επιχειρήσεων και ενημέ-
ρωσαν για τις υπηρεσίες αλλά και τις δράσεις 
του ΣΘΕΒ.

Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το 
σύγχρονο επιχειρείν και τον κλάδο γενικότερα 
όπως ο αναπτυξιακός νόμος, το θέμα των 
δημοτικών και ανταποδοτικών τελών στις επι-
χειρήσεις, η ασφάλεια και η προστασία των 
επιχειρήσεων, τα ανταποδοτικά τέλη στις ΒΙΠΕ, 
θέματα υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου, 
η αυξημένη φορολογία, η γραφειοκρατία, τα 

προβλήματα χρηματοδότησης, η έλλειψη ρευ-
στότητας, οι καθυστερήσεις στην επιστροφή 
ΦΠΑ των εξαγωγών αλλά και οι προοπτικές 
ανάπτυξης και διαφοροποίησης των θεσσα-
λικών επιχειρήσεων μέσα στην οικονομική κρί-
ση.

Η Διοίκηση και η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ θα συνε-
χίσει και το 2019 τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις 
της Θεσσαλίας με σκοπό την σύσφιξη των 
σχέσεων και την στήριξη της επιχειρηματικότη-
τας.

Τακτικές και έκτακτες εγκύκλιοι

Η αποστολή ενημερωτικών εγκυκλίων τακτικών 
αλλά και έκτακτων αποτέλεσε το 2018 ένα ακό-
μη μέσα ενημέρωσης αλλά  επικοινωνίας της 
Υπηρεσίας του ΣΘΕΒ με τα μέλη του. Οι επιχει-
ρήσεις ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα 
οικονομικής φύσης. Την προηγούμενη χρονιά 
στάλθηκαν 8 εγκύκλιοι που αφορούσαν τους 
πιο κάτω τομείς:
• Νομοθετικές ρυθμίσεις – Αποφάσεις
• Οικονομικές εκθέσεις
• Στοιχεία από Πρεσβείες και Γραφεία ΟΕΥ από 
όλο τον κόσμο
• Ενημέρωση για εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό
• Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, 
συνεδρίων, εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο
• Κλαδικές μελέτες 
• Μηνύματα συνεργασίας 
• Δελτία ζητήσεων και προσφορών προϊό-
ντων και υπηρεσιών
• Διαγωνισμούς- Προμήθειες
• Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Σχέσεις με τα μέλη
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- μελών που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να 
αναπτύξουν περαιτέρω την εξαγωγική τους 
δράση.

Ημερίδες και εκδηλώσεις

Το 2018 ο ΣΘΕΒ διοργάνωσε ή συμμετείχε στη 
διοργάνωση των παρακάτω ενημερωτικών 
ημερίδων και εκδηλώσεων : 
• Διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης για τον 
κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων GDPR στα γραφεία του ΣΘΕΒ με ομιλητή  
τον Αντιστράτηγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ και Πρόεδρο του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI 
Institute) κ. Μανώλη Σφακιανάκη (09 Φεβρου-
αρίου 2018)
• Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στο 4ο Συνέδριο Αγρο-
τικής Επιχειρηματικότητας του Economist υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης στην Λάρισα (03 Μαΐου 2018)
• Ημερίδα του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Ιν-
στιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με 
αντικείμενο: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
και Ασφαλής Χρήση των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης», με ομιλητές από το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και εκπρόσω-
πο του ΣΘΕΒ. (28 Ιουνίου 2018)
• Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στην εκδήλωση που δι-
οργάνωσε το Επιμελητήριο Λάρισας με θέμα 
τη διεθνή έκθεση Worldfood Μόσχας και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης των εξαγωγών των 
θεσσαλικών επιχειρήσεων στη Ρωσική Ομο-
σπονδία. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην 
εκδήλωση ήταν ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης 
Ανατολίτης (5 Ιουλίου 2018)
• Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στην 83η ΔΕΘ (08 – 16 
Σεπτεμβρίου 2018).

Νέα μέλη

Στις 31/12/2018 στο μητρώο μελών του ΣΘΕΒ 

Export – Winners

Και τη χρονιά που πέρασε ο ΣΘΕΒ παρείχε 
την υπηρεσία στήριξης των επιχειρήσεων με-
λών που ασχολούνται με τις εξαγωγές, συμ-
βάλλοντας στην εξωστρέφεια και στην διε-
θνή ανάπτυξή τους. Η συνεργασία του ΣΘΕΒ 
με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων σε όλο τον κόσμο 
ήταν για ακόμη μία χρονιά ιδιαίτερα ικανοποι-
ητική .

Ειδικότερα οι Υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ 
μέσα από το Export Winners είναι:
• Επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες κλά-
δους υπηρεσίες προϊόντα
• Ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες
• Διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρήσεων 
για την συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές 
αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, κλαδικές συνα-
ντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Δημοπρασίες 
έργων
• Στατιστικές αναλύσεις για την πορεία των 
ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων ανά κλάδο 
για κάθε πιθανή χώρα και προορισμό
• Υπόδειξη δυνητικών συνεργατών (εισαγω-
γέων – χονδρεμπόρων, αλυσίδων σούπερ - 
μάρκετ κλπ) με αναλυτικά προφίλ στο εξωτερι-
κό καθώς και ζητήσεις προϊόντων
• Απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα
• Παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης 
(business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρί-
ων και εκδηλώσεων  

Και το 2018 ο ΣΘΕΒ συνέχισε να συνεργάζεται 
τόσο με Εξωτερικούς Συμβούλους Εξαγωγών 
με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Ε.Β.Ε) καθώς και με το Υπουργείο Εξωτερι-
κών – Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
με στόχο την υποβοήθηση των επιχειρήσεων 

Σχέσεις με τα μέλη
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συμμετείχαν 348 επιχειρήσεις. 
Στο μητρώο μελών του ΣΘΕΒ εντάχθηκαν οι πιο κάτω επιχειρήσεις:

ΒΜW - Παπαδόπουλος Α.Ε.: Εδρεύει στη Λάρισα και δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκι-
νητοβιομηχανίας.

Mανουάχ Μωυσής: Εδρεύει στη Λάρισα και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλειών.

Αγροσύμβουλοι - Καλφούντζος Γ. & ΣΙΑ ΕΕ: Εδρεύει στη Λάρισα και δραστηριοποιείται στον 
τομέα γεωργικών μελετών. 

Σχέσεις με τα μέλη
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Δημοσιοποίηση έργου και θέσεων

Μέσα δικτύωσης των θέσεων και προβολής 
των δραστηριοτήτων του ΣΘΕΒ το 2018 απο-
τέλεσαν:

Οι συνεντεύξεις τύπου του Προέδρου, καθώς 
και των δράσεων του ΣΘΕΒ στα ΜΜΕ
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=dKBzqjcylDo 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=c0yT8Mgxr7U&t=19s 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=4LsjDAHSt6U
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=2c8aFebSp_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_
GJhQ20Z19Q
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Hr9CJALU4dA 

 Τα δελτία τύπου και οι ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν 80 ανακοινώσεις και δελτία τύπου 
με βάση τα οποία τα μέσα ενημέρωσης τόσο 
τα έντυπα αλλά και τα ηλεκτρονικά αναφέρθη-
καν στις δραστηριότητες του ΣΘΕΒ.

Οι επαφές, συναντήσεις εργασίας και συσκέ-
ψεις

Τη χρονιά που πέρασε η Διοίκηση του ΣΘΕΒ είχε 
επαφές και συναντήσεις εργασίας με εκπρο-
σώπους Υπουργείων, Οργανισμών, Δήμων, 
Φορέων, Οργανισμών κλπ. Το 2018 πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εξής συναντήσεις:
1. Συνάντηση του ΣΘΕΒ με εκπροσώπους 
Πανεπιστημίων από την Τυνησία στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + 
«South Mediterranean Welding Center for 
Education, Training and Quality Control, SM 
WELD (10/01/2018)

2. Συνάντηση του προέδρου του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέα Νταβέλη με την Διοίκηση του ΤΕΕ 
(23/01/2018)
3. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με 
την Τομεάρχη της Ν.Δ. κα. Ντόρα Μπακογιάν-
νη (27/01/2018)
4. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέα Νταβέλη με τον πρώην Υπουργό Παι-
δείας κ. Πέτρο Ευθύμιου στα γραφεία του ΣΘΕΒ 
(01/02/2018)
5. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέα Νταβέλη με τον κ. Μ. Σφακιανάκη 
για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
GDPR (02/02/2018)
6. Συνάντηση του προέδρου του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέα Νταβέλη με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος  κ. Νέστορα 
Αντωνίου (09/02/2018)
7. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με 
εκπροσώπους επιχειρήσεων του Δήμου Τε-
μπών (16/03/2018)
8. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με 
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακα-
λώτο στα γραφεία του ΣΘΕΒ (23/03/2018)
9. Συνάντηση του προέδρου του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέα Νταβέλη με τον Γ.Γ. Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη 
(29/04/2018)
10. Συνάντηση του προέδρου ΣΘΕB κ. Αχιλ-
λέα Νταβέλη με τον Ευρωβουλευτή των «Σο-
σιαλιστών Δημοκρατών», κ. Νίκο Ανδρου-
λάκη, καθώς και σημαντικών εκπροσώπων 
των Υγειονομικών Φορέων της Θεσσαλίας 
(29/04/2018)
11. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέα Νταβέλη με τον Εμπορικό Ακό-
λουθο της Ελλάδος στην Κορέα κ. Κ. Δίκαρο 
(09/07/2018)
12. Συνάντηση για την εύρυθμη λειτουργία 
και ασφάλεια της ΒΙΠΕ Λάρισας  στον Δήμο 
Τεμπών μεταξύ του Δημάρχου κ. Κ. Κολλάτου, 
του Διοικητή του ΑΤ Τεμπών κ. Π. Χαρισμανί-
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δη,  του προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλη και 
της Διευθύντριας του ΣΘΕΒ κας Ελ. Καματέρη 
(09/07/2018).
13. Σύσκεψη για θέματα ασφάλειας των επι-
χειρήσεων μεταξύ του Αστυνομικού Διευθυντή 
Λάρισας κ. Βασ. Καραπιπέρη, του Δημάρχου 
Τεμπών κ. Κ. Κολλάτου, του προέδρου του 
ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλη και της Γ. Διευθύντριας 
του ΣΘΕΒ κας Ελ. Καματέρη (16/07/2018)
14. Συνάντηση της υπηρεσίας του ΣΘΕΒ με 
τον υπεύθυνο του Δικτύου Πράξη κ. Παν. Κα-
νιούρα (27/07/2018)
15. Συνάντηση της Υπηρεσίας και μελών της 
Διοίκησης του ΣΘΕΒ με την επιχειρηματική απο-
στολή από την Human Province Changsha 
City της Κίνας στο γραφείο του Δημάρχου Λα-
ρισαίων (21/08/2018)
16. Συνάντηση της υπηρεσίας του ΣΘΕΒ 
με την υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μάτα 
Παπαδημοπούλου στο πλαίσιο του έργου 
Innogrow που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας (26/09/2018)
17. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με 
τον Προϊστάμενο της Διοικητικής Μονάδας 
Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων της Γενικής Δ/νσης Περιβάλ-
λοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιώργο 
Κρεμλή (08/11/2018)
18. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέα Νταβέλη με τον πρόεδρο της TEN 
BRINKE HELLAS S.A κ. Φώτη Γιώφτσιο και υπο-
γραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας 
(16/11/2018)
19. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με 
τον σεβ. Μητροπολίτη Ιερώνυμο (24/12/2018)

Η Ετήσια Συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών 
του ΣΘΕΒ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 

Απριλίου 2018 στην Λάρισα και συγκεκριμένα 
στο Ξενοδοχείο «Larissa Imperial» 

Κατά την διάρκεια της Ανοικτής Συνέλευσης 
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες του Εκπροσώ-
που της Κυβέρνησης Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδι-
ωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη, του 
Εκπροσώπου του Προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας και Γ.Γ. Κ.Ο., Βουλευτή, κ. Κωνσταντί-
νου Τσιάρα, του Ευρωβουλευτή «Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών», κ. Νίκου Ανδρουλάκη, κα-
θώς και του Προέδρου ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέα Ντα-
βέλη. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης,  ο Περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός, 
ο Εκπρόσωπος Προέδρου “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ” Βουλευτής, κ. Κώστας Μπαρ-
γιώτας καθώς και ο Chief Economist  του ΣΕΒ 
κ. Μιχάλης Μασουράκης.

Στο τέλος της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε 
βράβευση του Καθηγητή Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρη Μπουραντά  
για την προσφορά του τόσο στην επιχειρη-
ματικότητα όσο και στην Κοινωνία καθώς και 
εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ. Οι 
εταιρείες που βραβεύτηκαν ήταν οι: BRETAS 
Ε.Π.Ε., COSMOS ALUMINIUM A.E, Ελληνικοί Χυ-
μοί ΑΕΒΕ, Lariplast Α.Ε

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι της Πολιτείας, ο επιχειρηματικός 
κόσμος της Θεσσαλίας, το σύνολο των κοι-
νωνικών εταίρων, εκπρόσωποι του επιχειρη-
ματικού κόσμου της Θεσσαλίας, εκπρόσωποι 
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκ-
παιδευτικής κοινότητας και πλήθος κόσμου.

Το Γενικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ 

Δημοσιοποίηση έργου και θέσεων
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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρί-
ου 2018 στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, η 
συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, με προ-
σκεκλημένο τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κ. Κώστα Αγοραστό, ο οποίος συνοδευόταν 
από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβου-
λίου κ. Γρηγόρη Παπαχαραλάμπους.

«Η μόνη ελπίδα βιωσιμότητας από το ενεργό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα προκύπτει μέσα 
από τις τοπικές και επιχειρηματικές συνέργει-
ες και την υποστήριξη των προγραμμάτων 
της Περιφέρειας καθώς το ενδιαφέρον για την 
συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιχειρηματι-
κές συνέργειες είναι έντονο την δεδομένη οικο-
νομική συγκυρία».

Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης τα μέλη του Γε-
νικού Συμβουλίου και τον περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας κ. Αγοραστό δίνοντας του τον λόγο 
προκειμένου να αναφερθεί σε θέματα που 
αφορούν το ΕΣΠΑ και ειδικότερα προγράμμα-
τα επιχειρηματικότητας τα οποία θα προκηρυ-
χθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλία το προ-
σεχές χρονικό διάστημα.

Ο κ. Αγοραστός τόνισε πως η Χώρα μας χρει-
άζεται μια νέα Βιομηχανική Επανάσταση, διότι 
χωρίς παραγωγή  δεν υπάρχει ισορροπία στην 
οικονομία. Θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό 
φορολογικό σύστημα, ευνοϊκό επιχειρηματικό 
περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων 
προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπημένη 
στρατηγική, σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Ο κ. Αγοραστός επισήμανε για την σημαντι-
κότητα της βράβευσης της Θεσσαλίας ως 
Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για 
το 2019 καθώς και στην προκήρυξη των νέων 
προτάσεων που θα προκηρυχθούν το προ-
σεχές χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια 

και συγκεκριμένα την δημιουργία Κέντρου Νε-
ανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στη 
Θεσσαλία «που θα χρηματοδοτεί καινοτόμες 
επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους ώστε να 
σταματήσει το φαινόμενο της μετανάστευσης 
των νέων από την Χώρα (brain drain)». 

Επιπλέον ανέφερε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα 
προκηρυχθεί ένα πρόγραμμα για την αναβάθ-
μιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χρη-
ματοδότηση 50% στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Τέλος ο κ. Αγοραστός επισήμανε πως τα τελευ-
ταία χρόνια στη Θεσσαλία έχουν γίνει πάνω 
από 2.000 έργα συνολικού προϋπολογισμού 
2,1 δις ευρώ κι έχουν προχωρήσει περισσό-
τερες από 2.540 επενδύσεις από υφιστάμενες 
και καινούργιες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 
670 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα να 
συγκρατηθούν ή να δημιουργηθούν χιλιάδες 
θέσεις εργασίας. Έθεσε ως κεντρική πολιτική 
προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«τον επαναπροσανατολισμό της περιφερεια-
κής οικονομίας προς τη γνώση και την καινο-
τομία, την αποδοτικότητα των πόρων και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη δημιουργία 
νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Οι  συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η ελλη-
νική οικονομία αυτήν την στιγμή χρειάζεται μια 
επενδυτική έκρηξη και γενναίες κινήσεις από 
όλες τις μεριές δραστική βελτίωση σε όλα τα 
μέτωπα που διαμορφώνουν το επιχειρηματι-
κό περιβάλλον με στόχο την δημιουργία ενός 
σταθερού και ελκυστικού πλαισίου για την 
προσέλκυση επενδύσεων και πως ο στόχος 
της επανεκκίνησης της οικονομίας είναι εθνι-
κός και η ανάγκη για την επίτευξή του είναι επι-
τακτική.

Η συμμετοχή του ΣΘΕΒ στην 83η ΔΕΘ (08-
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Ο ΣΘΕΒ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμ-
μετείχε στη ΔΕΘ όπου το περίπτερό του αξιο-
ποιήθηκε για την προβολή των επιχειρήσεων 
μελών του και για επιχειρηματικές συναντήσεις 
στα πλαίσια της 83ης Διεθνής Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε από 8 έως 
16 Σεπτεμβρίου, αλλά και πλήθους σημαντι-
κών συναντήσεων με πολιτικούς παράγοντες, 
εκπροσώπους επιχειρήσεων, επιχειρηματικών 
και κοινωνικών φορέων, που πραγματοποίη-
σε η Διοίκηση.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης και τα μέλη της Διοίκησης συ-
ναντήθηκαν με στελέχη της Κυβέρνησης και 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπως με τον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων κ. Β. Κόκκαλη, τον Γενικό Γραμματέα 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών 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 θέματα επιχειρηματικότητας 
και ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ είχε 
συνάντηση με τον νέο πρόξενο των ΗΠΑ κ. Γ. 
Φλέγκερ όπου είχαν την ευκαιρία να συνομι-
λήσουν για προοπτικές συνεργασίας καθώς 
όπως δήλωσε «η δυναμική των θεσσαλικών 
επιχειρήσεων και οι προοπτικές τους ανάπτυ-
ξης είναι αρκετά μεγάλες και αναξιοποίητες». 

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και 
στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας 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 συναντήθηκαν με εκπρόσωπους των 
περιφερειακών Συνδέσμων και Επιμελητηρίων 
συνομιλώντας για κοινές δράσεις, ενέργειες 
που θα πρέπει να υλοποιήσουν για την ενίσχυ-
ση των εξαγωγών αλλά και την στήριξη της ελ-
ληνικής βιομηχανίας.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ καθ’ όλη την διάρκεια της 
83ης ΔΕΘ συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων 
και είχε μία σειρά επαφών με πλήθος πολιτι-
κών, τοπικών και θεσμικών παραγόντων προ-
κειμένου να ενημερωθούν για τις  δράσεις του 
ΣΘΕΒ αλλά και την προβολή και προώθηση 
των θεσσαλικών επιχειρήσεων και των προϊό-
ντων τους.
 
«Η 83η ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ, άνοιξε 
ένα νέο παράθυρο στις ελληνικές εταιρείες με 
στόχο την συνεργασία, την εξωστρέφεια, την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η συ-
νεργασία του ΣΘΕΒ με τη Διοίκηση της ΔΕΘ όχι 
μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα επεκταθεί σταθε-
ρά και διαχρονικά, προς όφελος των δύο αυ-
τών σημαντικών θεσμών, αλλά και των επιχει-
ρήσεων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν την προβολή τους», επισήμανε 
ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Το επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ με ομιλητή 
τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Μαργαρίτη Σχοινά

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών διοργάνωσε επιχειρηματικό δεί-
πνο, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου  2018 στη 
Λάρισα, με κεντρικό ομιλητή τον Εκπρόσω-
πο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη 
Σχοινά.
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Στην εκδήλωση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό 
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγο-
ραστός και ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Από-
στολος Καλογιάννης ενώ τον κ. Σχοινά υπο-
δέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαι-
ρετισμό.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών απονεμήθηκε στον επίτροπο της Ε.Ε. κ. 
Μαργαρίτη Σχοινά ο τίτλος του «Επίτιμου Μέ-
λους» του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών.

Το επιχειρηματικό δείπνο πραγματοποιήθηκε 
παρουσία πολιτικών παραγόντων και συγκε-
κριμένα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης κ. Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτών, εκπρόσω-
πων των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών, 
εκπροσώπων των φορέων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, εκπροσώπων τοπικών επιστημονι-
κών και επαγγελματικών ενώσεων καθώς και 
πλήθος μελών του επιχειρηματικού κόσμου 
της Θεσσαλίας.

Το Δελτίο του ΣΘΕΒ

Συνεχίστηκε η έκδοσή του το 2018 σε ηλεκτρο-
νική μορφή με 4 τεύχη με ένα ευρύτατο κύκλο 
αποδεκτών πανελλαδικά, με τις θέσεις και τις 
δράσεις του καθώς και την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα των μελών του, στους οποίους 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στις σελίδες του, οι 
οποίες είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα 
του ΣΘΕΒ, παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέ-
σεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του ΣΘΕΒ σε 
επίκαιρα θέματα της οικονομικής πραγματικό-
τητας, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες 
που αναπτύσσει ο ΣΘΕΒ. Παράλληλα, στην 

στήλη «Επιχειρηματικά Νέα Μελών» και «Νέα 
Προϊόντα» φιλοξενούνται και παρουσιάζονται 
δραστηριότητες των μελών του.

Οι συνεντεύξεις και δηλώσεις στα ΜΜΕ
Τη χρονιά που πέρασε οι θέσεις του ΣΘΕΒ 
παρουσιάστηκαν μέσα από Συνεντεύξεις και 
δηλώσεις του Προέδρου και των μελών της 
Διοίκησης τόσο στον τοπικό όσο και στον Πα-
νελλήνιο τύπο σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
και αφορούσαν μεταξύ άλλων την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας του ΣΘΕΒ. Θέματα που πα-
ρουσίασε ο ΣΘΕΒ ήταν η μείωση των εργοδο-
τικών εισφορών με την παράλληλη αύξηση 
του κατώτατου μισθού, η οικονομική κρίση, ο 
αναπτυξιακός νόμος, η ρευστότητα των επι-
χειρήσεων, θέματα σχετικά με την υγεία και τις 
συνεχείς αλλαγές, φορολογικά αλλά και θέμα-
τα που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια 
αλλά και την εκπαίδευση.

Οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις του προέδρου 
και των άλλων εκπροσώπων της Διοίκησης 
και της Υπηρεσίας

• 1 Μαρτίου 2018
«Μαθητεία-Πρακτική άσκηση στην ΕΠΑΣ του 
ΟΑΕΔ» 
Διοργάνωση: ΟΑΕΔ

• 17 Μαρτίου 2018
«Μνημεία και τουριστική ανάπτυξη, μια αμφί-
δρομη σχέση» 
Διοργάνωση: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

• 03 Μαΐου 2018
4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με 
θέμα «Η Αγροτική 
Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, Παράδοση, 
Τεχνογνωσία, Καινοτομία» 

Δημοσιοποίηση έργου και θέσεων
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Διοργάνωση: Economist

• 27 Σεπτεμβρίου 2018
«Παρουσίαση του προγράμματος GEFYRA» 
Διοργάνωση: Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσα-
λίας και Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(CSR HELLAS)

Η ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ

Η ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ (www.sthev.gr) 
εμπλουτίζεται καθημερινά με πληροφορίες 
που αφορούν το επιχειρηματικό γίγνεσθαι 
αλλά και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Το site 
του ΣΘΕΒ παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ει-
κόνα του έργου του Συνδέσμου, της ιστορίας 
και της Διοίκησής του. Περιλαμβάνει επίσης τις 
τρέχουσες ανακοινώσεις, τα δελτία τύπου, τις 
εκδηλώσεις καθώς και προγράμματα που έχει 
υλοποιήσει ο ΣΘΕΒ. Οι επισκέπτες της αυξάνο-
νται καθημερινά και αποτελεί ένα από τα κύρια 
μέσα ενημέρωσης για τα μέλη του Συνδέσμου.

Η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο 
Facebook λειτουργεί και εμπλουτίζεται συνε-
χώς ενώ στα πλαίσια εξωστρέφειας δημιουρ-
γήθηκε η νέα σελίδα στο LinkedIn και το Twitter 
όπου αναρτώνται άμεσα όλα τα τρέχοντα θέ-
ματα και εξελίξεις που αφορούν τον επιχειρη-
ματικό κόσμο και τις δράσεις του ΣΘΕΒ.

Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα μας βρεί-
τε : 
https://www.facebook.com/AssociationofTh
essalianEnterprisesIndustries/  
https://www.linkedin.com/company/sthev/ 
https://twitter.com/sthev_ 

Το συμβούλιο των Προέδρων

Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες συνα-
ντήσεις του Συμβουλίου των Προέδρων του 
ΣΘΕΒ στις 03 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 17 
Δεκεμβρίου 2018. Κατά την διάρκεια των συ-
ναντήσεων δόθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 
δεδομένα της οικονομικής κατάστασης της 
Χώρας και την πορεία της μετά και την επίση-
μη έξοδο από τα προγράμματα στήριξης. 
Η μακροχρόνια ύφεση που πλήττει το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, η ανάγκη από ρευστότητα, 
η «ασφυξία» από τις φορολογικές επιβαρύν-
σεις που βιώνουν οι επιχειρήσεις καθημερινά, 
το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι αναγκαίες 
στρατηγικές δράσεις που απαιτούνται προ-
κειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις μέλη 
του ΣΘΕΒ στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, 
τέθηκαν στο τραπέζι. Θέματα τα οποία είναι 
εξίσου σημαντικά και ταλανίζουν την ελληνική 
οικονομία και επιχειρηματικότητα τα τελευταία 
χρόνια, όπως η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, η αντιμετώπιση των κόκκινων 
δανείων και το υψηλό κόστος ενέργειας, απα-
σχόλησαν έντονα τους συμμετέχοντες. 

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Νταβέλης ανέφερε 
πως ευελπιστεί πως μετά την έξοδο της Χώ-
ρας 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 χώρας στην ψηφιακή εποχή (4η 
βιομηχανική επανάσταση - Industry 4.0). Η ελ-
ληνική οικονομία επανέρχεται σε μια σταθερο-
ποίηση και χρειάζονται αρκετά βήματα ώστε 
να περάσουμε από την κρίση στη σταθερότη-
τα και μετέπειτα στην ανάπτυξη.

Επιπλέον ο κ. Νταβέλης έκανε ιδιαίτερη αναφο-
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ρά στην στοχευμένη πρόταση του ΣΘΕΒ προς 
την Κυβέρνηση, για την μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών με ισόποση αύξηση των κα-
θαρών αποδοχών των εργαζομένων ενώ ανέ-
φερε πως δεν μπορεί να υπάρξει επαναφορά 
των κλαδικών συμβάσεων χωρίς την σύμφω-
νη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, γυρίζο-
ντας 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 ανασχηματισμό ευελπι-
στώντας πως θα αποκτήσει ουσιαστικές αρ-
μοδιότητες και να αποτελέσει εστιακό σημείο 
χάραξης βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλά-
δα.

Επίσης συμφώνησαν πως η ελληνική οικονο-
μία αυτήν την στιγμή χρειάζεται μια επενδυτική 
έκρηξη και γενναίες κινήσεις από όλες τις πλευ-
ρές, δραστική βελτίωση σε όλα τα μέτωπα που 
διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον με στόχο την δημιουργία ενός σταθερού 
και ελκυστικού πλαισίου για την προσέλκυση 
επενδύσεων και πως ο στόχος της επανεκκίνη-
σης της οικονομίας είναι εθνικός και η ανάγκη 
για την επίτευξή του είναι επιτακτική. 

Στη συνάντηση υπό την Προεδρία του κ. Αχιλ-
λέα Νταβέλη παρευρέθησαν οι τέως πρόεδροι 
κκ Ηλίας Βαλαβάνης, Ευριπίδης Χαρμάνης, Νί-
κος Ρώμνιος, Απόστολος Δοντάς, και η Γενική 
Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.

Δημοσιοποίηση έργου και θέσεων
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Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Η εκπαίδευση και εξέλιξη προσωπικού 
είναι κύρια ζητήματα που απασχολούν 
μια επιχείρηση και ιδιαίτερα σήμερα με τις 
καθημερινές προκλήσεις, τα προβλήματα, τις 
κρίσεις, τις αναδιαρθρώσεις και επανεξετάσεις 
των δομών, τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, 
τις αλλαγές, τις αμφιβολίες, τις αναταράξεις 
και τις αναδιατάξεις σε όλο το γίγνεσθαι 
της ανθρώπινης και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση διαδραματίζει 
έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για την 
επιχείρηση, διότι χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό 
να υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης. Η 
διαδικασία της εκπαίδευσης αποτελεί τον κύριο 
πυλώνα δια του οποίου εισέρχεται η εσωτερική 
άσκηση, η γνώση, η εμπειρία, η ενημέρωση, 
η αρμονική συμπεριφορά, η δύναμη και η 
ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της 
ίδιας της επιχείρησης ή του οργανισμού. Οι 
άνθρωποι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο 
μιας επιχείρησης. Η προσέλκυση, αξιολόγηση 
και επιλογή ικανού και κατάλληλου 
προσωπικού και τα γενικότερα θέματα που 
αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της επιχείρησης, στην ευελιξία σε ένα 
μεταλλασσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον 
ενώ επίσης προλαμβάνουν μελλοντικές 
δυσκολίες προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 

Τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων και οργανισμών στρέφουν 
την προσοχή τους στην εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των εργαζομένων τους, 
θεωρώντας την ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων βασικό συστατικό για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, 
που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί από 
τους ανταγωνιστές της. Οι επιχειρήσεις που 
επιμορφώνουν τους εργαζομένους τους, 
δίνοντας τη σωστή εκπαίδευση, η ευελιξία 

και η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων 
εξελίσσεται, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση 
αλλαγών και την επιτυχημένη προσαρμογή σε 
νέες συνθήκες περιβάλλοντος. 

O ΣΘΕΒ είναι σύμμαχος των επιχειρήσεων 
στην προσπάθεια που καταβάλλουν για 
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής 
τους διαδικασίας, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού 
τους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση 
στους εργαζόμενους τους. 

Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΘΕΒ συνεχίζει 
την εκπαιδευτική δραστηριότητά του, 
επιμορφώνοντας εκατοντάδες επιχειρηματίες, 
στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους των 
Θεσσαλικών επιχειρήσεων με κύριο μέλημά του 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τη 
συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων 
και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Υλοποιούμενα προγράμματα 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΣΘΕΒ για 
το έτος 2018 συνοψίζεται στην υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο 
διεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης 
μέσω της εργοδοτικής εισφοράς (ΛΑΕΚ) 
0,24%, όσο και προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 
(ΛΑΕΚ 1-49), συνολικά καταρτίστηκαν 326 
στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Το 
τμήμα Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του έτους 
πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με τα 
κέντρα δια βίου μάθησης εντός της Λάρισας με 
στόχο τη σύσφιξη σχέσεων και την ενημέρωση 
για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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Διεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης 
μέσω της εργοδοτικής εισφοράς (ΛΑΕΚ) 
0,24% 

Πιο συγκεκριμένα για το έτος 2018, ο ΣΘΕΒ 
υλοποίησε 11 διεπιχειρησιακά προγράμματα 
επιμόρφωσης: 

1. «Εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού 
συστήματος σύμφωνα με το Ν 4387/2016, 
όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και  
σύμφωνα με το Ν. 4488/2017 & 4509/2017 και 
ισχύει», 1 Φεβρουαρίου 2018. Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ
2. «Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων & 
Λεβήτων», 22 Φεβρουαρίου και 1,2&3 Μαρτίου 
2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ, 
σε συνεργασία με το ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ
3. «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων GDPR Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων DPO», 17 Μαρτίου 2018. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ, σε 
συνεργασία με τη BM Trada
4. «Αύξηση Πωλήσεων - Digital Market-
ing και Social Media», 4&5 Μαΐου 2018. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο ΙΕΚ Open Mel-
lon
5. «Τα κρίσιμα σημεία στρατηγικής για την 
πρόσβαση των τυροκομικών επιχειρήσεων 
στη διεθνή αγορά», 26 Ιουνίου 2018. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ 
6. «Δημιουργήστε ένα πετυχημένο site 
και διαφημίστε το αποτελεσματικά», 29 και 30 
Ιουνίου 2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
στο ΙΕΚ Open Mellon 
7. «Οι βασικές αλλαγές στη νομοθεσία 
των ανώνυμων εταιριών Ν. 4548/11.06.2018 
- Άμεση εφαρμογή από 01/01/19», 13 
Οκτωβρίου 2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
στον ΣΘΕΒ
8. «Οικονομικά για μη οικονομικούς», 2 
Νοεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 

στον ΣΘΕΒ
9. «Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς υγείας», 16&17 
Νοεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
στον ΣΘΕΒ
10. «Μέτρηση – Βελτίωση 
παραγωγικότητας», 23&24 Νοεμβρίου 2018. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με την 
εταιρία AQS
11. «Μην πουλάτε! Κάντε τους άλλους 
να αγοράσουν», 18 Δεκεμβρίου 2018. Το 
πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον ΣΘΕΒ

Ακόμη για το 2018, ο ΣΘΕΒ υλοποίησε 2 
θεματικά εργαστήρια (workshops): 

1. «Erasmus for Young Entrepreneurs», 28 
Μαρτίου 2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
στον ΣΘΕΒ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
2. «Προγράμματα και εργαλεία για τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων» 13 Δεκεμβρίου 
2018. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη του 
Δικτύου ΠΡΑΞΗ, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ. 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 
1-49)

Παράλληλα για το Έτος 2018 ο ΣΘΕΒ, 
βάση της Εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-49 2018 για τα 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 
1-49, ΕΤΟΣ 2018), απέστειλε ενημέρωση για τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που προτίθεται 
να υλοποιήσει εντός του έτους 2019 για τα 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση
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στελέχη των επιχειρήσεων και βιομηχανιών στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
τους αναγκών.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 
με σκοπό να καλυφθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Στατιστική ανάλυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2018

Ως προς την Θεματολογία των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΘΕΒ, που υλοποιήθηκαν το 
έτος 2018:

Εκπαίδευση και επιμόρφωση
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Ο ΣΘΕΒ έχει δημιουργήσει και συντηρεί βάση δεδομένων ευρέσεως εργασίας.  Μέσω της συ-
γκεκριμένης πλατφόρμας επεξεργάζονται στοιχεία που έχουν καταγραφεί, μετά από οικειοθελή 
προσφορά βιογραφικών σημειωμάτων ανθρώπων, που αναζητούν εργασία. Ο ΣΘΕΒ συνερ-
γάζεται με τα γραφεία διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, των 
δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ στην περιοχή της Λάρισας. 

Η βάση αυτή, εμπλουτίζεται καθημερινά και αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για 
τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ, που έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να επιλέγουν στε-
λέχη από ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, με βάση το επίπεδο σπουδών τους, τη χρήση νέων τε-
χνολογιών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εξειδικευμένη εμπειρία κ.α.  Το γραφείο διασύνδεσης 
δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις - μέλη να μας αποστείλουν προς δημοσίευση τις αγγελίες 
τους για αναζήτηση προσωπικού. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 ο ΣΘΕΒ συγκέντρωσε 126 βιογραφικά σημείωμα ανθρώπων 
που αναζητούσαν θέση εργασίας και δέχτηκε 20 αιτήματα από μέλη επιχειρήσεις του για την 
κάλυψη θέσεων εργασίας.
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Δίκτυο Πράξη 

Ο ΣΘΕΒ στα πλαίσια σύμβασης συνεργασίας 
που έχει υπογράψει με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας, κατά το έτος 2018 πραγματοποίησε 
δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης για τις 
υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο.

Το έργο συνεργασίας αφορά την ενημέρωση 
των επιχειρήσεων για τις δράσεις του Δικτύου 
Πράξη, καθώς επίσης και την ενίσχυση 
της σύνδεσης με τους επιχειρηματίες και 
περιλαμβάνει συνεχής ενημέρωση των 
υπηρεσιών για την επίλυση των προβλημάτων 
τους, υποστηρικτικές υπηρεσίες, που 
συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, πληροφόρηση, 
διαμεσολάβηση και υποστήριξη προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς 
τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, 
διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, καθώς 
και αξιοποίησης και ενσωμάτωσης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην 
παραγωγική διαδικασία.

Ο ΣΘΕΒ με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ 
υλοποίησε:
• Εκδήλωση με θέμα: «Startup Europe 
Week 2018», την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 
σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση 
Digital Idea, και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
• Εκδήλωση με τίτλο: «Οι προκλήσεις και 
τα πλεονεκτήματα της Βιομηχανίας 4.0», την 
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.
• Ενημερωτικό workshop με θέμα 
«Προγράμματα και εργαλεία για τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων» την Πέμπτη 13 
Δεκεμβρίου 2018.

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη 

χρονιά από εκπροσώπους της Υπηρεσίας 
του ΣΘΕΒ στις επιχειρήσεις μέλη του, με 
σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση 
των υπηρεσιών του Δικτύου Πράξη και την 
εκτενέστερη ενημέρωση για την αξιοποίηση 
των υπηρεσιών του Δικτύου προς όφελος της 
βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. 

Συγκεκριμένα η υπηρεσία του ΣΘΕΒ επισκέφθηκε 
τις επιχειρήσεις: Π. ΣΦΥΡΙΔΟΥ Ε.Ε. – SYNTHE-
SIS, ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & 
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΠΟΡΕΛΛΟ ΑΕΒΕ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
ΑΦΟΙ Α.Ε., DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., BRETAS 
ΕΠΕ, ΕΛΒΑΚ Α.Ε., ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ, 
ΒΕΛΛΗΣ AΒΕΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, COSMOS ALU-
MINIUM Α.Ε., ΘΕΣΓΑΛΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, 
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ, Β. ΧΑΛΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,   
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΘΕΣ.ΤΟ».

Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών από την 1η Νοεμβρίου 
2018 συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+  με θέμα: «InnoTrain - In-
novative Training in VET. Professional capacity 
building of VET - business key actors for quali-
tative WBL experiences». 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία 
μεταβιβάσιμων αποτελεσμάτων για την 
αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
όλων αυτών που εμπλέκονται καθημερινά 
με επιχειρήσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ) και η παράδοση 
προγραμμάτων μάθησης βασισμένων στην 
εργασία (WBL), επισημαίνοντας την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας. 
Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο σκοπεύει να 
διερευνήσει και να αναπτύξει νέες στρατηγικές 

Ειδικά προγράμματα
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Ειδικά προγράμματα

για αποτελεσματικές δομές συνεργασίας 
των επιχειρήσεων-ΕΕΚ με τη συμμετοχή 
συμπληρωματικών τοπικών φορέων, με 
προοπτικές εκμετάλλευσης σε άλλες περιοχές 
της ΕΕ.

Στα πλαίσια του προγράμματος στις 6 και 
7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συνάντηση των εταίρων (Αυστρία, Γερμανία, 
Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) του προγράμματος 
στη Βιέννη.
 
Στο meeting συζητήθηκαν οι αδυναμίες 
των επιχειρήσεων-ΕΕΚ της κάθε χώρας που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι αδυναμίες των 
προγραμμάτων μάθησης βασισμένων στην 
εργασία και οι ανάγκες για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ακόμη, έγινε 
αναφορά και στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά 
προγράμματα εστιάζοντας στις αδυναμίες 
τους και στις ανάγκες για επαγγελματική 
ανάπτυξη ως βάση για τη δημιουργία νέων και 
καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα 
πραγματοποιηθούν επιπλέον συναντήσεις 
μεταξύ των εταίρων καθώς και εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις με σκοπό την επίτευξη του γενικού 
στόχου του προγράμματος.

Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε ως εταίρος στην υποβολή 
δύο ακόμη ευρωπαϊκών προτάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα:
• The term of social entrepreneurship and 
best practices of it, especially in the area of 
refugees and women empowerment
• PRecision Integrated FArming for Circular 
Economy

Ενώ, συμμετείχε και ως associate partner στα 

εξής ευρωπαϊκά προγράμματα:
• Joint Qualifications in Vocational Education 
and Training
• EWE - Empowering Women through e-Entre-
preneurship
• M-FINANCE: m-learning course on innova-
tive financing channels for entrepreneurs and 
micro-enterprises
• 2W-Man: Introducing Manager for Work 
Well-being to prevent and combat work-re-
lated stress

Το έτος 2017 ο ΣΘΕΒ δημιούργησε ένα νέο 
έντυπο στα αγγλικά, το οποίο αναφέρεται στο 
προφίλ, τις δράσεις του ΣΘΕΒ, ενισχύοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο τη γνωριμία του ΣΘΕΒ 
με οργανισμούς, φορείς του εξωτερικού όσο 
και εντός της Ελλάδας με στόχο την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε ως εταίρος στην υποβολή 
τριών ευρωπαϊκών προτάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Agri-food Training with and for NEETs. 
2. InnoTextCon: Innovative approach to the 
reduction of Textile Contamination. 3. Co-
open DOORS – Co-operating network of cre-
ative communities for sharing and collabora-
tive economy. 

Παράλληλα ανέπτυξε το δίκτυο συνεργατών 
του με φορείς, με στόχο την υλοποίηση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 
ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας 
Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
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Εκπρόσωποι

Ο ΣΘΕΒ, ως καταξιωμένος κοινωνικός εταίρος, καλείται και συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια, 
επιτροπές ή άλλης μορφής συλλογικά όργανα, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ή και εφαρ-
μογή μέτρων πολιτικής που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως:

Επιτροπές διευθέτησης χρόνου εργασίας νομών Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων
Επιτροπή Άδειας εργασίας αλλοδαπών Ν. 3202/2003 
Επιτροπή ελέγχου ανεξαρτησίας φορέα πιστοποίησης Q-check
Επιτροπή ελέγχου χορήγησης αδειών ιδιωτικών ΙΕΚ
Επιτροπή Παρακολούθησης Υπουργείου Εργασίας (Ν. 2639/98) 
Επιτροπή Σύνδεσης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με την Απασχόληση 
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (Ν. 1568/85) 
Επιτροπή Υπουργείου Εργασίας (Ν. 1648/86)
Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Ν.3299/2004
Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης (Προσόντων) Θεσσαλίας
Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.) 
Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή Ν. 2643/98 για την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ Θεσσα-
λίας
Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο ΔΔΔ 
Συμβουλευτικές επιτροπές γραφείων απασχόλησης ΟΑΕΔ Υ.Ν. Λάρισας και Τ.Υ. Ελασσόνας
Συμβουλευτική Επιτροπή Υπηρεσίας ΟΑΕΔ 
Τοπική Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ Λάρισας 
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας
Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κιλελέρ
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων
Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων
Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας κ.α.
  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή του προβλέπεται ήδη από το νόμο ενώ σε άλλες περι-
πτώσεις καλείται επειδή θεωρείται ότι εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα και μεταφέρει 
έγκυρα και αποτελεσματικά τις ανάγκες του κόσμου των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει, επίσης, στις θεματικές ομάδες εργασίας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ-
χής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
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Οικονομική διαχείριση

Ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2018 
έκλεισε με θετικό υπόλοιπο 6.810.86€ κυρίως 
χάριν στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών, στην 
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
στη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ειδικά 
προγράμματα, στην εγγραφή νέων μελών 
καθώς και στις καθοριστικές παρεμβάσεις 

Κοινωνική δράση

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ ανακυκλώνει όλο τον 
όγκο των χρησιμοποιημένων χαρτιών και 
εφημερίδων της που ξεπερνά τα 200 κιλά 
μηνιαίως. Επίσης επιστρέφει όλα τα άδεια τόνερ, 
τα μελανάκια των εκτυπωτικών μηχανών και 
τις παλιές συσκευές και μπαταρίες σε  εταιρίες 
που φροντίζουν για ασφαλή καταστροφή ή 
ανακύκλωση. 

Τράπεζα αίματος

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών στο πλαίσιο των δράσεων 
κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης 
των επιχειρήσεων μελών του λειτουργεί από το 
2008 «τράπεζα αίματος» σε συνεργασία με το 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.  
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος της εξεύρεσης αίματος 
στις έκτακτες ανάγκες των μελών του με τη 
δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν 
να απευθύνονται απευθείας στο Τμήμα 

του για την ουσιαστική υποστήριξη των 
επιχειρήσεων στην καθημερινή τους λειτουργία.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του 
ΣΘΕΒ πραγματοποιήθηκε από τους ελεγκτές 
κ.κ. Νικολέτα Κατσίφα και Γιώργο Γκουδάλα.

Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Λάρισας (τηλ. 2413502257, 
2413502258) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
09.00-13.30.

Υποστήριξη και συνεργασίες με:

- Την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης - Τυρνάβου
- Το Χαμόγελο του Παιδιού
- Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 
Λαρισαίων
- Την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας
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Χορηγοί 2018 Θερμές ευχαριστίες
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Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θεσσαλικού επιχειρείν και 
της κοινωνίας.

Δημοσιεύματα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα




