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Δραστηριότητες

Αλλαγή αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου στις Βιομηχανικές Περιοχές για τη βελτίωση των συνθηκών και την ανάπτυξη του επιχειρείν
σε συνεχείς συναντήσεις και διαβουλέψεις ο ΣΘΕΒ

Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση
της αναδιάταξης του πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των ΒΙΠΕ, ώστε να καταστεί πιο
φιλική, βιώσιμη και ανταγωνιστική ήταν το κύριο θέμα
συζήτησης στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, την Δευτέρα 27
Ιουλίου στην Λάρισα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ.
Ειδικότερα, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων από τις βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδος είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τις εγκαταστημένες επιχειρήσεις, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη
για εποικοδομητική συνεργασία με τα θεσμοθετημένα
όργανα της Πολιτείας και τους εμπλεκόμενους φορείς,
η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού ώστε
να διαμορφωθεί εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη και
την θεσμοθετημένη παραγωγική ανασυγκρότηση των
ΒΙΠΕ.
Επιπλέον κατά την διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν ειδικότερα θέματα που απασχολούν τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις όπως η δυνατότητα και η διαδικασία αναψηλάφησης των κανονισμών λειτουργίας,
τρόποι βελτίωσης προς όφελος των εγκατεστημένων,
άρση των στρεβλώσεων και αδιαφάνειες στις δαπάνες
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4605/2019.
Επίσης συζητηθήκαν οι δυνατότητες και οι προκλήσεις της αυτοδιαχείρισης μέσω των προβλέψεων του
3982/2011 ενώ παρουσιάστηκαν οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν τις ΒΙΠΕ.
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«Η διεθνής εμπειρία δείχνει την αξία της ανάπτυξης των
οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών και της παροχής σύγχρονων 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 οι οργανωμένοι υποδοχείς μπορούν
να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων μέσω της ανάπτυξης ειδικών συνεργειών».
«Στόχος μας είναι να καταστίσουμε τη ΒΙ.ΠΕ Λάρισας
πόλο έλξης για επενδυτές, καθώς πρόκειται για το πλέον προσφιλές περιβάλλον για κάθε επιχείρηση από τη
μικρότερη μεταποιητική μονάδα έως την μεγαλύτερη
μονάδα παραγωγής καθώς στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να εξελίξουμε τις επιχειρήσεις ώστε να
συνεχίζουν να παράγουν, να εξελίσσονται και να διαπρέπουν σε διεθνείς επίπεδο έχοντας πάντα ως γνώμονα τον
άνθρωπο και το περιβάλλον», ανέφερε ο πρόεδρος του
Δ.Σ. της Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας κος Ευάγγελος Γκάγκος.
Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις συμφώνησαν από κοινού να συναφθούν κοινές δράσεις και ενέργειες για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οποία είναι κοινά
και επίσης τέθηκε η ανάγκη συσπείρωσης όλων των εγκατεστημένων για την άμεση επίλυση τους.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν αναλυτικά ο πρόεδρος
του ΣΘΕΒ και του Ομίλου Animus κ. Αχιλλέας Νταβέλης
καθώς και εκπρόσωποι των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ο κ. Γιαννίτσης Γιώργος (Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοτεχνιών ΒΙΠΕ
Λαμίας), ο κ. Γκάγκος Ευάγγελος (πρόεδρος του Δ.Σ. της

Δραστηριότητες

Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπρόσωπος της εταιρείας HELLAS STONES), o κ. Γραβουνιώτης Πάρης (Β΄ αντιπρόεδρος του
ΠΑΣΕΒΙΠΕ και διευθυντής παραγωγής της χαρτοβιομηχανίας Elina στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής), ο κ. Ζιάκας Αλκιβιάδης (Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπρόσωπος της εταιρείας ΛΑΒΥΣ ΑΒΕΕ), η κα Κιντά Ιωάννα (πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Διαχείρισης της Α ΒΙΠΕ Βόλου Α.Ε.), o κος Μπαλτάς Μανώλης (διευθύνων σύμβουλος
της REDEPLAN AE Consultants), ο κ. Μωλιώτης Λεωνίδας (εκπρόσωπος της εταιρείας Λ.ΜΩΛΙΩΤΗΣ ΙΚΕ, εγκατεστημένη στην ΒΙΠΕ Λαμίας), ο κ. Μωραΐτης Βασίλης (εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ, εγκατεστημένος στην
Β΄ΒΙΠΕ Βόλου), ο κ. Μωραϊτίδης Κωνσταντίνος (από τον ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Α.Ε), ο κ. Ντελόπουλος Ζήσης (εκπρόσωπος της
εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ, εγκατεστημένος στην Β΄ΒΙΠΕ Βόλου), η κα Πετούση Σοφία (από την REDEPLAN
AE Consultants).

Το ζήτημα της αναβάθμισης της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας κυριάρχησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 08 Σεπτεμβρίου με την μορφή τηλεδιάσκεψης παρουσία του Δημάρχου Τεμπών κ. Γ.
Μανώλη και του προέδρου της Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας κ. Β. Γκάγκου.
«Κύριο μέλημα μας θα πρέπει να είναι η υποστήριξη όλων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στον χώρο προκειμένου αυτός να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επενδύσεων», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.
«Άμεση προτεραιότητα θεωρείται η αναβάθμιση της περιοχής μέσω της συνεργασίας του Δημάρχου Τεμπών, των
εγκαταστημένων επιχειρήσεων και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ προκειμένου η Βιομηχανική Περιοχή να γίνει ένας σύγχρονος τόπος
προσέλκυσης επενδύσεων αντάξια των Ευρωπαϊκών Χωρών. Θεωρείται απαραίτητο να ξεπεραστούν εμπόδια ετών
και να γίνουν πραγματικά έργα αναβάθμισης όπως η τοποθέτηση περίφραξης και οπτικών ινών, η αντικατάσταση
οδοποιίας και φωτισμού καθώς και η φύλαξη της εισόδου και του χώρου γενικότερα».
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία τους, για την διερεύνηση εποικοδομητικών και
άμεσων λύσεων σε αυτά τα προβλήματα.
Ο ΣΘΕΒ είναι κοντά στις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής και θεωρεί ως πρωταρχικό στόχο να καταστεί η ΒΙ.ΠΕ
Λάρισας πόλος έλξης για επενδύσεις που θα δώσουν κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.
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Δραστηριότητες
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την ενίσχυση της οικονομίας στο επίκεντρο
τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ με Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πλήττουν σωρευτικά την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων αποτέλεσαν θέματα ενημέρωσης και
ανταλλαγής απόψεων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 8 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου.
Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης επισήμανε
ότι χρειάζεται να βελτιωθεί το φορολογικό περιβάλλον,
να τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, να αποτελέσουν
παρελθόν οι καθυστερήσεις του επενδυτικού νόμου στην
υλοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων, να ενισχυθεί
ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να βελτιωθεί γενικότερα το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Τόνισε ότι είναι αναγκαία όσο ποτέ,
η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας καθώς και η ταχύτερη διεκπεραίωση επιχειρηματικών και αναπτυξιακών
σχεδίων, αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων για όλες τις
επιχειρήσεις και την υλοποίηση fast track επενδύσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στα εργαλεία που
μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχειρηματική κοινότητα και
συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Next Generation EU
με χρηματοδοτική ισχύ 750 δισ. ευρώ, προκειμένου να
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επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου
της χώρας καθώς και στις δυνατότητες για περισσότερες
επενδύσεις και εν τέλει την ανάκαμψη της οικονομίας,
μέσω Το Next Generation EU αποτελεί μια ισορροπημένη
και δίκαιη πρόταση για την ανάκαμψη στην ΕΕ, με σκοπό την της ανάσχεσης της ανεργίας και την επανεκκίνηση
της βιομηχανίας.
Ο κ. Τριαντόπουλος ανέφερε πως «στην ενδιάμεση Έκθεση για το Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία
τονίζεται ότι η σταδιακή αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι προτεραιότητα» και «αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της
παραγωγικότητας σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας,
όπως και για την ενίσχυση των εξαγωγών». Προτείνεται
επίσης η καλύτερη διασύνδεση επιχειρήσεων μικρού και
μεσαίου μεγέθους με τις μεγαλύτερες και οι συνέργειες
μεταξύ αυτών, ώστε να ενισχυθεί έμμεσα και περαιτέρω
η εξωστρέφεια της οικονομίας.
Με κοινό παρονομαστή την αλληλεγγύη τις συνέργειες
και τις ανάγκες του συνόλου των επιχειρήσεων, ο ΣΘΕΒ
ως επιχειρηματικός φορέας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει
σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική οικονομία, ενισχύουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Θεσσαλίας και
διατηρούν τις θέσεις εργασίας.

Παρεμβάσεις

Συμμετοχή στη διαβούλευση. Προτάσεις ΕΕΒΙΠΕΛ σε
συνεργασία με τον ΣΘΕΒ για το Άρθρο 26 [Κανονισμοί
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)]
Αναφορικά με το Άρθρο 26 [Κανονισμοί Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)] και της νέας προτεινόμενης διαδικασίας τροποποίησης των κανονισμών λειτουργίας
που βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση επισημαίνουμε
τα εξής:
• Η διαδικασία που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ, πρέπει να στοχεύει στο
γόνιμο διάλογο μεταξύ των ενεργών εγκατεστημένων και
των φορέων διαχείρισης, την ανταλλαγή απόψεων και
την κατάθεση συγκεκριμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων.
• Οι κανονισμοί λειτουργίας πρέπει να συμβάλλουν
στην εύρυθμη λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων , στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και στην απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη. Είναι δε προφανές, ότι η
ανάπτυξη δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά από ενεργές επιχειρήσεις και όχι από ανενεργά - αδόμητα γήπεδα
που διατηρούν στην κατοχή τους οι φορείς διαχείρισης.
• Η διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών πρέπει
να είναι αντιπροσωπευτική, δημοκρατική και ουσιαστική
χωρίς αποκλεισμούς, άλλως καθίσταται προσχηματική.
• Σε κάθε περίπτωση, στην παρούσα διαβούλευση πρέπει να αποφευχθούν οι σκανδαλώδεις διαδικασίες τροποποίησης των κανονισμών του 2011, όπου διεξήχθη μια
προσχηματική διαδικασία διαβούλευσης κατά την οποία
επί συνόλου 18 βιομηχανικών περιοχών ενημερώθηκαν
μόνο σαράντα ένα (41) επιχειρήσεις και υπέβαλαν σχόλια μόλις εννέα (9), οι δε αντιρρήσεις που υπεβλήθησαν
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δεν ελήφθησαν υπόψη. Κατέστη δε φανερό από την ως
άνω διαδικασία ότι οι κανονισμοί λειτουργίας καταρτίστηκαν, αποφασίστηκαν και υπεγράφησαν μονομερώς
χωρίς συμμετοχή των επιχειρήσεων επιβάλλοντας δυσμενείς και καταχρηστικούς όρους προς όφελος του διαχειριστή (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.).
• Είναι πλέον φανερό ότι η ενίσχυση των θεσμοθετημένων υπερεξουσιών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε ως φορέα διαχείρισης μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων έχει αποτύχει. Εν
προκειμένω ο αναπτυξιακός σκοπός της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Α.Ε
δεν έχει επιτευχθεί δεδομένου ότι το 95% της βιομηχανίας βρίσκεται εκτός ΟΥΜΕΔ. Το δε κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που επιβάλλεται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε
μέσω των κοινοχρήστων δαπανών στις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις εντός ΟΥΜΕΔ που διαχειρίζεται, είναι κατά
πολύ υψηλότερο από αυτό εκτός οργανωμένων ΟΥΜΕΔ ή
των ΟΥΜΕΔ που η διαχείρισή τους δεν ανήκει στην ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ Α.Ε.
Με βάση τα ανωτέρω και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παρ.4 του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 τονίζουμε ότι:
α) Εφόσον η σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα
πραγματοποιείται με πρωτοβουλίες και υπό την προεδρεία της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, οδηγούμαστε σε διαδικασία
ουσιαστικής απουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στη χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής.
β) Η προτεινόμενη από το νέο άρθρο συγκρότηση της
Επιτροπής Διαβούλευσης δεν επιτυγχάνει την αντιπροσωπευτικότητα ανάμεσα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και τον φορέα διαχείρισης ούτε την επιστημονική
επάρκεια που απαιτείται, ενισχύοντας για μια ακόμη
φορά την θέση του φορέα διαχείρισης εις βάρος των επιχειρήσεων.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι:
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γ) το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των γηπέδων εντός
οργανωμένων υποδοχέων παραμένει ανενεργό και αδόμητο (Π.χ. η αδόμητη γη στη ΒΙΠΕ Λάρισας ανέρχεται στο
63%.),
δ) η προϋπόθεση κατοχής του πενήντα ένα τοις εκατό
(51%) της έκτασης του ΟΥΜΕΔ από τις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις, αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα στις εντός
οργανωμένων υποδοχέων ενεργές επιχειρήσεις, να διαφωνούν με τον φορέα διαχείρισης και ιδιοκτήτη των αδόμητων γηπέδων, καθιστώντας έτσι την ψήφο τους ανενεργή και μη ισότιμη υπονομεύοντας τη διαδικασία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμαι πως στο
προτεινόμενο άρθρο, πρέπει να τροποποιηθούν απαραίτητα τα κάτωθι:
1. στην παρ.4 εδ. α’ του άρθρου 59 του ν. 3982/2011
περ. α, β, γ, την προεδρία της επιτροπής διαβούλευσης
να αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εκπροσώπου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι δε θέσεις των λοιπών μελών να καταλαμβάνονται ισομερώς
από εκπροσώπους των ενεργών εγκατεστημένων και της
ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ. Στη διαβούλευση πρέπει να συμμετέχει
επίσης, ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιστημονική ομάδα αποδεκτή από όλα τα μέρη, που θα εξετάσει διεξοδικά και θα λειτουργήσει συμβουλευτικά στον καταρτισμό
των επί μέρους όρων των υπό σύσταση κανονισμών.
2. να αναφερθεί σαφώς και να προστεθεί στην παρ.4
εδ. β’ του άρθρου 59 του ν. 3982/2011 ο χαρακτηρισμός
«ενεργές» για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις ως εξής:
«….δύναται να εγκριθεί τουλάχιστον από το πενήντα τοις
εκατό (50%) συν μία ψήφο των ενεργών εγκατεστημένων
επιχειρήσεων.»
3. να αφαιρεθεί η προϋπόθεση της παρ.4 εδ. β’ ότι «……
οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της έκτασης του

ΟΥΜΕΔ»
Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ΦΕΚ για την νέα περιβαλλοντική κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων\κατάργηση οχλήσεων
Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του νόμου
μέσω της ομάδας εργασίας με τον ΣΕΒ. Μέσω της ΚΥΑ
Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) των
Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, η οποία σηματοδοτεί μία νέα εποχή για
τις διαδικασίες και το πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων αναφέρονται τα εξής:
1) εκσυγχρονίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κατατάσσονται περιβαλλοντικά οι μεταποιητικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και
τις μεταβαλλόμενες παραγωγικές, κοινωνικές, οικονομικές κλπ. συνθήκες (πχ. δραστικός περιορισμός του κριτηρίου της ιπποδύναμης, εναρμόνιση κριτηρίων για όμοιες
δραστηριότητες, εκσυγχρονισμός κριτηρίων μοριοδότησης),
2) καθορίζεται εκ νέου η κατανομή των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων στους βαθμούς πιθανής περιβαλλοντικής επίπτωσης του ν. 4014/2011,
3) καταργούνται οι Αποφάσεις που κατατάσσουν τις μεταποιητικές δραστηριότητες στους παρωχημένους βαθμούς όχλησης, ορίζοντας ένα νέο πλαίσιο και για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία,
4) επιταχύνονται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τις δραστηριότητες που χωροθετούνται σε
οργανωμένους υποδοχείς (ΟΥΜΕΔ-ΕΠ), καθώς μεταπίπτουν στην αμέσως χαμηλότερη υποκατηγορία (Α1->Α2
ή Α2-> Β)
Πιο συγκεκριμένα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν
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χρειάζεται πλέον την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
Αυτή η μείωση του διοικητικού βάρους για την βιομηχανία, οφείλεται στην κατάργηση του συστήματος της διακριτής κατάταξης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
σε βαθμούς όχλησης και την αντικατάστασή του με την
περιβαλλοντική κατάταξη, που εδράζεται σε σχετικές
σύγχρονες ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του

περιβάλλοντος.
Ενώ, μέχρι σήμερα, ακόμα και για τον παραμικρό εκσυγχρονισμό, απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, πλέον σχεδόν το σύνολο των μεταποιητικών επιχειρήσεων εμπίπτει σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και κατ’ αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από ένα πολύ μεγάλο διοικητικό βάρος.

Δηλώσεις
Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη για τις
εξαγγελίες των μέτρων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
Ικανοποιούν προσδοκίες και ανάγκες της επιχειρηματικότητας
Το ενισχυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
δίνει ανάσες, προσωρινές μεν, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εντούτοις προσδίδει και μια προοπτική μόνιμων
ελαφρύνσεων καθώς έχουν διπλό όφελος, για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
Τόσο γιατί πρόκειται για μέτρα ούτως ή άλλως αναγκαία
για να ελαφρύνουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά
βάρη, όσο και γιατί έρχονται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας.
Η βιομηχανία, η μεταποίηση και η παραγωγή αποτελούν
τη βασική ατμομηχανή της οικονομίας, η οποία πρέπει
άμεσα να στηριχθεί.
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Πρέπει να επιστρέψουμε στην πρόοδο, στην κερδοφορία
και την ανάπτυξη του βιοτικού και επιχειρηματικού μας
επιπέδου.
Αυτό που απαιτείται άμεσα είναι μια ολοκληρωμένη επεξεργασία για το συνολικό πακέτο των 72 δισ. ευρώ που
θα έρθει στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
δημιουργήσει συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας
και των αναγκαίων παραγωγικών μετασχηματισμών της.

Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για την σύσταση «Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας»
Tην ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη σύσταση της «Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας» εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) κ. Αχιλλέας Νταβέλης.
Η απόφαση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κόσμου, με

Δηλώσεις

σκοπό την ενωτική συσπείρωση για την υποστήριξη της
βιομηχανίας και την υιοθέτηση μιας σταθερής βιομηχανικής πολιτικής στη Χώρα.
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την πορεία της εθνικής οικονομίας, που δοκιμάζεται σκληρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, η επιτακτική ανάγκη
να ενισχυθεί η βιομηχανία και να εδραιωθεί ως ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας της οικονομίας αναδεικνύεται
ως κοινή πεποίθηση.
H διαμόρφωση, η υλοποίηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής θεωρείται εθνικός
στόχος ενίσχυσης ώστε να αυξηθεί το μερίδιο συμμετοχής στο ΑΕΠ της Χώρας στο 12%.
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης προς όφελος του βιομηχανικού επιχειρείν της Χώρας και εκφράζει
την επιθυμία του να συνεισφέρει με οποιοδήποτε τρόπο
στην υλοποίηση του έργου της κυβερνητικής επιτροπής,
με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την
ισχυροποίηση της περιφερειακής οικονομίας και βιομηχανίας.

Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη για τις
πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας
Οι πληγές που προκάλεσε η πρόσφατη καταστροφική
πλημμύρα σε κατοίκους και επιχειρήσεις στην Θεσσαλία
με επίκεντρο ολόκληρο το Νομό Καρδίτσας, αλλά και περιοχές των Δήμων Φαρσάλων, Πύλης, Μετεώρων, Τρικκαίων, Αλμυρού και Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, είναι σημαντικές
και θα κάνουν καιρό να επουλωθούν.
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του και την
αλληλεγγύη του στους πληγέντες των περιοχών αυτών.

Θεωρούμε πως η Κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα προκειμένου
να καταγραφούν και να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές,
δείχνοντας την απόλυτη μέριμνα και την υιοθέτηση ρυθμίσεων και διατάξεων εκείνων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν, να ξεπεράσουν
το «σοκ» της καταστροφής.

Ραγδαία αύξηση κυβερνοεπιθέσεων. Ανησυχία στις
επιχειρήσεις
Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κυβερνοεπιθέσεων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε επιχειρήσεις, με στόχο τη διάρρηξη, την καταστροφή των εταιρικών βάσεων
προσωπικών δεδομένων, κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει την ανησυχία του ΣΘΕΒ με τον πρόεδρο του Συνδέσμου να συνιστά
στα μέλη του να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας. Να συστήσουν ανεπιφύλακτα όπως τονίζει στους υπαλλήλους – στελέχη τους και σε όλους τους
χρήστες, που έχουν πρόσβαση στα εταιρικά e-mails, να
αποφεύγουν κατηγορηματικά να ανοίγουν προς ανάγνωση «άγνωστα» μηνύματα καθώς αυτή είναι η πάγια οδός
εισόδου ενός κακόβουλου λογισμικού σε έναν server με
τη μορφή ιού.
«Είθισται πολλοί συνεργάτες από υπερβάλλοντα ζήλο
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να διαβάζουν οτιδήποτε εισέρχεται στα εταιρικά μας e-mail, λέμε όχι στην
ανάγνωση αγνώστου περιεχομένου ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική ενημέρωση, όταν
πρόκειται για νεοεισερχόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση ή
πληροφορία. Παράλληλα συνιστούμε στις επιχειρήσεις
που πέφτουν θύματα ανάλογων επιθέσεων να μην διστάζουν να το δηλώσουν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας», σχολιάζει ο κ. Νταβέλης.
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Με επιτυχία τo σεμινάριο του ΣΘΕΒ για τα Ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ
Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε δια ζώσης σεμινάριο με θέμα: «Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA» την Τετάρτη 30
Σεπτεμβρίου, λύνοντας επίκαιρα ζητήματα που έχουν προκύψει για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Στόχος του
σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν με σαφήνεια οι ανάγκες συμμόρφωσης, τόσο σε ενέργειες όσο και σε χρονικό
προγραμματισμό των δράσεών τους, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο είναι μεγάλες
ενώ το παρακολούθησαν στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές.
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς, Λογιστής, φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων σε
λογιστικά, φορολογικά και εξειδικευμένα θέματα.
Ο ΣΘΕΒ προγραμματίζει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των στελεχών των επιχειρήσεων τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για όλους.

Νέα Μέλη

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ
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Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ στην Exalco Α.Ε.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ - Δημιουργία
πλατφόρμας φορητών αισθητήρων για τον εντοπισμό
επικίνδυνων καταστάσεων σε βιομηχανικές μονάδες, στη
Λάρισα την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Exalco Α.Ε.
Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο
(Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση
οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας. Το έργο αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση των
εργατικών ατυχημάτων και της συχνότητας εμφάνισης
ασθενειών λόγω εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν ο
σκοπός και οι στόχοι του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ, οι δράσεις
που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και
ο ρόλος του κάθε φορέα που συμμετέχει σε αυτό. Ακό-
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μα, παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου, προγραμματίστηκαν οι επόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιό του καθώς και οι δράσεις προώθησής
του.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του έργου: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks
Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων
Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και
ΣΙΑ και DPO Services – Ι. και Δ. Τσακιρίδης, Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι
συμμετέχοντες φορείς: Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών – ΣΘΕΒ.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δραστηριότητες
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Βραβεία “Diamonds of the Greek Economy”
υπό την αιγίδα του ΣΘΕΒ
Οι καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις «Diamonds
of the Greek Economy» απονεμήθηκαν και φέτος από την
New Times Publishing, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου, στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, κορυφαίων επιχειρηματικών φορέων της χώρας και υψηλόβαθμων στελεχών
επιχειρήσεων ενώ λόγω των υγειονομικών συνθηκών μεταδόθηκε σε live streaming.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκδήλωση – που διοργανώνεται επιτυχημένα για 17η συνεχή χρονιά – τελούσε υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς, του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Κρήτης, του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου και του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης άρθρο του Προέδρου του
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη φιλοξενήθηκε στο περιοδικό
Diamonds of the Greek Economy 2020,με τίτλο: «Γρήγορη
ανάπτυξη για όλους: Δομική αλλαγή του αναπτυξιακού
μοντέλου με εθνική ανασυγκρότηση του παραγωγικού
ιστού».
Η Ελλάδα μετά την επιτυχημένη, σε σύγκριση με άλλες
χώρες, αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με μια εξίσου σημαντική πρόκληση, που αφορά την επανεκκίνηση
της οικονομίας της.
Πρόκειται για μια προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη και
σύνθετη, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη
τη χώρα, απαιτούν το σχεδιασμό μιας νέα εθνικής στρατηγικής που θα αναδείξει στη μετά κορονοϊό εποχή όλους
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ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας που η χώρα μας
έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να προχωρήσει
δυναμικά η ανάδειξή τους με στόχο την επαναφορά της
οικονομίας στον δρόμο της ανάπτυξης.
Οι τρεις άξονες μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που στηρίζουν ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό
της οικονομίας, αλλά κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και κάνουν την παραγωγική δομή βιώσιμη και ανταγωνιστική, είναι οι εξής:
Η ψηφιακή μετάβαση, η οποία δίνει στη βιομηχανία και
στις ΜμΕ τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις
αλλαγές, παρέχει στους εργαζομένους νέες προοπτικές,
Η ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκηνή, στην οποία
η Ευρώπη με την Ενιαία Αγορά ως μοχλό μπορεί να καθιερώσει παγκόσμια πρότυπα,
Η πράσινη μετάβαση και η νέα ενεργειακή στρατηγική,
δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης.
Ο συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος θα πρέπει να
είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας
να αυξηθεί από 10-11% σήμερα στο 15-16% σε μια δεκαετία. Η βιομηχανία δεν χρειάζεται έναν ξεχωριστό,
αναπτυξιακό επιταχυντή. Αυτό που χρειάζεται είναι να
βρεθεί στο επίκεντρο ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου,
όπου δεν θα μένει κανείς πίσω.
Στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν δύο κρίσιμες παράμετροι. Η πρώτη είναι να θέσουμε στόχους. Μετρήσιμους
στόχους που θα επιβεβαιώνουν κάθε μας βήμα. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Χρειαζόμαστε
μια Βιομηχανία η οποία θα μπορεί να κοιτάει στα μάτια
τους ανταγωνιστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να γίνει
αυτό απαιτούνται κίνητρα, τα οποία θα δίνουν την απαραίτητη ώθηση σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους,
να τολμήσουν, να συνεχίσουν να επενδύουν σε έναν κλά-

Δραστηριότητες
δο ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει.
Η κρίση που σήμερα βιώνουμε δεν αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη Βιομηχανία. Σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις που παρά τις δυσκολίες καταφέρνουν να πρωταγωνιστούν διεθνώς. Είναι σίγουρα όμως μια μεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα προκειμένου να αναθεωρήσει την
πορεία της και να δημιουργήσει ένα νέο, βιώσιμο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις με fast track αδειοδοτήσεις και ίσες ευκαι-

ρίες για όλους τους επίδοξους επενδυτές. Μια ευκαιρία
που δεν πρέπει να χαθεί.
Στο πλαίσιο της εθνικής ανασυγκρότησης που σηματοδοτεί η πλανητική κρίση του covid 19 για την οικονομία και
την ανάπτυξη δύο είναι οι σημαντικοί παράμετροι που
συνθέτουν την τελική εξίσωση. Η εθνική παραγωγή σε βιομηχανικό – μεταποιητικό και πρωτογενές επίπεδο και οι
μέγιστες δυνατές επιχειρηματικές συνέργειες.

Ημερολόγιο
13 Ιουλίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
αφορούσε τον αναπτυξιακό νόμο και το πρόγραμμα
“Επενδύω και Επαναπενδύω”

23 Ιουλίου
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ώστε οι εκπρόσωποί του να
ενημερωθούν εκτενώς για τις δυνατότητες που μπορούν
να δημιουργηθούν σχετικά με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

24 Ιουλίου
Το μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Βασίλης Γουγουλιάς
παρέστη στο workshop του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, που πραγματοποιήθηκε
στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

28 Ιουλίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης
παρακολουθήσε τις εργασίες της ανοικτής συνέλευσης
της EUROBANK, που διοργανώνθηκε διαδικτυακά

30 Ιουλίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής,
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Νταβέλη,

συμμετείχε στη συνεδρίαση της συνέλευσης των μελών
της TERRA THESSALIA, στην οποία ο ΣΘΕΒ συμμετέχει, και
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
Η Υπηρεσία του Συνδέσμου παρακολούθησε τη
διαδικτυακή εκδήλωση και ενημερώθηκε για τα ΚΕΝΤΡΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας

07 Σεπτεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ.
Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε στη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

16 Σεπτεμβρίου
Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΛΛΑΔΑΣ
2021 κα Γιάννα Αγγελοπούλου, και διοργανώθηκε από
τον Δήμο Λαρισαίων, παρέστη η Γενική Διευθύντρια κα
Ελένη Καματέρη

17 Σεπτεμβρίου
Στην ενημερωτική συνάντηση εργασίας με θέμα: “Μέτρα
και ενέργειες στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας και των επιχειρήσεων την εποχή της πανδημίας
covid-19: Η αγορά εργασίας στη Θεσσαλία μέσα στην
κρίση της πανδημίας” που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Θεσσαλίας παρέστη η κα Καματέρη
17
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ΣΘΕΒ – ΙΝΑΝΕΠ για την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής προοπτικής των θεσσαλικών επιχειρήσεων
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Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ), φορείς που συμβάλουν στην οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη με κύριο στόχο την προώθηση
της φιλοσοφίας και των αρχών της επιχειρηματικότητας,
υπέγραψαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για σύγχρονες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που
παράγουν θέσεις εργασίας.

ροφοριών που άπτονται σε θέματα επιχειρηματικότητας
• Προγραμματισμός – Προετοιμασία – Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, workshops και άλλων ενημερωτικών
εκδηλώσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
θεσσαλικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της τοπικής
περιοχής
• Επιχειρηματικές ομάδες και συναντήσεις στελεχών
και επιχειρηματιών με σκοπό την πληροφόρηση και την
ανταλλαγή γνώσεων.

Στα πλαίσια αυτά οι δύο φορείς συμφώνησαν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργιών μεταξύ τους, προκειμένου να συμβάλλουν δια των κοινών τους ενεργειών,
μεταξύ άλλων, όπως:
• Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και
την καινοτομία
• Προώθηση καλών πρακτικών, μεθοδολογιών και πλη-

Τόσο ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης όσο και
ο Πρόεδρος του ΙΝΑΝΕΠ κ. Τάσος Βασιλειάδης αναγνώρισαν από κοινού ότι, στο πλαίσιο του θεσμικού και επιχειρησιακού τους ρόλου, μπορούν να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν κοινές δράσεις προς όφελος της
επιχειρηματικότητας.

Παρουσίαση

Μια καπνοβιομηχανία που μετασχηματίζεται #prostokalytero με όχημα την
επιστήμη και την τεχνολογία

H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris
International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή
και εμπορία τσιγάρων και smoke-free προϊόντων καπνού
στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της και πήρε πρωταγωνιστική θέση στον
ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των καπνικών προϊόντων και την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI
για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο προς όφελος των ενήλικων καπνιστών που έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να καπνίζουν και της κοινωνίας γενικότερα. Με
μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο
σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων
ράβδων καπνού για το νέο, καινοτόμο προϊόν, το IQOS,
το πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει και δεν καίει τον
καπνό. Αυτή η επένδυση δημιούργησε 400 νέες θέσεις
εργασίας, ενισχύοντας την απασχόληση στην Ελλάδα.
Toν Απρίλιο του 2019, o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την κυκλοφορία του
IQOS στις ΗΠΑ και έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την
προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ τον Ιούλιο του 2020
ο FDA αδειοδότησε το IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου στην αμερικανική αγορά. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2020, περίπου 11,7 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε
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όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 230.000 στην Ελλάδα έχουν σταματήσει το κάπνισμα και έχουν επιλέξει τη
νέα τεχνολογία η οποία είναι διαθέσιμη σε 61 χώρες.
Πριν από αρκετά χρόνια, η Παπαστράτος αναγνώρισε το
πρόβλημα του προϊόντος της. Αποφάσισε πως πρέπει να
είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Και κάνει πια
ό,τι περνά από το χέρι της για έναν κόσμο Smoke-Free.
Στο πλαίσιο αυτό, η Παπαστράτος υποστηρίζει σημαντικές Smoke Free πρωτοβουλίες, Μερικές από αυτές είναι η Smoke Free ΔΕΘ, η Smoke Free Αστυπάλαια και το
Smoke Free Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Τον Φεβρουάριο του 2020, η Παπαστράτος ανακοίνωσε
έναν μεγάλο κοινωνικό στόχο: την μείωση του αριθμού
των Ελλήνων καπνιστών κατά ένα εκατομμύριο μέχρι το
τέλος του 2021. Η Παπαστράτος προσκάλεσε το κράτος,
την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα να συμμετάσχει σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια.
Η Παπαστράτος έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη
Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune για το 2020, ενώ
αποτελεί και την πρώτη πιστοποιημένη “Smoke-Free”
εταιρεία στην Ελλάδα από την TÜV Austria Hellas.

Οι άνθρωποί της στο επίκεντρο
Οι άνθρωποι της Παπαστράτος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην επιχειρηματική της επιτυχία. Εκτός από
τις ανταγωνιστικές παροχές αμοιβών, η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων, στην προώθηση ταλαντούχων ατόμων και στην
αναζήτηση ικανών επαγγελματιών. Η Παπαστράτος έχει
αναγνωριστεί επανειλημμένα ως εξαιρετικός χώρος εργασίας από το Great Place to Work®Institute Hellas και
για 6η συνεχόμενη χρονιά ως κορυφαίος εργοδότης από
το Top Employer Institute και έχει επίσης λάβει πολλά
βραβεία για τα προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων.
Ο Παπαστράτος είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που
έλαβε πιστοποίηση Equal Salary, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους στο χώρο εργασίας.
Εστιάζοντας στην κοινωνία
Εκτός από τη φροντίδα των ανθρώπων της, η Παπαστράτος νοιάζεται επίσης για την ευρύτερη κοινότητα και τη
χώρα. Η Παπαστράτος έχει εφαρμόσει με συνέπεια ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
για την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
την υποστήριξη της κοινωνίας σε κρίσιμες στιγμές. Η
ενεργοποίηση για την κοινωνία περιλαμβάνει τη δωρεά
πέντε ταχύπλοων στην Ελληνική Ακτοφυλακή και τη δωρεά 20 πυροσβεστικών οχημάτων στην Πυροσβεστική.
Η Παπαστράτος είχε επίσης ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19 δωρίζοντας 50 αναπνευστήρες

για μονάδες εντατικής θεραπείας, περισσότερες από
800.000 προστατευτικές μάσκες, 1,5 εκατομμύρια γάντια, 21.000 γεύματα, προμήθειες τροφίμων και εκπαιδευτικό εξοπλισμό σε περιπτώσεις όπου υπήρχε ανάγκη.
Επιπλέον, περισσότεροι από 240 υπάλληλοι της εταιρείας συμμετείχαν στο Εθελοντικό πρόγραμμα των Δήμων
«Βοήθεια στο Σπίτι», διευκολύνοντας τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων σε ευάλωτες ομάδες. Αυτό το πολύπλευρο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αντιπροσωπεύει δαπάνες άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ
από το 2009.
Παράλληλα, η Παπαστράτος ανακοίνωσε πρόσφατα το
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της Μικρής Λιανικής «Συνεχίζουμε Μαζί», στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η άμεση παροχή ρευστότητας, ύψους έως 10 εκατ.
ευρώ, μέσω άτοκων πιστώσεων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων του
κλάδου.

Συνέντευξη τύπου για το
Πρόγραμμα Στήριξης της
Μικρής Λιανικής
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Διαδικτυακή εκδήλωση ΣΕΒ - HellasCert: «Πιστοποίηση για ανταγωνιστικότερες και
δυναμικές επιχειρήσεις»
Η πιστοποίηση αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις και λειτουργεί ως ένας μοχλός για την ανάπτυξη
και τη στήριξη της υγιούς και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ανοιχτής διαδικτυακής εκδήλωσης, με τίτλο: «Πιστοποίηση για ανταγωνιστικότερες και δυναμικές επιχειρήσεις», που συνδιοργάνωσαν
ο ΣΕΒ και η HellasCert, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό κόσμο μεταξύ αυτού και του Αντιπροέδρου του ΣΘΕΒ και Διευθύνοντα Συμβούλου της LARIPLAST ΑΕ κ. Ιωάννη
Τσερέπα.
«Ο κοινός στόχος είναι να φτιάξουμε το «brand name» της Ελληνικής βιομηχανίας» ανέφερε ο κ. Τσερέπας. Μέσα
από την εμπειρία της δικής του επιχείρησης που δεν φοβήθηκε τον παραγωγικό μετασχηματισμό, σημείωσε ότι η
πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι «με γενναιότητα να αλλάξουμε τις επιχειρήσεις μας και να γίνουμε τόσο καλοί σε
αυτό που κάνουμε ώστε οι άλλοι να μην έχουν την επιλογή να μας αγνοήσουν. Αφού διανύουμε μια περίοδο κατά
την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, η πρόκληση είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας».

Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του
Δήμου Λαρισαίων
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κ. Βασίλης Γουγουλιάς εκλέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων και το οποίο στοχεύει:
- Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
- Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.
- Στην ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών.
- Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης.
Η ίδια η συμμετοχή των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα:
- Τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και την λογική της διαβούλευσης και των συνεργειών .
- Την στάση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη σε περίοδο κρίσης και την ενεργό παρουσία των νέων στα δρώμενα.
- Την ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού.
- Την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.
H συγκρότηση έγινε βασισμένη στην απόφαση 48/2020 για την συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας όπου
συμμετέχουν 55 νέοι ορισμένοι από τους οποίους εκπροσωπούν φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως μαθητικά συμβούλια, συλλόγους, επιστημονικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, κινήσεις πολιτών, νέους και νέες της πόλης
ηλικίας 17-30 χρονών .

22

Δραστηριότητες

Αιμοδοσία ΣΘΕΒ για ενίσχυση ιδίας τράπεζας αίματος

ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων λειτουργεί από το 2008 «Τράπεζα Αίματος ΣΘΕΒ» 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 ΣΘΕΒ, επιχειρήσεων- εργαζομένων και τις οικογένειες αυτών, με τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης.
Φέτος που είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη και λόγω του κορονοϊού ο ΣΘΕΒ προσκάλεσε, προέτρεψε τους επιχειρηματίες, τους εργαζομένους των επιχειρήσεων μελών του να συμβάλουν στην ενίσχυση της τράπεζας αίματος, διοργανώνοντας «Εβδομάδα Αιμοδοσίας» από 06 έως και 10 Ιουλίου και ώρες 08.00-16.00 στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας.
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Επιχειρηματικά νέα

CARPET CLEAN ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Τα GREEK BEST PRACTICES AWARDS 2020 (Βραβεία
Βέλτιστων Πρακτικών Εταιρειών Καθαρισμού)
διοργανώθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστήριων
- Ταπητοκαθαριστηρίων και τη CINET (Διεθνής
Επιτροπή Φροντίδας Κλωστοϋφαντουργίας) σε μια
ζωντανή διαδικτυακή ροή με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Η Carpet Clean Τσακνάκη από τη Λάρισα κέρδισε την
διαδικτυακή εθνική προεπιλογή και θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στον τελικό των Παγκόσμιων Βραβείων
Βέλτιστων πρακτικών που θα μεταδοθεί ζωντανά
από το Άμστερνταμ στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2020,
όπου θα ανταγωνιστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες
καθαρισμού από όλο τον Κόσμο.

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ “ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ”
Α.Ε.
Μεγαλώνει το κίνημα αλληλεγγύης και προσφοράς προς
τους πληγέντες της περιοχής της Καρδίτσας και των
Φαρσάλων.
H θεσσαλική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» παρέδωσε τρόφιμα στον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας Χρήστο Καλομπάτσιο,
τα οποία θα διανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.
Η Λαρισινή επιχείρηση είναι μια από τις ιστορικότερες
της περιοχής με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις και
προϊόντα όπως ο χαλβάς και το ταχίνι με σημαντικό
μερίδιο στην Ελληνική αγορά.

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Το μεγαλύτερο αγαθό του ανθρώπου, το αίμα, που βρίσκεται σε έλλειψη, προσέφερε για ακόμη μία φορά το
προσωπικό του Ομίλου Βιοκαρπέτ, οργανώνοντας ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου
2020. Η μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων της
Exalco και της Βιοκαρπέτ και τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο, οι εργαζόμενοι έσπευσαν να στηρίξουν αυτήν την
τόσο σημαντική προσπάθεια. Η έννοια της κοινωνικής προφοράς έχει ιδιαίτερη αξία τόσο για τον Όμιλο Βιοκαρπέτ
όσο και για τους εργαζομένους της που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, δείχνοντας την
ευαισθησία τους για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που καλύπτονται μέσω της αιμοδοσίας, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ, ήδη από το 1992 έχει
οργανωθεί και λειτουργεί τη δική του Τράπεζα Αίματος μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας των εργαζομένων. Οι
μονάδες αίματος που συλλέγονται κάθε χρόνο είναι διαθέσιμες για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει
στους εργαζομένους των εταιρειών αλλά και τις οικογένειές τους, κάτι που πολλές φορές έχει αποδειχθεί σωτήριο για
τους ανθρώπους του Ομίλου που βρέθηκαν σε ανάγκη.
Η ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, δείχνοντας έμπρακτα την κοινωνική
ευαισθησία και αλληλεγγύη των εργαζομένων του Ομίλου.
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Νέα προϊόντα

ΟΜΙΛΟΣ ANIMUS - Πρόγραμμα Υγείας
Animus
To πρόγραμμα Υγείας Animus είναι ένα μοναδικό και
καινοτόμο πρόγραμμα υγείας που δημιούργησε ο
Όμιλος ANIMUS, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν και
εκπτωτικές παροχές σε όλες τις δομές του Ομίλου.
Πιο απλά: δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές
εξετάσεις, νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και
αποκατάσταση. Εκπτωτικές παροχές σε αισθητικές
πράξεις και επαναληπτικές επισκέψεις σε ιατρούς.
Επιπλέον παρέχει διπλή εξασφάλιση για τους
μελλοντικούς κατόχους* του προγράμματος Υγείας
Animus κατά του Covid-19. Για πρώτη φορά ένα
πρόγραμμα θωρακίζει την υγεία σας κατά του Covid-19
με τις ακόλουθες μοναδικές υπηρεσίες:
• Test αντισωμάτων (Igg, IgM) για διαρκή έλεγχο
πιθανής λοίμωξης από τον covid-19
• Άμεση δυνατότητα πιστοποιημένου μοριακού test
ανίχνευσης του Covid-19 με παράδοση αποτελεσμάτων
αυθημερόν και χωρίς καμία ταλαιπωρία
*Η ανωτέρω προσφορά αφορά και όσους από τους υφιστάμενους
κατόχους του Προγράμματος Υγείας ANIMUS προχωρήσουν σε
ανανέωσή του.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ - Νέα
σειρά παιδικής διατροφής “μεγαλώνω”
Μια νέα πρόταση για τα ψυγεία των καταστημάτων
μικρής λιανικής αποτελεί η σειρά παιδικής διατροφής
“μεγαλώνω”, η οποία κυκλοφορεί στην αγορά από την
θεσσαλική γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος.
Τα νέα προϊόντα παιδικής διατροφής Όλυμπος
“μεγαλώνω”, σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρουν
στα παιδιά όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να
αναπτυχθούν σωστά. Είναι ειδικά μελετημένα για τη
σωστή ανάπτυξη των παιδιών από τον 12ο μήνα, στα
πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, σύμφωνα με
την εταιρεία.
Η σειρά περιλαμβάνει:
• αγελαδινό γάλα
• κατσικίσιο γάλα
• γάλα χωρίς λακτόζη.
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα έχουν φυσική γεύση, χωρίς
συντηρητικά και γλυκαντικές ουσίες και κυκλοφορούν με
την επιπρόσθετη ασφάλεια της συσκευασίας Tetrapak,
που προστατεύει το γάλα, διατηρώντας αναλλοίωτα τα
θρεπτικά του συστατικά.
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Η WATT+VOLT είναι ο κορυφαίος πάροχος ενέργειας με το μεγαλύτερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων, μετρά περισσότερα από 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ηπειρωτική και νησιωτική και περισσότερους από 180.000 πελάτες.
Από το 2011, κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ το
2015 έλαβε και Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μια δραστηριότητα που έθεσε σε εφαρμογή το 2018.
Η WATT+VOLT προμηθεύει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νοικοκυριά και προσφέρει σημαντικές
ανταγωνιστικές εκπτώσεις μέσα από τα προγράμματά της. Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας
καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων Internet of Things (IoT) για τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.
Η εταιρεία έχει ισχυρή δραστηριοποίησή στις διεθνείς αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ως εγγεγραμμένη και πραγματοποιώντας συναλλαγές στα ακόλουθα διεθνή χρηματιστήρια ενέργειας: European Energy Exchange (EEX) – Γερμανία, Gestore dei Mercati Energetici (GME) – Ιταλία, Hungarian Power Exchange (HUPX) – Ουγγαρία και Independent
Bulgarian Energy Exchange (IBEX) – Βουλγαρία. Οι Financial Times πρόσφατα την έβαλαν στη λίστα των 1000 ταχύτερα
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, δίνοντάς της την πρωτιά ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και την
204η θέση συνολικά στην Ευρώπη. Το 2019, χάρη στη διαφοροποιημένη Στρατηγική Ανάπτυξής της, η εταιρεία αναδεικνύεται εθνικός νικητής στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία, ενώ λίγα χρόνια πιο πριν, το Χρηματιστήριο του
Λονδίνου την βάζει στις 1000 Εταιρίες που εμπνέουν την Ευρώπη, “1000 Companies to Inspire Europe”.
H WATT+VOLT επενδύει στους ανθρώπους της, εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της, προωθεί τις ευκαιρίες εξέλιξης
και επιβραβεύει την ομαδικότητα και την αφοσίωση στο στόχο. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της μπορεί
να αντιμετωπίζει κάθε νέα πρόκληση και να προλαβαίνει τις εξελίξεις της αγοράς, φέρνοντας στο παρόν τις ιδέες και
λύσεις του μέλλοντος. Μέσα από διαρκή έρευνα είναι πάντα σε θέση να καινοτομεί και να προσαρμόζεται ευέλικτα
στις νέες παγκόσμιες τάσεις του κλάδου.
Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας αποδεικνύεται διαρκώς, αφού επεκτείνει στρατηγικά το δίκτυο των
φυσικών της καταστημάτων, θεμελιώνει ως βασική της αρχή τη φιλική και άμεση επικοινωνία με το κοινό και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα για κάθε ανάγκη. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά μπορούν να βρουν την
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ενεργειακή λύση που ταιριάζει στη δική
τους μοναδική περίπτωση και να επωφεληθούν, εξοικονομώντας χρήματα και ελέγχοντας την κατανάλωσή τους με έξυπνους
τρόπους. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για μία πιο οικολογική
συμπεριφορά αποτελεί πρωταρχικό στόχο
και γι’ αυτό εισέρχεται δυναμικά και στον
κόσμο της ηλεκτροκίνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα watt-volt.gr
ή καλέστε στο 183 83.
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