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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνεδρίαση μελών Γενικού Συμβουλίου ΣΘΕΒ με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Αντώνη Γεωργακάκη - Συνεδρίαση 
Συμβουλίου Προέδρων ΣΘΕΒ σελ. 4-5 Επισκέψεις υποψηφίων Βουλευτών Π.Ε. Λάρισας σελ. 6-7  Συνάντηση Διοίκησης 
ΣΘΕΒ με Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας και με την υποψήφια Ευρωβουλευτή κα Τζαβέλλα σελ. 
8   Έλλειψη εξειδικευμένου ανειδίκευτου προσωπικού και περιφερειακά προβλήματα στη Συνεδρίαση του Δ.Σ ΣΘΕΒ 
παρουσία του Αντιπρόεδρου ΣΕΒ κ. Σπ. Θεοδωρόπουλο  σελ. 9 Παρεμβάσεις   σελ. 10 Ημερολόγιο σελ. 12 Work-
shops: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων» και «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την 
καινοτομία για ΜμΕ» σελ. 13-14  Σε συνάντηση εργασίας ο ΣΘΕΒ στην Μπολόνια - Στο πλαίσιο του Innotrain Erasmus+ 

σελ. 17 Παρουσίαση σελ. 18-19    Συνεργασία ΣΘΕΒ με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ σελ. 20 Εκπαιδευτικά προγράμματα σελ. 22  
Νέα προϊόντα σελ. 23  Επιχειρηματικά νέα σελ. 24

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογρά-
φοντος
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Στα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας, στην παροχή εγγυή-
σεων στις διεθνείς συναλλαγές των επιχειρήσεων και 
γενικά για όλες τις δράσεις και τα προγράμματα για 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευ-
στότητας και συναλλαγών, επικεντρώθηκε η χθεσινή 
συνεδρίαση μελών του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ 
παρουσία του πρόεδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ) κ. Αντώνη Γεωργακάκη 
και του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ & Διευθύνοντα Συμβού-
λου της CHIPITA A.E., κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, αφού καλω-
σόρισε τους επίσημους προσκεκλημένους, ανέφερε πως 
«η ίδρυση ενός τέτοιου θεσμού όπως η Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα Α.Ε. αποτελεί διαχρονικό και πάγιο αίτημα 
της επιχειρηματικής κοινότητας, εξαιρετικής σημασίας 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων 
στη χρηματοδότηση. Η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας Α.Ε. απαντά στην ανάγκη συγκέντρωσης 
των χρηματοδοτικών εργαλείων σε μια δομή, η οποία θα 
προσελκύει κεφάλαια, θα αξιολογεί και θα χρηματοδοτεί 
επενδύσεις με σύγχρονα εργαλεία».

Δραστηριότητες

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως μοχλός ανάπτυξης 
επενδύσεων 

Ο Προέδρος της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας στον ΣΘΕΒ 
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Δραστηριότητες

Ο κ. Νταβέλης τόνισε πως  «η ελληνική οικονομία βρίσκε-
ται σε στάδιο ανάκαμψης μετά την έξοδο  από την κρίση 
και χρειάζεται στήριξη και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Ο ΣΘΕΒ, ως επιχειρηματικός φορέας θα είναι συνεχώς 
κοντά σε κάθε πρωτοβουλία που αποτελεί μοχλό για την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, τη στήριξη των επι-
χειρήσεων και την προώθηση  επενδύσεων με στρατηγι-
κό σχεδιασμό».

Στον καταστατικό σκοπό της ύπαρξης της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, στις προσπάθειες στήριξης των επιχειρήσεων 
και στις ειδικές δράσεις και προγράμματα στα οποία θα 
στοχεύσει η Τράπεζα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΑΤ ΑΕ 
κος Αντώνης Γεωργακάκης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη 
του Γενικού Συμβουλίου, για το ρόλο επενδυτή που έχει 
η Τράπεζα με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, 
την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΑΤ ΑΕ ανέφερε πως «η Τράπε-
ζα έχει μία δυναμική δομή, με την οποία αφουγκράζεται 
και διαμορφώνει μελέτες για να μπορέσει να καλύψει τις 
ανάγκες της αγοράς, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει 
χρηματοδοτικά προϊόντα κατάλληλα για κάθε κλαδική 
ομάδα».

Τέλος ο κος Γεωργακάκης ενημέρωσε τους παρευρισκό-
μενους για τα εργαλεία χρηματοδότησης που προσφέρει 
η Αναπτυξιακή Τράπεζα στις επιχειρήσεις και συγκεκρι-
μένα για τα δανειακά, εγγυοδοτικά και επενδυτικά προ-
γράμματα κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις προϋποθέ-
σεις ένταξής τους. 

Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου των Προέδρων του ΣΘΕΒ στις εγκαταστάσεις του 
Συνδέσμου, στις 02 Σεπτεμβρίου.

Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέ-
σεις βιομηχανίας προς την νέα Κυβέρνηση για την περίο-
δο 2019 - 2021 καθώς και τις πολιτικές και τις δεσμεύσεις 
της νέας Κυβέρνησης για την επιτάχυνση ρυθμού των 
επενδύσεων και των αναπτυξιακών κινήτρων.

Ο στόχος της επανεκκίνησης της οικονομίας είναι εθνι-
κός και η ανάγκη για την επίτευξή του είναι επιτακτική 
ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, 
ελπίζοντας πως θα αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα τα 
προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου και θα δοθούν 
ουσιαστικά κίνητρα ανάπτυξης - επανεκκίνησης της ελλη-
νικής βιομηχανίας και στην υλοποίηση εθνικής στρατηγι-
κής για τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή (4η 
βιομηχανική επανάσταση - Industry 4.0). 

Επιπλέον ο κ. Νταβέλης έθεσε το θέμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς παρατη-
ρείται έλλειψη από εξειδικευμένο προσωπικό στις επι-
χειρήσεις και στις βιομηχανίες της περιοχής. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του αν-
θρώπινου δυναμικού θα πρέπει να είναι «κοντά» στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, καθώς 
παρατηρείται πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει έλλει-
ψη εξειδικευμένου προσωπικού με γνώσεις και δεξιό-
τητες πάνω στην βιομηχανία, ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Συμβούλιο Προέδρων ΣΘΕΒ
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Δραστηριότητες

Με τον Πρόεδρο και την Διοίκηση του ΣΘΕΒ συναντήθηκαν υποψήφιοι βουλευτές της Π.Ε. Λάρισας όπου είχαν την 
ευκαιρία να παραθέσουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για την νέα κυβερνητική περίοδο. Συγκεκριμένα την 
Δευτέρα 1 Ιουλίου  επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ από την ΝΔ ο κ. Χρήστος  Κέλλας, η κα Στέλλα Μπίζιου 
και ο κ. Κώστας Τζανακούλης ενώ από το ΚΙΝΑΛ επισκέφθηκε τα γραφεία του ΣΘΕΒ ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης.   Την Τρίτη 
2 Ιουλίου επισκέφθηκαν τον ΣΘΕΒ η υπ. Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Μαρία Γαλλιού και η υπ. Βουλευτής της ΝΔ κα Αθηνά 
Σιαφαρίκα.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αφού ευχήθηκε σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία, δήλωσε πως 
είναι πολύ σημαντικό ο καθένας από την μεριά του να στηρίξει την Θεσσαλία ώστε να γίνει πόλος επενδύσεων και 
να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι υποδομές που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη και στην δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  Οι υποψήφιοι δεσμεύτηκαν ότι θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό 
την ανταλλαγή απόψεων και συνεργασιών προς όφελος των θεσσαλικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Επισκέψεις υποψηφίων Βουλευτών στον ΣΘΕΒ

Στιγμιότυπα από 
τις επισκέψεις των 
υποψηφίων
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Δραστηριότητες

Οι υποψήφιοι 
Βουλευτές στον ΣΘΕΒ
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Δραστηριότητες

Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας Ηλία 
Κοτσιμπογεώργο, είχαν τα μέλη της διοίκησης του ΣΘΕΒ, 
την Τετάρτη 10 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του Συνδέ-
σμου. 

Τα μέλη της διοίκησης του ΣΘΕΒ  αφού συνεχάρησαν τον 
κ. Κοτσιμπογεώργο για την πρόσφατη εκλογή του στη 
θέση του Προέδρου συζήτησαν σε πολύ καλό κλίμα όλα 
τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρη-
ματική κοινότητα καθώς και τις δράσεις και τους τομείς 

στους οποίους μπορεί να υπάρξει σταθερή συνεργασία 
ανάμεσα στον ΣΘΕΒ και στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Και οι δύο μεριές συμφώνησαν πώς θα πρέπει να δια-
μορφωθούν οι συνθήκες εκείνες, που θα διευκολύνουν 
τις επενδύσεις, όπως να μειωθούν οι φορολογικές συ-
ντελεστές και να παραμείνουν σταθεροί για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα, να απλοποιηθεί η αδειοδότηση των 
επιχειρήσεων, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενι-
σχυθούν αναπτυξιακά και επενδυτικά κίνητρα.

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με τον 
Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλίας

Συνάντηση είχαν την Παρασκευή 26 Ιουλίου, η Ευρω-
βουλευτής Νίκη Τζαβέλα με τα μέλη της Διοίκησης του 
ΣΘΕΒ σε γνωστό εστιατόριο της Λάρισας.  

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα 
εγκάρδιο κλίμα, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Ντα-
βέλης ενημέρωσε την κα. Τζαβέλα για το επιχειρηματι-
κό προφίλ της Θεσσαλίας, τις δράσεις και συνέργειες 
του Συνδέσμου αλλά και την δυναμική της περιοχής.

Συνάντηση υποψήφιας ευρωβουλευτού 
Ν.Δ. Νίκης Τζαβέλα με την Διοίκηση του 
ΣΘΕΒ

Επιπλέον στη διάρκεια της συζήτησης είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν θέματα που αφορούν την βιομηχανική πο-
λιτική και τις προοπτικές ανάπτυξης.  Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή με σκοπό την 
επίλυση ζητημάτων και προβλημάτων και την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας.
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Δραστηριότητες

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στις εγκατα-
στάσεις του ΣΘΕΒ η προγραμματισμένη συνεδρίαση των 
μελών του Δ.Σ. παρουσία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ & 
Διευθύνοντα Συμβούλου της CHIPITA A.E., κ. Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου, ύστερα από την υπογραφή του μνη-
μονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, βάση του 
οποίου ο εν λόγω Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ θα είναι τακτικό 
μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ και θα παρίστανται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Θεσσαλικού φορέα.

Κύρια σημεία συζήτησης και ανάπτυξης αποτέλεσαν η 
αντιμετώπιση των περιφερειακών προβλημάτων των 
επιχειρήσεων εντός των βιομηχανικών περιοχών, η άρση 
των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάδειξη των επεν-
δυτικών ευκαιριών που υπάρχουν στην περιοχή ενώ τονί-
στηκαν ιδιαίτερα τα θέματα που απασχολούν την τοπική 
κοινωνία και επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος έθεσε το θέμα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς παρατηρεί-
ται έλλειψη από εξειδικευμένο προσωπικό στις επιχειρή-
σεις και στις βιομηχανίες της περιοχής. Τα προγράμματα 

Έλλειψη εξειδικευμένου ανειδίκευτου προσωπικού και περιφερειακά προβλήματα 
στη Συνεδρίαση του Δ.Σ ΣΘΕΒ παρουσία του Αντιπρόεδρου ΣΕΒ κ. Σπ. Θεοδωρόπουλο 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
θα πρέπει να είναι «κοντά» στις ανάγκες των επιχειρή-
σεων και των βιομηχανιών αξιοποιώντας εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους προς όφελος των αναγκών των επι-
χειρήσεων. 

Το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς δεξιο-
τήτων στην ελληνική αγορά εργασίας αναμένεται να δι-
ευρυνθεί στο μέλλον, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός θα 
εντείνεται και οι επιχειρήσεις θα καλούνται να ενσωμα-
τώνουν εντατικότερα νέες τεχνολογίες στην παραγωγική 
διαδικασία. Για την αντιμετώπισή του και με σκοπό την 
οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού παρα-
γωγικού προτύπου για τη χώρα, απαιτείται η προώθηση 
ριζικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση όπως η απο-
τελεσματικότερη διασύνδεση των προγραμμάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της σύγχρονης παραγωγικής οικονομίας και των αντα-
γωνιστικών επιχειρήσεων και την προώθηση των ψηφια-
κών γνώσεων και δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics).
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Παρεμβάσεις

Ζήτηση παράτασης για το πρόγραμμα «Επανεπενδύω 
στη Θεσσαλία» 

Επιστολή εστάλη από τον πρόεδρο του ΣΘΕΒ κ. Αχιλ-
λέα Νταβέλη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα 
Αγοραστό για την μετάθεση της καταληκτικής ημερο-
μηνίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Επα-
νεπενδύω στην Θεσσαλία» έως και τις 31 Οκτωβρίου 
2019. 

Στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης αναφέρθηκε και στις σημαντικές παραλεί-
ψεις που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα και συγκεκριμένα στην επαναφορά του έντυπου 
φακέλου της πρότασης (συμπληρωματικά με την ηλε-
κτρονική υποβολή) το οποίο δεν υφίσταται σε κανένα 
άλλο πρόγραμμα ή πρόταση του ΕΣΠΑ.  Επιπλέον ο 
όγκος της ηλεκτρονικής υποβολής όσο και των έντυπων 
παραρτημάτων που απαιτεί η μελέτη είναι δυσανάλο-
γα μεγάλος σε σχέση με το ύψος των επενδύσεων. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η πρώτη καταληκτική 
ημερομηνία του προγράμματος ορίστηκε στις 30 Αυ-
γούστου, ως γνωστόν με τα περισσότερα λογιστήρια 
των επιχειρήσεων κλειστά  λόγω του καλοκαιριού με 
αποτέλεσμα την αδυναμία συγκέντρωσης και προετοι-
μασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ζήτησε από 
τον κ. Περιφερειάρχη, να δώσει 2η παράταση στην κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, του-
λάχιστον έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019, ώστε να υπο-
βληθούν οι ηλεκτρονικοί και οι φυσικοί φάκελοι ορθά 
και με επιμέλεια και λαμβάνοντας υπόψη την σημασία 
και την σπουδαιότητα των επενδυτικών σχεδίων που 
υποβάλλονται προς όφελος της τοπικής επιχειρηματι-
κότητας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Προτάσεις ΣΘΕΒ για την διαβούλευση νομου με τίτλο 
«Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»

Επιστολή εστάλη στον κ. Γιώργο Ξηρογιάννη, διευθυντή 

του τομέα βιομηχανίας του ΣΕΒ, σχετικά με την διαβού-
λευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομο-
σχέδιο», όπως διατυπώθηκαν και από προτάσεις επι-
χειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ.

Στην επιστολή αναφέρεται πως το ψηφισθέν νομοσχέ-
διο είναι σε μια σωστή βάση και πιστεύουμε πως θα 
λύσει αρκετά προβλήματα ένταξης και υλοποίησης του 
Αναπτυξιακού Νόμου. 

Σχετικά με την δεύτερη παράγραφο 10 του άρθρου 16 
του ν. 4399/2016, η οποία αναριθμείται σε 11 και αντι-
καθίσταται, προτείνουμε ως ΣΘΕΒ τα εξής:
Το άρθρο αυτό αποτελεί την αρχική διάταξη με την 
οποία έγινε εισαγωγή της διαδικασίας ελέγχου από 
ορκωτούς & μηχανικούς. Ωστόσο γίνεται μια προσθή-
κη όσον αφορά την ιδιότητα του ορκωτού – ελεγκτή 
ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου θα πρέπει ο ορκω-
τός ελεγκτής-λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία να είναι 
«εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 
14 του ν. 4449/2017 και να διαθέτει ασφαλιστική κά-
λυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 
[1.000.000] Ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού 
τουλάχιστον [5.000.000] Ευρώ ετησίως». 

Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 παράγραφος 12, προ-
τείνουμε ως ΣΘΕΒ τα εξής:
Με το άρθρο αυτό δίνεται και η δυνατότητα πιστοποί-
ησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης χωρίς εξέταση του αιτήμα-
τος από την Υπηρεσία αλλά με την υποβολή σχετικής 
«έκθεσης ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμ-
μένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία 
που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του 
άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφα-
λιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού του-
λάχιστον [1.000.000] Ευρώ ανά συμβάν και συνολικού 
ποσού τουλάχιστον [5.000.000] Ευρώ ετησίως». 

Αναμφίβολα η σχετική διάταξη του νέου Νόμου απο-
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τελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση των ελέγχων και των πιστοποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων, με 
δεδομένη τη υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ωστόσο θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι ελεγκτές δεν είναι 
και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα και ότι δεν έχουν εμπλακεί σε κανένα προηγούμενο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου π.χ. 
ως συντάκτες της Αίτησης Υπαγωγής απευθείας ή μέσω συνεργατών τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεθούν σημα-
ντικά θέματα που θα έχουν να κάνουν με την διαφάνεια των διαδικασιών και την επάρκεια του ελέγχου.  Ταυτόχρονα 
θα πρέπει να εμπλουτισθεί το Μητρώο Ελεγκτών και να δοθούν σημαντικά κίνητρα για την συμμετοχή τους στην 
ελεγκτική διαδικασία και την ταχεία περαίωση αυτής, ώστε να αποτελεί μια αξιόπιστη & ταχεία εναλλακτική για τους 
επενδυτές οι οποίοι επιλέγουν την διαδικασία αυτή για λόγους κόστους ή άλλους λόγους. 

Παρεμβάσεις

09 Ιουλίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

11 Ιουλίου
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριότητων του ΣΕΒ συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του 
ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής

Στη παρουσίαση της νέας σειράς BMW, της επιχειρήσης 
μέλους του ΣΘΕΒ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. παρέστησαν ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. Γιάννης Σίνης και η Γεν. Διευθύ-
ντρια κα Ελένη Καματέρη

16 Ιουλίου
Σε συζήτηση σχετική με την τουριστική ανάπτυξη και 
προβολή, που διοργάνωσαν η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Λά-
ρισας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαρισαίων και 
το Επιμελητήριο Λάρισας, συμμετείχε η Γεν. Διευθύντρια 
κα Ελένη Καματέρη

30 Αυγούστου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης και η Γεν. 
Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη παρέστησαν στην ορκο-
μωσία της νέας περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας

31 Αυγούστου
Στην ορκομωσία της νέας δημοτικής αρχής Λάρισας πα-

Ημερολόγιο ρέστη ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης

03 Σεπτεμβρίου
Σε συνάντηση με το ΙΝΑΝΕΠ και τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Finnova σχετικά με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ στη διορ-
γάνωση των Startup Europe Awards συμμετείχε το στέλε-
χος του ΣΘΕΒ κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

05 Σεπτεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη σε 
δείπνο που παρέθεση η Διοίκηση της ΕΤΕ στα πλαίσια της 
ΔΕΘ 

07 Σεπτεμβρίου
Στα εγκαίνια της ΔΕΘ παρέστη ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης

10 Σεπτεμβρίου 
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ συμμετείχε στη συνεδρίαση του 
ΔΙοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

14 Σεπτεμβρίου
Ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη στην ομιλία του Προέ-
δρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στα πλαίσια της 
ΔΕΘ

23 Σεπτεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και η Γεν. Διευθύντρια είχαν συ-
νάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας

25 Σεπτεμβρίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής παρέστη 
στην ημερίδα, που διοργάνωσε το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυ-
τικής Θεσσαλίας
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Δηλώσεις

Επιστροφή στην κανονικότητα με ορθολογική διαχείριση. Ευκαιρία για μια νέα αρχή στην ελληνική 
οικονομία
 
Η επιστροφή στην κανονικότητα της λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας ήταν αδήριτη ανάγκη 
για την προσέλκυση των απαραίτητων για την Ελλάδα επενδύσεων και την άντληση κεφαλαίων 
που θα καταστήσουν βιώσιμη την αγορά.  Η απόφαση αυτή μόνο θετικά μπορεί να εκτιμηθεί από 
το σύνολο των επιχειρήσεων πολλές από τις οποίες εγκλωβίστηκαν στη δίνη των περιορισμών με 
δυσμενή αποτελέσματα.  Η σταδιακή διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής και γενικότερης οικονομικής 
σταθερότητας ελπίζουμε να αποτελέσει από εδώ και πέρα μια νέα αρχή ως ένα μέσο ορθολογικής 
διαχείρισης με συνείδηση και προσοχή, ενισχύοντας τη ρευστότητα των τραπεζών και την περαιτέρω 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Xώρας.  Για τη Διοίκηση του ΣΘΕΒ  και για όλο τον 
επιχειρηματικό κόσμο η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, αποτελεί ένα άκρως θετικό νέο για 
την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό μάθημα, για το ποιες 
μπορούν να είναι οι μακροχρόνιες συνέπειες λανθασμένων και επιπόλαιων επιλογών, χωρίς σχέδιο 
και βασική κατανόηση των μεγεθών που επηρεάζουν μία σύγχρονη οικονομία.

Ανάπτυξη, επενδύσεις και εμπιστοσύνη…τι άλλο;

Η ανάδειξη νέας κυβέρνησης γεννά προσδοκίες. Αλλάζει το επενδυτικό κλίμα προσμένοντας μια 
σχέση εμπιστοσύνης.  Το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε μια μικρή πρόοδος σε μια σειρά 
από κρίσιμα μέτωπα, αλλά δε σημαίνει ότι δεν παύουν να παραμένουν ανοικτά ζητήματα άμεσου 
ενδιαφέροντος, όπως η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, 
η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και  η αύξηση της ρευστότητας της αγοράς μέσα από την επίλυση 
των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών. 

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει ένα 
σταθερό οικονομικό περιβάλλον με μια σειρά διαθρωτικών αλλαγών και διορθωτικών κινήσεων 
στην κατεύθυνση του ορθολογισμού ώστε να βρει το βηματισμό της και να κινηθεί η «ρόδα» της 
ανάπτυξης  και των επενδύσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και τις κατάλληλες 
συνθήκες για επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού που έφυγε από τη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια.  Θεωρούμε πως ο κεντρικός στόχος για τη νέα κυβερνητική περίοδο θα πρέπει να είναι 
το σύμπλεγμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία»  με βασική κατεύθυνση τη 
μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία  και την αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας.

Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα την εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων που θα έχουν θετική επίπτωση στην 
οικονομία και πάνω απ’ όλα χρειάζεται, σε αυτήν τη νέα μεταμνημονιακή εποχή που μπήκε η Χώρα, 
συναίνεση και συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση των αναγκαίων 
πολιτικο-οικονομικών συνθηκών για την οριστική ανάκαμψη.  Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τη λήψη 
αυτών των μέτρων που θα εκπληρώνουν τις θετικές επιχειρηματικές προσδοκίες, με αντίκτυπο τόσο 
για την οικονομία όσο και την κοινωνία.

Αχ. Νταβέλης, Πρόεδρος
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Δραστηριότητες

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Ιουλίου 
workshop σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με τίτλο: «Ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Γενική Διευθύντρια 
του ΣΘΕΒ κα Καματέρη και τους ενημέρωσε για τις 
υπηρεσίες που παρέχει ο Σύνδεσμος και το Δίκτυο 
ΠΡΑΞΗ μέσα από τη συνεργασία τους.

Εισηγητές ήταν η Product manager κα Χατζηβασιλείου, 
η Project Manager κα Κορωνιώτη και ο κ. Βασιλειάδης, 
από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας. 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες 

Workshop: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων» 

που απαιτούνται για την υποβολή ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και την ανεύρεση συνεργατών αλλά και 
για την πλατφόρμα EUcalls μέσω της οποίας μπορούν 
να εντοπίσουν τα κατάλληλα προγράμματα που τους 
ενδιαφέρουν.

Επιπλέον παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 
INNovaSouth στόχος του οποίου είναι  η προώθηση 
της καινοτομίας στον χώρο εργασίας και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα RESTART όπου αναλύθηκαν οι απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες για τη μετάβαση στη Βιομηχανία 
4.0.

Στο workshop συμμετείχαν επιχειρηματίες και στελέχη 
επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση.
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Δραστηριότητες

Workshop: «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την καινοτομία για ΜμΕ»

Ο ΣΘΕΒ συνδιοργάνωσε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και την υπο-
στήριξη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 
workshop με θέμα: «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για 
την καινοτομία» την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου. 

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Γενική Διευθύντρια 
του ΣΘΕΒ κα Καματέρη, η οποία επισήμανε πόσο σημα-
ντικό είναι να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες τα εργαλεία 
που έχουν στη διάθεσή τους για να επιτύχουν την περαι-
τέρω ανάπτυξή τους.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ ο Αντι-
πρόεδρος κ. Τσερέπας σε σύντομη παρέμβασή του τόνι-

σε πως «το timing είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες στην επιτυχία του κάθε εγχειρήματος μιας 
επένδυσης». Επιπλέον ανέφερε πως οι ιδέες συνιστούν 
πάντα τα θεμέλια για την απαρχή μιας πράξης και πως 
το νέο καινοτόμο προϊόν θα πρέπει να είναι οικονομικά 
βιώσιμο αν θέλει να έχει πορεία στην αγορά.

Ομιλητές του workshop ήταν ο Δρ. Τζαμτζής Υπεύθυνος 
Τμήματος Καινοτομίας στις ΜμΕ από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
όπου ενημέρωσε για τα χρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και το πρό-
γραμμα Ορίζοντα 2020 - EIC. Επιπλέον, έδωσε βασικές 
πληροφορίες για την προδημοσίευση της Δράσης «Συ-

νεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/
ΣΣΚ/Clusters» από την ΓΓΕΤ. 

Στη συνέχεια ο κ. Κουτούδης Υπεύθυ-
νος τμήματος Υλοποίησης Ευρωπαϊ-
κών έργων από ΙΝΑΝΕΠ ενημέρωσε 
για το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020– 
INNovaSouth.

Στο workshop συμμετείχαν επιχειρη-
ματίες και στελέχη των επιχειρήσεων 
καθώς και εκπρόσωποι από τον ακα-
δημαϊκό και ερευνητικό χώρο που 
ασχολούνται ενεργά με τα χρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.
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Πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Innotrain Erasmus+ 9 με 13 Σεπτεμβρίου, στην Μπολόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία, 
τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του έργου και οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις το οργανισμού Centoform με έδρα την Φερράρα, ο οποίος φιλοξένησε και τις 
δράσεις του προγράμματος σχετικά με την ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων αλλά και για το σύστημα τεχνικής 
εκπαίδευσης στην Ιταλία. 
Στόχος της συνάντησης ήταν η επαφή των συμμετεχόντων με τα παραδοσιακά αλλά και τεχνικά επαγγέλματα - μόδα, 
παραγωγή παγωτού - της περιοχής ώστε να γνωρίσουν πως μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την πάροδο 
των χρόνων κατάφεραν να αποτελέσουν τον πυλώνα της οικονομίας για την περιφέρεια της Αιμίλια-Ρομάνα. 

Προγράμματα

Σε συνάντηση εργασίας ο ΣΘΕΒ στην Μπολόνια - Στο πλαίσιο του Innotrain Erasmus+

The European Commission support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.
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Με μια σειρά προϊόντων εξελιγμένης τεχνολογίας και 
εμπειρία που μετρά 30 χρόνια, η SYNTHESIS αποτελεί 
τον απόλυτο προορισμό για όσους θέλουν να χτίσουν 
ή να ανακαινίσουν την κατοικία τους. Σε συνεργασία 
με την εταιρεία επίπλων κουζίνας-ντουλάπας Centro, 
η SYNTHESIS παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε 
χώρο.

Στα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται:
- Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου 
- Πόρτες εξωτερικές και ασφαλείας 
- Εξωτερικές θερμοπροσόψεις κτηρίων
- Συστήματα υγρομόνωσης και υδατοστεγανότητας
- Κουζίνες-Ντουλάπες 
- Εσωτερικές Πόρτες 
- Δάπεδα ξύλινα και laminate
- Εξωτερικά κάγκελα και περιφράξεις 

Κούφωμα
Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες ενός χώρου, η SYNTHE-
SIS μπορεί και τις καλύπτει με κουφώματα συνθετικά 
και αλουμινίου επώνυμων, πιστοποιημένων ελληνικών 
οίκων αλλά και οίκων του εξωτερικού. Με εναλλακτικές 
επιλογές σε στυλ, βάθος προφίλ και πλούσια χρωματική 
γκάμα, τα κουφώματα της SYNTHESIS συνδυάζουν το 
σύγχρονο design με τη λειτουργικότητα καλύπτοντας 
όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Ταυτόχρονα, 
προσφέρουν ασφάλεια, υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης 
και θερμομόνωσης, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις 
καιρικές συνθήκες αποτελώντας ιδανική επιλογή.

Πόρτα Ασφαλείας
Η θωρακισμένη πόρτα συγκαταλέγεται πλέον στον 
βασικό εξοπλισμό ενός σπιτιού. Οι πόρτες της εταιρείας 
είναι υψηλών προδιαγραφών διαθέτουν πολλαπλά 
επίπεδα ασφάλειας, διατίθενται σε ποικιλία σχεδίων 
και χρωμάτων, διακρίνονται για την άριστη ποιότητα 

Παρουσίαση

κατασκευής τους, την αισθητική και τη λειτουργικότητά 
τους και καλύπτουν κάθε απαίτηση κάνοντας μοναδικό 
και ασφαλή κάθε χώρο. 

Μόνωση
Τον τελευταίο καιρό, η μόνωση κτιρίων, κερδίζει συνεχώς 
έδαφος καθώς ένα σωστά μονωμένο κτίριο έχει πολλά 
πλεονεκτήματα: το αναβαθμίζει ενεργειακά και παρέχει 
απόλυτη προστασία από υγρασία, κρύο και ζέστη. Τα 
εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας, χρησιμοποιούν 
τα κατάλληλα υλικά με θερμομονωτικές, ηχομονωτικές 
ή στεγανοποιητικές ιδιότητες, βελτιώνοντας σημαντικά 
τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτό.

Κουζίνα
Και στον τομέα της κουζίνας, η SYNTHESIS έχει να 
επιδείξει κατασκευές που χαρακτηρίζονται από την 
ποιότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και τα 
καινοτόμα υλικά. Όλες οι κουζίνες παράγονται στην 
CENTRO Ελλάδα με γνώμονα τις ανάγκες σας. Ένας 
εξειδικευμένος σχεδιαστής της εταιρείας, μελετά 
το χώρο και  προτείνει λύσεις και προτάσεις που 
μετατρέπουν την κουζίνα στον πιο αγαπημένο χώρο 
του σπιτιού. Κλασική ή μοντέρνα, μεγάλη ή minimal, 
είναι σίγουρο πως στη SYNTHESIS όλοι θα βρουν την 
κουζίνα που ονειρεύονται.

Ντουλάπα
Η οργάνωση του χώρου με αισθητική και εργονομία, 
είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη με μια ντουλάπα 
Centro. Κάθε ντουλάπα της εταιρείας, αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης, προσαρμόζεται 
σε κάθε χώρο και διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και 
υλικών.

Πόρτα
Επίσης, στη SYNTHESIS διατίθενται εσωτερικές πόρτες 
Laminate ή Ξύλινες σε μοντέρνα και κλασικά σχέδια και 
ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, που δένουν αρμονικά 
με την ιδιαιτερότητα και την επίπλωση κάθε χώρου.
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Παρουσίαση

Δάπεδο
Ένα σπίτι εκφράζει πτυχές της 
προσωπικότητας και της αισθητικής του 
ιδιοκτήτη του. Οι επικαλύψεις δαπέδων 
ter Hürne, με τα διάφορα είδη ξύλου, τις 
χρωματικές αποχρώσεις, την επιφανειακή 
δομή και τις διακοσμήσεις, προσφέρουν ένα 
ολόκληρο κόσμο αισθητικών επιλογών στα 
πόδια μας.

Κάγκελα και Περιφράξεις
Η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου 
του σπιτιού το αναβαθμίζει σημαντικά. 
Η SYNTHΕSIS παρέχει λύσεις με κάγκελα 
αλουμινίου ή συνθετική περίφραξη wpc, που 
εξασφαλίζουν εντυπωσιακό αισθητικό και 
λειτουργικό αποτέλεσμα και δε χρειάζονται 
καμία συντήρηση. 
Η υψηλή ποιότητα και η εργονομία των 
προϊόντων της σε συνδυασμό με την 

άριστη τεχνογνωσία και την εγγυημένη τεχνική υποστήριξη 
των ανθρώπων της, εξασφαλίζουν το τέλειο αποτέλεσμα με 
τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη 
δωρεάν μελέτη του χώρου, τη δωρεάν μεταφορά, ενώ παρέχει 
εξαιρετικό after sales service.
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Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συνεχίζει την πολυετή συνεργασία του με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
με στόχο την προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. 

Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων 
μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της προώθησης της καινοτομίας, της υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής συνεργασίας. 

Μέσω της συνεργασίας και της υπηρεσίας αυτής δίνεται η δυνατότητα στις θεσσαλικές επιχειρήσεις να: 
- Ενημερωθούν για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα
- Συμμετέχουν σε εκθέσεις με την υποστήριξη του Δικτύου 
- Υποβάλλουν τα ερωτήματα τους και να ενημερώνονται για συγκεκριμένους κλάδους 
- Εντοπίσουν τομείς βελτίωσης στην επιχείρηση τους 
- Βρούν τους σωστούς συνεργάτες και εταίρους 
- Λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τον ανταγωνισμό

Δραστηριότητες

Η συνεργασία του ΣΘΕΒ με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

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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«Γραμματεία Διοίκησης»

O ΣΘΕΒ διοργάνωσε σεμινάριο με τίτλο: «Γραμματεία 
Διοίκησης», το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις εγκατα-
στάσεις του Συνδέσμου.

Στόχος του σεμιναρίου  ήταν να βοηθήσει  τα στελέ-
χη που ασχολούνται ως Γραμματείς να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους σε θέματα γραμματειακής υποστή-
ριξης και να εξοικειωθούνε με τα νέα τεχνολογικά 
μέσα μέσω case studies και συζήτησης.  Το σεμινάριο 
παρακολούθησαν γραμματείς αλλά και στελέχη που 
ασχολούνται με την γραμματειακή υποστήριξη και ορ-
γάνωση.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κα. Ναταλία Στεφα-
νίδη Communications Executive με μεγάλη εμπειρία 
στον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων, του Marketing και 
του Corporate Communication. 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργάνσωε την εκδήλωση 
«Βραδιά Ερευνητή» με την υποστήριξη του Συνδέσμου 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών την Παρα-
σκευή 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ταχυδρομείου.

H «Βραδιά του Ερευνητή» γιορτάζεται σε 300 και πλέον 
ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη συμμετοχή της ερευνη-
τικής/ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι μια πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στο να ανα-
δείξει τον ρόλο του ερευνητή καθώς και το επιστημο-
νικό και κοινωνικό του έργο, δίνοντας έμφαση στο αν-
θρώπινο στοιχείο. 

Σεμινάρια

Δραστηριότητες
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Νέα προϊόντα

Η θεσσαλική επιχείρηση 
ΟΛΥΜΠΟΣ ανέπτυξε νέα 
σειρά γαλακτοκομικών 
προϊόντων σχεδιασμένα 
για παιδιά. Το Παιδικό 
κατσικίσιο γάλα με κακάο 
αποτελεί φυσική πηγή 
πρωτεϊνών και ασβεστίου, 
χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης, συντηρητικά 
και χρωστικές με φυσική 
λαχταριστή γεύση που 
θα λατρέψουν τα παιδιά 
όπως σημειώνει η 
γαλακτοβιομηχανία.

Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. 
‘’ΟΛΥΜΠΟΣ’’: Παιδικό κατσικίσιο 
γάλα με κακάο 

Ελληνικοί Χυμοί: Viva slim με stevia

Τα φρουτοποτά της σειράς viva fresh που τόσο αγαπήσατε, 
τώρα και σε Viva slim με stevia. Υπέροχα απολαυστικά 
φρουτοποτά χωρίς καμιά προσθήκη ζάχαρης, μόνο με 
γλυκαντικά από το φυτό στέβια. Ίδια απόλαυση, υπέροχη 
γεύση. Οι μηδενικές θερμίδες της Στέβια καθιστούν τους 
χυμούς ιδανικούς για όσους ακολουθούν ένα πιο υγιεινό 
και ισορροπημένο τρόπο διατροφής.

HELLAS STONES: Νέο προϊόν 
«Τσιμεντένιο πλακάκι»

Βγαλμένα από την ελληνική παράδοση, τα τσιμεντένια πλακάκια 
παραμένουν στην κορυφή των τάσεων της διακόσμησης εδώ και 
αιώνες, καθώς χαρίζουν ιδιαίτερο στυλ σε χώρους παραδοσιακούς 
και μοντέρνους, μίνιμαλ και ρετρό. Έχουν ευρεία γκάμα εφαρμογής 
από σπίτια έως σπουδαία αρχιτεκτονικά αριστουργήματα. Τα 
τσιμεντένια πλακάκια αποτελούν ιδανική επιλογή όχι μόνο λόγω 
του στυλ τους, αλλά και χάρη στην ιδιαίτερη κατασκευή τους που 
τα καθιστά, ανθεκτικά, μη εύφλεκτα και φιλικά στο περιβάλλον. 
Είναι 100% χειροποίητα, κατασκευασμένα από φυσικά ελαφροβαρή 
υλικά. Ο τρόπος κατασκευής τους μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε 
πρωτότυπα μοτίβα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις δικές σας 
ανάγκες και προσδοκίες. 

Σχεδιάστε το δικό σας πλακάκι στην νέα online εφαρμογή: https://
www.hellasstones.com/tiles-online-designer/ 
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Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί η μεγάλη μονάδα 
βιοαερίου της Επίλεκτος στα Φάρσαλα, αφού πριν από 
λίγες ημέρες εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ η άδεια λειτουργίας 
της.  Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
μονάδα του είδους της στην Ευρώπη.

Η μονάδα, εγκατεστημένης ισχύος 6MW και μέγιστης 
ισχύος παραγωγής σταθμού 5,252ΜWe, θα παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτούμενη με φυτικά και ζωικά 
απόβλητα τα οποία θα προέρχονται από περίπου 100 
κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της ευρύτερης 
περιοχής.

Η επένδυση της Επίλεκτος για την κατασκευή της μονάδας 
βιοαερίου σηματοδοτεί την «στροφή» της εταιρείας στον 
ενεργειακό κλάδο. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για 
την κατασκευή της μονάδας έφτασε τα 17,5 εκατ. ευρώ. Εξ 
αυτών, τα 10,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από το πρόγραμμα 
Jessica που διαχειρίζεται η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τα 
υπόλοιπα αποτελούν ίδια συμμετοχή των μετόχων της 
εταιρίας.

Η θέση της μονάδας σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται 
να αποφέρει στην Επίλεκτο έσοδα της τάξης των 8 εκατ. 
ευρώ και κέρδη 2 εκατ. Ευρώ και βρίσκεται εγκατεστημένη 
σε ιδιόκτητη έκταση της Επίλεκτος, στη θέση «7ο χλμ. 
της Ε.Ο. Φαρσάλων Λάρισας», της Τοπικής Κοινότητας 
Βαμβακούς, της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του 
Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Από τις 18 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα με θέμα το Αλουμίνιο στην Cosmos Aluminium 
υπό την αιγίδα του WGM. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν 
μέλη του WGM και του VDM.

Στις 18/9 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των 
καλεσμένων και την επόμενη ημέρα ακολούθησαν οι 
παρουσιάσεις του σεμιναρίου και η περιοδεία στο 
εργοστάσιο της Cosmos.

Στις 20/9 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο διαχρονικό 
μουσείο της Λάρισας και ένα σύντομο ταξίδι στα 
Μετέωρα, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΒΕ COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.

Επιχειρηματικά νέα



25

Επιχειρηματικά νέα

Μνημόνιο συνεργασίας και αμοιβαίας σύμπραξης μεταξύ 
του Ομίλου «ANIMUS» και του ρώσικου κολοσσού 
«YSAR+» στους τομείς του ιατρικού τουρισμού και της 
παροχής αντίστοιχου ιατρικού εξοπλισμού, υπογράφηκε 
στις 02 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη 
Λάρισα.

Με τη συμφωνία ανοίγουν νέες προοπτικές οικονομικής 
ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, 
με αμοιβαίο όφελος τόσο για την Ελλάδα και δη τη 
Θεσσαλία, όσο και για τη Ρωσία.

Η συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας ενεργοποιείται 
άμεσα, υπογράφηκε μεταξύ του προέδρου της «ANI-
MUS A.E.» κ. Αχιλλέα Νταβέλη και του διευθυντή της 
ρώσικης εταιρείας «YSAR+» κ. Andrey Robski παρουσία 
του πρώτου γραμματέα της Πρεσβείας της Ρώσικης 
Ομοσπονδίας στην Ελλάδα κ. Vladimir Golubkov. Είχε 
προηγηθεί η επίσκεψη του κ. Νταβέλη και των συνεργατών 
του τον προηγούμενο Μάιο στη Μόσχα προκειμένου να 
συζητηθούν οι δυνατότητες προώθησης μιας στρατηγικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Συνεργασία 
την οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
στηρίζει η ρώσικη πλευρά, όπως αποδεικνύεται και από 
την παρουσία του γραμματέα της ρώσικης πρεσβείας 
στην Ελλάδα στη χθεσινή συνάντηση, ενώ για τη 
συμφωνία είναι ενήμερη η ελληνική κυβέρνηση.

Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μπακούρας Λεωνίδας και η 
Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων 
Θεσσαλίας, κ. Καλογήρου Ευθυμία επισκέφθηκαν τις 
εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε», στην 
πόλη της Ελασσόνας, όπου τους υποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης 
της,  κ. Μπίζιος Νικόλαος.   

Πρόκειται για την 1η βιομηχανία στην Ελλάδα που 
έχει περάσει στη χρήση φυσικού αερίου μέσω δικτύου 
διανομής τροφοδοσίας με CNG και έχει ενεργοποιηθεί 
εντός του Σεπτεμβρίου. Η μονάδα παραγωγής 
τυροκομικών προϊόντων  συνδυάζει επιτυχώς τη 
σύγχρονη τεχνολογία με την παράδοση στην παραγωγή 
τυροκομικών προϊόντων, πάνω από 3.000 τόνους 
ετησίως. Η συνολική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 
είναι 3.000.000 kcal και η κατανάλωση ανέρχεται σε 
360 m3/h. Σύμφωνα με τις έως τώρα καταγεγραμμένες 
καταναλώσεις της Βιομηχανίας, η κατανάλωση θα 
ξεπεράσει τα 1.000.000 κυβικά ετησίως.

ANIMUS Α.Ε.

ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


