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Με το βασικό μήνυμα ότι η εξωστρέφεια αποτελεί 
μοχλό επιτάχυνσης της περιφερειακής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκ-
δήλωση που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιομηχανι-
ών στη Λάρισα, στις 25 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα την εκδήλωση, που είχε ως θέμα: «Επιτυ-
χημένες πρακτικές εξαγωγών σε ανερχόμενες αγορές», 
παρακολούθησαν ανώτατα στελέχη από εξαγωγικές 
επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, προερχόμενοι από όλους 
τους επιχειρηματικούς κλάδους, όπου και ενημερώθη-
καν για τα εργαλεία στήριξης της εξωστρέφειας που 
παρέχει ο ΣΕΒ και ο ΣΘΕΒ, τις εξαγωγικές ευκαιρίες που 
μπορούν να αναζητήσουν στις αναπτυσσόμενες αγορές 
της Ασίας και τις στρατηγικές στόχευσης νέων αγορών.

Τις εργασίες χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνστα-
ντίνος Μπίτσιος ενώ σύντομη παρέμβαση ακολούθησε 
από τον Αντιπρόεδρο του ΣΘΕΒ και Πρόεδρο της ΛΑΡΙ-
ΠΛΑΣΤ Α.Ε., κ. Ιωάννη Τσερέπα.

Ο κ. Νταβέλης υπογράμμισε την ανάγκη να κερδηθεί 
το στοίχημα της εξωστρέφειας. «Οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εδραιώσουν μια εξαγωγική κουλτούρα, να 
υιοθετήσουν δραστικές αλλαγές στη δομή και στη φι-
λοσοφία τους και να εγκαταλείψουν πρακτικές που εν-
δεχομένως τις βοήθησαν να εδραιωθούν στην εγχώρια 
αγορά, αλλά δε θα τους επιτρέψουν να διακριθούν στο 
εξωτερικό». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη δικτύωσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων στην αναζήτηση νέων 
αγορών και στη διαβούλευση που πρέπει να γίνει για 
την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο κ. Τσερέπας σημείωσε την ιδιαίτερη που αποδίδει ο 

ΣΘΕΒ στην ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και 
παρουσίασε επιγραμματικά και τις υπηρεσίες στήριξης 
που παρέχει ο Σύνδεσμος μέσα από τις συνεργασίες του 
με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορι-
κών Υποθέσεων. Κλείνοντας προέτρεψε τις επιχειρήσεις 
της Θεσσαλίας να συμμετέχουν στις κοινές δράσεις του 
ΣΘΕΒ και του ΣΕΒ για τη χάραξη και εφαρμογή μια εξω-
στρεφής στρατηγικής.

Ο κ. Μπίτσιος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θετικό αποτύ-
πωμα της συνεργασίας των δύο φορέων, στο πλαίσιο της 
συστηματικής τους προσπάθειας για την ενίσχυση και 
ανάδειξη της δυναμικής της Θεσσαλίας. Τόνισε ιδιαίτερα 
ότι η εξωστρέφεια αποτελεί σημαντικό πυλώνα για συνο-
λική αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας, προσκάλεσε 
τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την εξαγωγική τε-
χνογνωσία και δικτύωση που παρέχει ο ΣΕΒ, μέσα από τις 
υπηρεσίες του προγράμματος ExportReady.

Τους πυλώνες του προγράμματος ανέλυσε η κα Βίκυ Μα-
κρυγιάννη, Senior Advisor ExportReady, τονίζοντας ότι 
σχεδόν το 50% των 179 επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
στις επιχειρηματικές αποστολές του ΣΕΒ το 2018-2019 
είτε έκλεισε εμπορικές συμφωνίες, είτε βρίσκεται σε 
προχωρημένες διαβουλεύσεις με συνεργάτη του εξωτε-
ρικού που εντόπισε μέσα από τις στοχευμένες Β2Β συ-
ναντήσεις που διοργάνωσε ο ΣΕΒ. Αναφέρθηκε, επίσης, 
στη στρατηγική πληροφόρηση για αγορές του εξωτερι-
κού που παρέχει ο ΣΕΒ, λόγω της αποκλειστικής συνερ-
γασίας του με τη Fitch, ενώ ανέδειξε και τη συστηματική 
του προσπάθεια για την κατάρτιση εξαγωγικών στελεχών 
μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια.

Η κα Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor του ΣΕΒ, παρου-
σιάζοντας την πορεία των Ελληνικών εξαγωγών τα τελευ-
ταία χρόνια και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εξαγω-

Εκδήλωση ΣΘΕΒ – ΣΕΒ για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Δραστηριότητες



5

γών της Θεσσαλίας, υπογράμμισε πως η διεύρυνση του εξαγωγικού ορίζοντα των επιχειρήσεων της περιοχής, και η 
ένταξη των αναπτυσσόμενων αγορών της Ασίας και της Υποσαχάριας Αφρικής στο «ραντάρ» τους, θα αυξήσουν την 
περιφερειακή εξαγώμενη αξία στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών και των κατασκευών, και θα έχουν σημαντι-
κές ωφέλειες σε επίπεδο απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας.

Την εξαγωγική εμπειρία της ΕΛΒΑΚ Α.Ε., μέλος του ΣΘΕΒ, παρουσίασε ο Εμπορικός Διευθυντής της κ. Θεόδωρος Γκου-
βέρης, με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων της εταιρίας και τη στρατηγική ανάπτυξης των εξαγωγών 
που ακολουθούν, ενώ από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Δαμπασίνας αναφέρθηκε στην εμπειρία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ κατά την προσέγγιση αναπτυσσόμενων αγορών, επισημαίνοντας την καλή προετοιμασία, τις στοχευ-
μένες συναντήσεις και τη συνεργασία με τις διπλωματικές αρχές ως τα κύρια συστατικά της επιτυχίας των επιχειρη-
ματικών αποστολών του ΣΕΒ.

Δραστηριότητες

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ 
κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
των μελών του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στη Λάρισα.  Οι παριστάμενοι ευλογήθηκαν 
από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμο, ο οποίος και ευχήθηκε σωματική και πνευμα-
τική υγεία.  Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, στη σύντομη αναφορά του, ευχήθηκε υγεία και ευημερία 
με την ελπίδα να ανακάμψει η πραγματική οικονομία μετά από μια δεκαετή «ασφυκτική» ύφεση. «Η νέα χρονιά μας 
βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς, γεννάει προσδοκίες ελπίδες και οι στόχοι που έχουμε θέσει ως ΣΘΕΒ είναι υψηλοί…
Ως επιχειρηματικός κόσμος προσδοκούμε να γίνουν περισσότερες δράσεις προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης 
νέων επενδύσεων και της ολοκλήρωσης των διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Θέλουμε να προτρέψουμε την πολιτεία 
να καλλιεργήσει ένα γόνιμο έδαφος στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους 
και να προσθέσουν αξία στην εθνική οικονομία για το καλό του τόπου μας, που επενδύουμε και παράγουμε. Ο ιδιω-
τικός τομέας είναι η ατμομηχανή της Ελλάδος και πρέπει να τον στηρίξουμε.  Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ εύχεται στα μέλη 
του και στην κοινωνία της Θεσσαλίας καλή χρονιά ενώ υπόσχεται πως θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον κι 
άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, που θα έχουν ως κύριο στόχο την εξωστρέφεια των μελών του και τη συνεργασία τόσο 
μεταξύ τους όσο και με την κοινωνία και τους φορείς».  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο επιχειρημα-
τικός κόσμος της Θεσσαλίας ενώ παρέστη εκ μέρους του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Βασίλης Πινακάς, και εκ μέρους του Δημάρχου Λαρισαίων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δημήτρης Δεληγιάννης.

Τρεις τυχερούς ανέδειξε η βραδιά καθώς τρία και τα φλουριά, που αντιστοιχούσαν σε ένα γούρι, σε ένα ταξίδι στην 
Ελλάδα για 2 άτομα, με την ευγενική χορηγία της εταιρίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ “EFILIAL TRAVEL” αλλά και μία 
επαναφορτιζόμενη κάρτα για την κάλυψη εταιρικών εξόδων των εργαζομένων μιας επιχείρησης, προσφερόμενη από 
την VOUCHER SERVICES AE – EDENRED.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ

Δραστηριότητες
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Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανά-
λυσης Υδατικών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με 
τη στήριξη του ΣΘΕΒ, διοργάνωσαν Ειδική Θεματική Ημερίδα με θέμα: 
«Ελλειμματικό Νερό στην Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας: Ψηφιακές 
Αειφορικές Εφαρμογές», το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέα-
τρο της Ιατρικής Σχολής Κτηρίου Κατσίγρα, στη Λάρισα.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μι-
χάλης Ανατολίτης ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «…η κλιματική 
αλλαγή δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα και δεν επηρεάζει 
μόνο τη γεωργία. Το κλίμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με σχεδόν όλα 

Ημερίδα για την ευάλωτη γεωργία, με τη στήριξη του ΣΘΕΒ

Το πρώτο συνέδριο TEDxUTHLarissa υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με τη στήριξη του Συνδέσμου 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είναι γεγονός και πραγματοποιήθηκε στο τμήμα της Ιατρικής (Βιόπολις) 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα στις 7 Μαρτίου, με κεντρική θεματολογία το «IMPEL» (ωθώ, παρακινώ).

Φιλοξένησε ομιλητές παγκόσμιας κλάσης από την Ελλάδα και από το εξωτερικό μεταξύ των οποίων οι: Conor McGann, 
CSS Shopping ads Consultant, PerfX at Google (Dublin), Marina Hatsopoulos, Entrepreneur & Writer (Boston), Achilleas 
Gravanis, Professor of Pharmacology, Medical School, University of Crete.  Το συνέδριο απευθυνόταν κυρίως στους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της νεολαίας της Λάρισας. 

1ο συνέδριο TEDExUTHLarissa, με τη στήριξη του ΣΘΕΒ

όσα κάνουμε ως κοινωνία. Έχει ήδη αρχίσει να έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και θα συνεχίσει 
να έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση προχωρώντας. Ήρθε η ώρα οι επιχειρήσεις να κοιτάξουν πέρα από τη δική τους 
λειτουργία και να εξετάσουν ολόκληρο το σύστημα που βρίσκεται πέρα από τα όρια τους… Ο ΣΘΕΒ μέσω των επιχει-
ρήσεων μελών του και τον εξωστρεφή του χαρακτήρα μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχε-
δίου διαχείρισης και αξιοποίησης του φυσικού και αγροτικού πλούτου της Θεσσαλίας, αναλαμβάνοντάς ταυτόχρονα 
δράσεις για την προστασία αυτού του πλούτου, μέσω της συνεργασίας και σύμπραξης των μελών του και των λοιπών 
φορέων, αλλά και με απλές δράσεις των μελών… Δεν χρειάζεται να είσαι πολυεθνική για να προτιμήσεις τοπικούς 
προμηθευτές, ώστε να μειώνονται οι μεταφορές, για να χρησιμοποιήσεις λάμπες χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος ή να αντικαταστήσεις το παλιό πετρελαιοκίνητο κλαρκ, με ένα ηλεκτρικό.  Μια αλήθεια είναι εμφανής για 
όλες αυτές τις επιχειρήσεις: οι εταιρείες που αγνοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα είναι πιθανό να 
βιώσουν τις συνέπειες. Εκείνοι που εντοπίζουν τους πιο συναφείς κινδύνους, σκέπτονται τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέονται μεταξύ τους και στη συνέχεια εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα, μπορούν να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν 
τις μελλοντικές προκλήσεις…».

Δραστηριότητες
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Τις αλλαγές που επήλθαν ύστερα από την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου παρουσίασαν στελέχη της 
DELOITTE, σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας.  Στο πρώτο μέρος οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά 
για τις μεταβολές που αφορούσαν τα νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και τη φορολογική διαδικασία.   Στο δεύτερο 
μέρος αναλύθηκαν οι αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο, στα εργασιακά θέματα, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα ακίνητα.

Στη σύντομη παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε: «…ευελπιστούμε τη νέα χρόνια να 
έχουμε ένα οικονομικό περιβάλλον, με σταθερότητα κανόνων, απλοποίηση διαδικασιών, ένα πιο φιλικό φορολογικό 
πλαίσιο και ένα υγιές εν τέλει τραπεζικό σύστημα ώστε να μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας, επενδυτής να προβλέψει τις 
υποχρεώσεις τους σε βάθος χρόνου…Μέσα από τέτοιες κοινές δράσεις όπως η σημερινή προσπαθούμε να είμαστε 
ακόμα πιο κοντά στις επιχειρήσεις, να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο για την ανάδειξη των κυρίων θεμάτων που 
απασχολούν τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας  μέσω των παρεμβάσεων μας και των θέσεων μας…».  Ο κ. Νταβέλης 
ευχαρίστησε την Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte στην Ελλάδα κα Μαρία Τρακάδη τόσο για την 
παρουσία της όσο και για την πολύ καλή συνεργασία στα πλαίσια της ημερίδας.

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, που παρέστησαν, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για το στοχευμένο περιεχόμενο των ομιλιών ενώ στο τέλος είχαν και τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, σκέψεων 
και προτάσεων αλλά και συζήτησης με τους ομιλητές.

Ημερίδα για τις “Φορολογικές αλλαγές”

Δραστηριότητες
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Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για μια 
ισχυρή οικονομία

Παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κ. Κώστα Χατζηδάκη, αναφορικά με την μείωση 
του κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στις ενεργοβόρες βι-
ομηχανίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις, απέστειλε ο 
Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.  Στην επιστο-
λή του, αναφέρει την έντονη ανησυχία των επιχειρήσε-
ων μελών του Συνδέσμου καθώς βρίσκονται αντιμέτω-
πες με ιδιαίτερα υψηλές επιβαρύνσεις και δυσανάλογες 
αυξήσεις στα ενεργειακά τιμολόγια, διαμορφώνοντας 
το ύψος του ενεργειακού τους κόστους, σε ένα ποσοστό 
άνω του 40% έναντι του μέσου ευρωπαϊκού όρου

Αυτό συνεπάγεται, το κόστος ενέργειας, ως συντελε-
στής κόστους, να καθίσταται μη ανταγωνιστικός παρά-
γοντας, να λειτουργεί ανασταλτικά, να υπονομεύει την 
ανταγωνιστικότητα και να θέτει σε κίνδυνο, σε αρκετές 
περιπτώσεις, τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανί-
ας.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι εφόσον μειωθεί το δυ-
σβάσταχτο ενεργειακό κόστος, θα ενεργοποιηθεί μία 
αναπτυξιακή διαδικασία που μπορεί να βελτιώσει τα 
πράγματα καθώς ένας εξορθολογισμός του κόστους 
ενέργειας, αυτομάτως μειώνει το κόστος παραγωγής 
και καθιστά πιο ανταγωνιστική την τιμή του παραγόμε-
νου προϊόντος. Αυτό συνεπάγεται αύξηση των παραγ-
γελιών και των πωλήσεων για το σύνολο του επιχειρη-
ματικού κόσμου και ειδικά τους εξαγωγείς, αύξηση της 
παραγωγική δυναμικής και εισροή ξένου συναλλάγμα-
τος στη χώρα.   Αντίστοιχη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
επίσης στη μείωση της φορολογίας, με μέτρα όπως η 
μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που προορίζεται για 
βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή.

Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής που προτείνει 
ο ΣΘΕΒ και μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν είναι να 
δοθούν προτεραιότητα στις εγχώριες πηγές ενέργειας 

(ΑΠΕ, νερά, λιγνίτης) ως προς τα εισαγόμενα καύσιμα 
καθώς και επίσης να γίνει μια σωστή ορθολογικοποίη-
ση του κόστους ενέργειας το οποίο θα φέρει αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωση της έντασης 
ενέργειας της Εθνικής Οικονομίας.  Η υλοποίηση μιας 
ενεργειακής πολιτικής στις παραπάνω κατευθύνσεις θα 
έχει θετικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και στην 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με 
αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας 
και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας απο-
τελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση του βιομηχανικού 
ιστού της χώρας και κατ’ επέκταση και της Θεσσαλίας, 
η οποία με τη σειρά της αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο 
στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της 
ελληνικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας, και της διαφοροποίησης του ενερ-
γειακού μίγματος.   «Θα πρέπει να προχωρήσουμε με 
ταχύτερα και πιο αποφασιστικά βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση»,  τονίζει  ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης.

Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για τη διεξαγωγή ελέγχων στους 
κλάδους και στα σημεία που εμπλέκονται στη δια-
κίνηση και πώληση των προϊόντων απόσταξης μι-
κρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με 
την διεξαγωγή ελέγχων στους κλάδους και στα σημεία 
που εμπλέκονται στην διακίνηση και πώληση των προϊό-
ντων απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), 
εξέφρασε με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών συμπεριλαμβάνοντας στο μητρώο μελών του σημα-
ντικό αριθμό επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο 

Παρεμβάσεις
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την παραγωγή και τη διακίνηση τσίπουρου, χαιρετίζει την 
παραπάνω απόφαση, καθώς με τον τρόπο αυτό θα προ-
στατευθεί η γεωγραφική ένδειξη «τσίπουρο/τσικουδιά» 
από την καταστρατήγηση που υφίσταται, λόγω της πα-
ράνομης χρήσης της ένδειξης για προϊόντα που δεν δια-
σφαλίζουν την τήρηση του οικείου τεχνικού φακέλου, και 
επιπλέον θα διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών από 
προϊόντα αμφιβόλου προελεύσεως.

Η παραπάνω απόφαση αποτελεί το πρώτο αναγκαίο 
βήμα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του κλάδου με ενί-
σχυση των επενδύσεων στην κάθετη διαδικασία της πα-

ραγωγής του τσίπουρου, που ξεκινά από  την οινοποίηση 
και απόσταξη και καταλήγει στην τυποποίηση, οδηγώ-
ντας με μαθηματική ακρίβεια  σε ενίσχυση των θέσεων 
εργασίας, των δημοσίων εσόδων αλλά και των εξαγω-
γών.  Τέλος, ο ΣΘΕΒ αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής, ευχόμενος κάθε 
επιτυχία στους ελέγχους που θα διεξάγουν οι υπηρεσίες.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υφυπουργό Βιομηχανίας 
και Εμπορίου κ. Νίκο Παπαθανάση και στον Γενικό Γραμ-
ματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Πάνο 
Σταμπουλίδη. 

«Βασικό επίπεδο excel»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο την Δευτέρα 17 και 24 Φεβρουαρίου με θέμα: «Beginning Excel», στο 
φροντιστήριο Σύγχρονο και Νούς. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το περιβάλλον του Microsoft Excel και τα νέα χαρακτη-
ριστικά του μέσω της πρακτικής εξάσκησης. Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από θεσσαλικές επιχειρήσεις 
ενώ μετά το τέλος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για την απόκτηση του επίσημου πιστοποιητικού 
στο αντίστοιχο επίπεδο του excel. 

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.

Παρεμβάσεις

Σεμινάρια
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Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε στις 04 Μαρτίου εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Digital marketing crash course», στις 
εγκαταστάσεις του Συνδέσμου. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους 
μέσω των εργαλείων του digital marketing και των social media καθώς και πόσο σημαντική είναι η σωστή χρήση τους 
στην εποχή μας. Αποτελούν πλέον τα κυριότερα μέσα διαφήμισης και η αξιοποίησή τους μπορεί να μεγιστοποιήσει 
τα κέρδη της κάθε επιχείρησης. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη θεσσαλικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με το στρατηγικό και το digital 
marketing.

«Digital marketing crash course»

Σεμινάρια
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Ενισχύοντας τον καταλυτικό ρόλο του θεσμού της περιφερειακής διοίκησης στην παραγωγή και υλοποίηση νέων ιδε-
ών και καινοτομίας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε συνεργασία με την εφημερίδα «Ελευ-
θερία» διοργανώσαν το II Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης, το διήμερο 25-26 Ιανουαρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο υπό 
την ΑΙΓΙΔΑ του ΣΘΕΒ.  Στις εργασίες του συνεδρίου συζητήθηκαν οι νέες επενδυτικές και παραγωγικές τάσεις καθώς 
και οι προσκλήσεις που δημιουργούνται για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και η μετατροπή τους σε εφαρμό-
σιμα στρατηγικά σχέδια με στόχο την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της, προς όφελος των ανθρώπων και της ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και του Ομίλου Animus, κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης ως ομιλητής στην ενότητα «Υγεία – Προκλήσεις 
στόχοι», εισηγήθηκε το θέμα «Ένα ποιοτικότερο και απο-
τελεσματικότερο σύστημα Υγείας για όλους, μέσα από συ-
μπράξεις και συνέργειες. Ο ρόλος του δημοσίου μέσω του 
ΕΟΠΥΥ». 

«Στην εποχή μας, η ανάγκη μετάβασης σε μια δημόσια διοί-
κηση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών και 
η στροφή προς τις έννοιες της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, της υλοποίησης-εφαρμογής και της στο-
χοθεσίας κρίνεται επιτακτική, με τελικό σκοπό την επίτευ-
ξη στόχων και αποτελεσμάτων μέσω ενός νέου προτύπου 
διοίκησης». «Βάζοντας στη συζήτηση έναν ολοκληρωμένο 
Στρατηγικό Σχεδιασμό για μια καλύτερη δημόσια υγεία η 
σημερινή κοινωνία είναι περισσότερο ώριμη από ποτέ να 
αντιληφθεί πλήρως την αναγκαιότητα για ένα περιβάλλον 
υπηρεσιών υγείας, αποτελεσματικό, φιλικό προς τον πολί-
τη και με ποιοτικές υπηρεσίες που θα λαμβάνει δωρεάν και 
χωρίς ταλαιπωρία, μέσω των συμπράξεων. Συμπράξεις με 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υγείας που θα διασφαλίζουν 

ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας για τον πολίτη αφετέρου ρυθμίζοντας τις παθογένειες του υφιστάμενου συστήματος 
δημόσιας υγείας», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Νταβέλης.

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν αλλά και παρακολούθησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, εκπρόσωποι 
όλων των βαθμών αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκπρόσωποι οικονομικών 
και κοινωνικών φορέων, παραγωγοί και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

Δραστηριότητες
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06 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
στη Δοξολογία για τον εορτασμό των Θεοφανείων 
καθώς και στη δεξίωση που ακολούθησε και την κοπή 
πίτας στο ΔΟΛ

14 Ιανουαρίου
Πραγματοποιήθηκε ημερίδα του ΣΘΕΒ και της Deloitte 
για τις φορολογικές αλλαγές

17 Ιανουαρίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής 
παρέστη στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 
2021-2027 που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

18 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
στην κοπή πίτας του Επιμελητηρίου Λάρισας καθώς και 
στην κοπή πίτας και τον χορό του Γεωπονικού Συλλόγου 
Λάρισας

25-26 Ιανουαρίου
Πραγματοποιήθηκε το ΙΙ Αναπτυξιακό Forum, που 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η εφημερίδα 
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, υπό την αιγίδα του ΣΘΕΒ.  Συμμετείχε ως 
ομιλητής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

29 Ιανουαρίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Γενικής 
Διευθύντριας του ΣΘΕΒ κας Ελένης Καματέρη με τον 
Διευθυντή του ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ κ. Νίκο Ανδρεάδη στα πλαίσια 
τυχόν συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στον τομέα 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

21 Φεβρουαρίου
Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι, που 
πραγματοποιήθηκε από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση 
Βάμβακος (ΔΟΒ) και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα, 

παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Μιχάλης Ανατολίτης και η Γενική Διεύθυντρια κα Ελένη 
Καματέρη

22 Φεβρουαρίου
Ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Ανατολίτης απηύθυνε 
χαιρετισμό στην εκδήλωση για την Ευάλωτη Γεωργία, 
που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με την υποστήριξη 
του Συνδέσμου

07 Μαρτίου
Η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελένη Καματέρη 
παρέστη στην εκδήλωση της TEDxUTHLarissa που 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με τη στήριξη του ΣΘΕΒ

09 Μαρτίου
Συνάντηση με εκπροσώπους της Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης Λάρισας (ΔΗΚΕΛ) είχε η Γενική Διευθύντρια 
κα Ελένη Καματέρη προκειμένου να ενημερωθεί 
εκτενώς για τους σκοπούς της κοινωφελούς επιχείρησης

11, 13 και 16 Μαρτίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παραχώρησε συνέντευξη στην 
ΕΡΤ3, στην ΕΡΤ1, στο TRT και στην ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τηλεόραση  
για τα μέτρα στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και 
των εργαζομένων λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού

24 Μαρτίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ.  Νωρίτερα συνεδρίασε το Συμβούλιο 
των Προέδρων του ΣΘΕΒ προκειμένου να συζητηθούν 
οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID 19 στην 
επιχειρηματικότητα και την οικονομία γενικότερα 
αλλά  και οι προσπάθειες στήριξης των επιχειρήσεων 
μελών από τον Σύνδεσμο.  Παρόντες στη συνεδρίαση 
ήταν ο νυν Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης, οι πρώην 
Πρόεδροι κ.κ. Απόστολος Δοντάς, Νίκος Ρώμνιος, 
Ευριπίδης Χαρμάνης, Ηλίας Βαλαβάνης ενώ συμμετείχε 
και η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη

Ημερολόγιο
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Μαζί με τις τεχνολογικές αλλαγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που καλούνται οι επιχειρήσεις να ενσωματώ-
σουν στην παραγωγική τους δραστηριότητα, δημιουργούνται και νέες συνθήκες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, 
και κυρίως ζήτηση για νέες ψηφιακές γνώσεις, σύγχρονες, νέου τύπου, δεξιότητες και επαγγέλματα. 

Για τους εργαζόμενους, η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών και τρόπων εργασίας, απαξιώνει γρήγορα τις βασικές 
τους δεξιότητες και δημιουργεί την ανάγκη διαρκούς ανανέωσής των γνώσεων τους. Αυτή η διαρκής προσαρμογή 
είναι πλέον απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου (δια βίου εκπαίδευση). Οι  ψηφιακές   δε-
ξιότητες  και  εργασιακές ικανότητες αποτελούν τη  νέα, οριζόντια, μεγάλη ανάγκη για  τον παραγωγικό εξωστρεφή 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. 

Από την άλλη, το παράδοξο είναι ότι παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας στον 
τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής μένουν κενές ή δύσκολα καλύπτονται, με συνέπεια οι επιχειρή-
σεις να μην μπορούν να βρουν εύκολα καταρτισμένο προσωπικό που να μπορεί να καλύψει τις θέσεις εργασίας που 
απαιτούν ειδικές ψηφιακές δεξιότητες.

Επίσης οι εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ικανότητα των εργαζομένων να εκπαιδευτούν και με τις μη τε-
χνικές δεξιότητες. Αυτό δείχνει ότι, ενώ το σύστημα εκπαίδευσης παράγει πτυχιούχους, υπάρχουν πολλές ελλείψεις 
στις μη τεχνικές δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα (η δυνατότητα εκμάθησης) και ειδικότερα οι τεχνικές και 
ψηφιακές γνώσεις. 

Κλειδί για την κάλυψη αυτών των αναγκών και την αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος είναι η αναθεώρηση και 
η δημιουργία σωστών βάσεων με επενδύσεις στην τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων και παράλληλες αλ-
λαγές στα μοντέλα δημόσιας διοίκησης και εκπαίδευσης, που θα αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας 
και θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης1.

Σύμφωνα με έρευνα της IDC με την χορηγία της Microsoft για την κατάσταση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κε-
ντρική και Ανατολική Ευρώπη, το 20% περίπου των ελληνικών εταιρειών δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοί τους πληρούν 
πλήρως ή κατά πλειοψηφία τις απαιτήσεις που θέτουν για τις ψηφιακές δεξιότητες (ο μέσος όρος μεταξύ των χωρών 
που μετείχαν στην έρευνα είναι 32,2%).

Όπως λοιπόν παρατηρείται οι εταιρείες, έχουν γενικά επίγνωση της σημασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά 
ελάχιστες έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδιασμών και αναδιάρθρωσης τους στο κομ-
μάτι αυτό.

Ψηφιακές δεξιότητες: 
Από πρόβλημα σε ευκαιρία ανάπτυξης

1  Συχνά αναφέρεται και ως «σειριακή αντίληψη» (πρώτα εκπαίδευση και μετά δουλειά) το οποίο αντιστοιχούσε στα εκπαιδευτικά συστήματα της προηγούμενης 

βιομηχανικής επανάστασης

Άρθρο
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Καθώς, λοιπόν, αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις για δεξιότητες, η ικανότητα των εταιρειών να εκτελούν αναπτυ-
ξιακά πλάνα ενδέχεται να κατασταλεί από το συνδυασμό της μικρής αγοράς εργασίας και την επείγουσα ανάγκη της 
πρόσληψης καταρτισμένου προσωπικού πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες. Ως γενικό αντίκτυπο οι επιχειρήσεις αντιλαμ-
βάνονται με θετικό πρόσημο τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, καθώς θεωρούν πως θα δημιουργηθούν με αυτόν 
τρόπο περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. 

Μπροστά στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επαναστάσεις, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι ελληνικές 
εταιρείες κατά πόσο είναι έτοιμες καθώς αναμένεται να βρεθούν ενώπιος σημαντικού ελλείμματος στις ψηφιακές 
δεξιότητες στο εγγύς μέλλον. Τομείς, δηλαδή, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της επόμενης ημέ-
ρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θέση τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επομένως θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχηση της υπάρχουσας προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας για 
τεχνολογικές και άλλες δεξιότητες και υποστήριξη διαφόρων δράσεων που μπορούν να φέρουν σε επαφή τις επι-
χειρήσεις με τους υποψήφιους. Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να αναβαθμίσουν τις τεχνολογικές τους 
υποδομές, να μπορέσουν να προσελκύσουν άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες, και να επενδύσουν στην εκπαίδευ-
ση και ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες συνθήκες 
στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τεχνολογικές υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων έρευνας και τε-
χνολογίας καθώς και αξιοποίησης κονδυλίων και εθνικών κοινοτικών πόρων. 

Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας 
ποιοτικών θέσεων εργασίας σε δυναμικούς, εξωστρεφείς και τεχνολογικά εξελιγμένους τομείς της οικονομίας, όπως 
είναι αυτοί της μεταποίησης, της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Εκτός, όμως, από πρόκληση, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός αποτελεί και μία ευκαιρία για τη χώρα μας να επενδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα, με προγράμ-
ματα επανειδίκευσης για τους εργαζομένους, αλλά και ενίσχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ανώτατης 
εκπαίδευσης με νέες δεξιότητες για τους νέους. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει εύφορο έδαφος για τη δημιουργία κέντρων αριστείας και οικοσυστημάτων 
τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας προσελκύοντας σοβαρές επενδύσεις και δημιουργώντας με αυτόν 
τον τρόπο νέες θέσεις εργασίας.

Πηγές:

https://www.liberal.gr/technology/i-agora-isondipsasin-gia-psifiakes-dexiotites-kai-den-briskei/277425 

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/SR%20Endoepixeirisiaki_version%2028.pdf

Άρθρο
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Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας» (ΕΕΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) συ-
ναντήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Συνδέ-
σμου.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων των δύο μερών προκει-
μένου να συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. 

Ο ΣΘΕΒ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισης της βιομηχανικής περιοχής μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού 

Συνάντηση ΣΘΕΒ με τη νέα Διοίκηση της Ένωσης Επιχειρήσεων 
Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας

ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προοπτικές για την ανάπτυξη του 
χώρου και την κατ’ επέκταση παραγωγική ανασυγκρότησή της. Κύριο μέλημα μας θα πρέπει να είναι η υποστήριξη 
των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων στον χώρο προκειμένου αυτός να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει πόλο έλξης 
νέων επενδύσεων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η συνεργασία τους, για την διερεύνηση εποικοδομητικών και άμεσων 
λύσεων σε αυτά τα προβλήματα, είτε με απευθείας διάλογο, είτε μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας 
και των φορέων.

«Η διεθνής εμπειρία δείχνει την αξία της ανάπτυξης των οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών και της παροχής σύγ-
χρονων υπηρεσιών σε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης. «Τα 
βιομηχανικά πάρκα θεωρούνται κομβικά αναπτυξιακά εργαλεία, ειδικά σε χώρες με βαρύνουσα μεταποίηση, καθώς 

Δραστηριότητες
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ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

οι οργανωμένοι υποδοχείς μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών 
στόχων.». 

Στο ίδιο κλίμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας κ. Ευάγγελος Γκάγκος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αυτό που 
ξεχωρίζει στα περισσότερα επιτυχημένα και σύγχρονα πάρκα, είναι η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εγκατεστη-
μένων επιχειρήσεων, η σύνδεσή τους με ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η προτεραιότητα 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας έχει τη δυναμική να εναρμονιστεί πλήρως με τα διεθνή πρό-
τυπα βιομηχανικών περιοχών. Απαιτείται ωστόσο αμεσότητα και μεθοδικότητα στην επίλυση των προβλημάτων και 
στην υλοποίηση νέων έργων. Η βιομηχανία οφείλει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας του τόπου μας και 
εμείς οφείλουμε να τη διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα.».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την μεριά της ΕΕΒΙΠΕ Λάρισας, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Γκάγκος, ο Γενικός Γραμμα-
τέας κ. Αλκιβιάδης Ζιάκας, ο Ταμίας κ. Κων/νος Θεοδωρόπουλος, το Μέλος κ. Αλέξανδρος Ζιάκας και από την μεριά 
του ΣΘΕΒ οι πρώην πρόεδροι κ. Ηλίας Βαλαβάνης και Νίκος Ρώμνιος, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώρ-
γος Καρκανιάς και η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη.

ΛΑΡΙΣΑ

Δραστηριότητες

Νέα Μέλη
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Την ημέρα των κρίσεων του ΚΥΣΕΑ για τις ένοπλες 
δυνάμεις αποφάσισε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης να επισκεφθεί το Στρατηγό της 1ης 
στρατιάς κ. Κωνσταντίνο Φλώρο, την Παρασκευή 
17 Ιανουαρίου. Από ότι φάνηκε εκ των υστέρων 
ήταν και επίσκεψη τυχερή, καθότι ο Στρατηγός 
προήχθη με αξιοσύνη σε νέο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Στη συνάντηση οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις 
για το γνωστικό αντικείμενο και τις προσπάθειες 
του καθενός και ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, αφού ξενα-
γήθηκε από το Στρατηγό στους γεμάτους ιστορία 
χώρους του αρχηγείου, με δήλωσή του τόνισε τα 
ακόλουθα:

Συνάντηση Προέδρου ΣΘΕΒ με τον 
Διοικητή της 1ης Στρατιάς

«Βρισκόμαστε σήμερα με χαρά και ιδιαίτερη τιμή στο αρχηγείο της 1ης στρατιάς, για να εξάρουμε το ρόλο του στρα-
τού και γενικότερα των ενόπλων μας δυνάμεων, στην διασφάλιση των συνόρων και της ειρήνης στην πατρίδα μας.
Οι ένοπλες δυνάμεις προασπίζουν το πολυπόθητο αγαθό της ειρήνης που δεν είναι αυτονόητο, για την ευημερία και 
την ανάπτυξη στην υπόλοιπη κοινωνία.

Επίσης κάτι το οποίο αγνοούμε σε περιόδους ειρήνης, όπως η παρούσα που είναι από τις μακροβιότερες στη σύγ-
χρονη ιστορία, είναι η συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στο ΑΕΠ της χώρας. Η συνεχής παρουσία τους συντελεί στη 
διαμόρφωση ενός τεράστιου κοινωνικού έργου, που είναι καθημερινό και μετρήσιμο.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, τους  αξιωματικούς και τους οπλίτες μας σε όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, 
τους τιμούμε και τους μνημονεύουμε καθημερινά και όχι μόνο σε περιόδους κρίσεων όπως η παρούσα».

Στο τέλος της συνάντησης ο κ. Φλώρος προσέφερε αναμνηστική πλακέτα στον κ. Νταβέλη.

Δραστηριότητα
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Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει μία ανησυ-
χία σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργη-
θεί καθημερινώς νέα δεδομένα αλλά και μια σειρά ερωτημάτων και διευκρι-
νίσεων στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου.  Ο ΣΘΕΒ έχει λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις της πολιτείας ενώ ενημερώνει 
και τις επιχειρήσεις – μέλη του.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με αίσθημα ευθύνης 
στο έργο του ως σύμμαχος της επιχειρηματικότητας, από την πρώτη στιγμή: 
•  Ενημέρωσε τα μέλη του ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν, άμεσα, υποβάλ-
λοντας τα ερωτήματα τους ηλεκτρονικά με email sthev@sthev.gr, για κάθε νο-
μικό, φορολογικό ή ασφαλιστικό θέμα. Η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ επεξεργάζεται 
τα ερωτήματα σας και  φροντίζει για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας.
•  Κάλεσε τις επιχειρήσεις μέλη του σε συνεχή συνεργασία για την καταγρα-
φή σημαντικότερων επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 
μέσω του ειδικού ερωτηματολογίου που έχει δημιουργήσει (συμπληρώνοντας 
εδώ)  αλλά και προτάσεων τους με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές συνέπειες. 
•  Δημιούργησε στην ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ www.sthev.gr/covid-19/ ειδική 
ενημερωτική στήλη προκειμένου εύκολα και άμεσα να ενημερώνονται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι για τις τρέχουσες εξελίξεις

Επίσης, και προκειμένου να βοηθήσει περαιτέρω στην εθνική προσπάθεια, τα 
μέλη του ΣΘΕΒ, μπορούσαν να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με e-mail (info@
sthev.gr) και μέσω της ιστοσελίδας (www.sthev.gr) ώστε ο Σύνδεσμος να ήταν 
πάντα κοντά στα μέλη του, ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις, καταγράφοντας 
κάθε είδος ερώτησής τους λογιστικής, εργατικής φύσεως κλπ είτε μέσω επι-
στολών, είτε τηλεφωνικών επικοινωνιών, και τέλος διαβιβάζοντας το αίτημα 
τους σε αρμόδιες αρχές και πρόσωπα.

Ο ΣΘΕΒ στηρίζει το «Μένουμε Σπίτι» και είναι κάθε στιγμή δίπλα στις επιχει-
ρήσεις - μέλη του ενώ θεωρεί ότι ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία, 
η τήρηση των μέτρων προστασίας από όλους μας και η αναγκαία συνεργασία 
όλων των φορέων και της Πολιτείας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος εκτιμά 
πώς τα έκτακτα μέτρα που ανα-
κοίνωσε χθες (σ.σ. 19/03) η Κυ-
βέρνηση για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων λόγω του κορονοϊού 
βρίσκονται προς την σωστή κατεύ-
θυνση. Απαιτούν όμως ιδιαίτερη 
εξειδίκευση και ευελιξία, αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης.   Η προσπάθεια 
θα ευδοκιμήσει, εάν όλοι, επιχει-
ρήσεις, εργαζόμενοι και κράτος 
συνεργαστούν και συνεχίσουν να 
λειτουργούν με αποτελεσματικό-
τητα και συνέπεια.  

Για τον ΣΘΕΒ και τις επιχειρήσεις 
- μέλη του προέχει πρωτίστως η 
προστασία της υγείας των εργαζο-
μένων και επιπλέον η διατήρηση 

όλων των θέσεων εργασίας. Γι’ αυτό, εκτός από τη συνεργασία, χρειάζεται και η απαραίτητη στήριξη. Τα μέτρα, που 
ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση δείχνουν πως αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και στέκεται αρωγός στον επιχει-
ρηματικό κόσμο αλλά και στους εργαζομένους σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.  Είμαστε στην αρχή μιας κολοσσιαίας 
αλλαγής σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, του ανθρώπινου πολιτισμού, της παραγωγικής διαδικα-
σίας, του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, του υγειονομικού μοντέλου...όλα αλλάζουν άρδην!  Αυτή την ώρα 
χρειάζεται όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η εμπιστοσύνη στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και 
η κοινωνική αλληλεγγύη θα επιτρέψουν την συντόμευση των δεινών που επέφερε η πανδημία στις επιχειρήσεις, 
στους εργαζομένους, στους αυτοαπασχολουμένους και σε όλους τους συνανθρώπους μας.   Σε αυτήν την εθνική 
μάχη o ΣΘΕΒ μαζί με όλους τους κοινωνικούς εταίρους θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την προάσπιση των 
συμφερόντων των επιχειρήσεων του.

Δήλωση Προέδρου 
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη
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ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Η οικογένεια Σαράντη, αναλογιζόμενη την κρισιμότητα 
των στιγμών, την καθημερινή μάχη του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού ενάντια στην πανδημία, 
καθώς και τις ανάγκες των νοσοκομείων μας, σπεύδει να 
καταβάλει τη δική της συνεισφορά στον κοινό αγώνα.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην δύσκολη κατάσταση 
που βιώνει η Ελλάδα και ολόκληρος ο πλανήτης η 
εταιρεία αναλαμβάνει να ενισχύσει την δυναμικότητα 
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε ποσοστό 
60% στα νοσοκομεία των πόλεων όπου βρίσκονται οι 
παραγωγικές της μονάδες, ήτοι:   Λάρισα (γαλακτοκομείο 
ΟΛΥΜΠΟΣ), Τρίκαλα (γαλακτοκομείο ΤΥΡΑΣ), Ξάνθη 
(γαλακτοκομείο ΡΟΔΟΠΗ).

Θεραπείας (ΜΕΘ) οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έξι (6)
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων έξι (6)
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πέντε (5)
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης τρεις (3)

Επίσης η εταιρεία στέκεται δίπλα στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, στους ανθρώπους της πρώτης 
γραμμής, καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου 
αναφοράς (Πανεπιστημιακό Λάρισας) σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ. Παράλληλα προσφέρει 6.000 
προστατευτικές μάσκες στα νοσοκομεία Τρικάλων και 
στο νοσοκομείο αναφοράς του Πανεπιστημιακού της 
Λάρισας.

Σε αυτή την δοκιμασία κανείς δεν πρέπει να μείνει 
αβοήθητος. Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη όλων είναι τα 
αποτελεσματικότερα όπλα στη μάχη της πανδημίας και 
μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίζει η Μέλισσα Κικίζας, 
προσφέροντας, μεταξύ άλλων 50.000 χειρουργικές 
μάσκες και 2.000 ολόσωμες προστατευτικές στολές. 
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει τα 
εξής:  «Όλοι εμείς στη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, ενεργώντας 
καθημερινά με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς την 
κοινωνία και τον άνθρωπο, αισθανόμαστε την ανάγκη 
να συνδράμουμε στην προσπάθεια για το κοινό καλό,  
πολύ περισσότερο στις  ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες 
που βιώνει ο τόπος μας.  Θέλοντας να συμβάλουμε 
στην άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και με βαθύ σεβασμό προς το τιτάνιο έργο των 
ανθρώπων στην πρώτη γραμμή - ιατρών, νοσηλευτών 
και του γενικότερου προσωπικού υγείας της χώρας – 
προσφέρουμε:
•  50.000 χειρουργικές μάσκες
•  200.000 γάντια
•  2.000 μπουκάλια των 500ml αντισηπτικό διάλυμα 
•  2.000 ολόσωμες προστατευτικές στολές TYVEC
•  3.000 ποδονάρια

Με παρουσία 70 ετών στην εθνική παραγωγική 
διαδικασία, σε καλές αλλά και σε δύσκολες στιγμές 
στην ιστορία του τόπου, συμμεριζόμαστε την ελπίδα 
και την αισιοδοξία όλων εκείνων που υπερασπίζονται 
με αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία. Αντλώντας 
δύναμη από την αφοσίωση των ανθρώπων της 
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ στηρίζουμε δυναμικά αυτή την 
προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγούμε 
νικητές απέναντι σε μια ακόμα πρόκληση».

Επιχειρηματικά νέα
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Η Βιομηχανία Αλουμινίου EXALCO πραγματοποίησε 
μια πολύ σημαντική δωρεά εξειδικευμένου 
υγειονομικού υλικού στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Λάρισας, που λειτουργεί ως νοσοκομείο 
αναφοράς, για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού 
COVID-19, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε συντονισμό με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κ. Αγοραστό Κων/νο, η Διοίκηση της Exalco 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της Περιφέρειας και 
παρέδωσε (χθες) στον Διοικητή του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, κ. Κατσικονούρη Δημήτριο, 
έναν ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης για την 
μεταφορά των ασθενών, καθώς επίσης και 200 ειδικές 
στολές προστασίας για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, 
συμβάλλοντας στην άμεση ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και συγκεκριμένα στο ΕΚΑΒ.

Ο εξειδικευμένος φορητός θάλαμος αρνητικής πίεσης 
απομονώνει τον ασθενή κατά την μεταφορά του στο 
νοσοκομείο και αποτρέπει την μετάδοση του ιού 
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι το Σύστημα Υγείας διέθετε μόνο 
έναν ειδικό θάλαμο μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα. 

Η παράδοση της δωρεάς έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις της Exalco, όπου παρευρέθηκαν ο 
Πρόεδρος του Ομίλου Βιοκαρπέτ- Exalco κ. Ιωάννης 
Αστ. Καντώνιας, ο Αντιπρόεδρος της Βιοκαρπέτ κ. 
Γεώργιος Καντώνιας, ο Αντιπρόεδρος της Exalco κος 
Αθανάσιος Τσιάρας , ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
κ. Κων/νος Αγοραστός, ο Διοικητής του ΠΓΝΛ κ. 
Δημήτριος Κατσικονούρης και ο αναπληρωτής 
Διοικητής του ΠΓΝΛ κ. Γεώργιος Αποστολίνας.

Άλλη μια σπουδαία πρωτοβουλία στήριξης του 
Εθνικού συστήματος ολοκληρώθηκε από την Ex-
alco. Μετά την ενίσχυση των συνόρων στον Έβρο, 

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. 

ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΒΕΕ

η εταιρία ενισχύει την αλυσίδα προσφοράς προς το 
Σύστημα Υγείας. Η Exalco αναγνωρίζει την υπεράνθρωπη 
προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού της χώρας μας και 
συμβάλλει με αυτή τη δωρεά στο έργο τους.

Έναν ακόμη τόνο αντισηπτικού υγρού, από τη δωρεά του 
προέδρου της Bettina και πρώην προέδρου του ΣΘΕΒ κ. 
Νίκου Ρώμνιου, παρέδωσε  η  Περιφέρεια Θεσσαλίας 
στην 5η ΥΠΕ, στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και 
Τυρνάβου, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ν. Λάρισας και στο ΚΕΣΥ.

Ο κ. Ρώμνιος ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού προσέφερε 
συνολικά 2 τόνους υγρού στιγμιαίας απολύμανσης, για 
την κάλυψη αναγκών του δημόσιου συστήματος υγείας 
καθώς και φορέων και Ιδρυμάτων. Ο πρώτος τόνος 
παραδόθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, το ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα του,  
τις Φυλακές και το Γηροκομείο Λάρισας.

Επιχειρηματικά νέα
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Ο σουσαμένιος χαλβάς “Όλυμπος” είναι ένα υπέροχο 
ελληνικό γλυκό που παράγεται με την παραδοσιακή 
συνταγή της οικογένειας Παπαγιάννη.

Αποτελείται από ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι) και λευκή 
καραμέλα, συχνά και με προσθήκη ξηρών καρπών ή 
μελιού. Είναι ένα γλυκό με καθαρά φυτικά συστατικά 
και υψηλή θρεπτική αξία, ιδιαίτερα δημοφιλές στις 
παραδοσιακές νηστείες.

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. - Χαλβάς 
βιολογικός με μέλι

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣ.ΓΑΛΑ - ΘΕΣ παγωτό 
Nuts & Berries

Το ΘΕΣ Παγωτό Nuts & Berries είναι ένα χειροποίητο 
παγωτό αυθεντικής ιταλικής συνταγής που παράγεται 
από φρέσκο παστεριωμένο γάλα ΘΕΣγάλα χωρίς 
συντηρητικά. Ανήκει στην dream team παγωτών του 
ΘΕΣγάλα και όπως μας ενημερώνει χαρακτηριστικά ο 
συναιτερισμός δεν μοιάζει με τίποτα άλλο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ - Passata Χυμός Ντομάτας

Ο ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας παράγεται από ώριμες 
και υγιείς τομάτες, κατάλληλος για όλα τα φαγητά λαδερά, 
κοκκινιστά, μακαρονάδες και σάλτσες. 

Η συσκευασία combibloc διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του 
προϊόντος μέχρι την τελευταία σταγόνα, αφήνοντας αναλλοίωτη 
την γεύση, το χρώμα και τη διαθρεπτική αξία των τοματών.

Νέα προϊόντα






