Δελτίο
Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος
τεύχος 188 / έτος 36ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ο Υπ. Οικονομικών σε τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ για θέματα στήριξης των επιχειρήσεων σελ. 4-5 Γενικό Συμβούλιο ΣΘΕΒ με τη συμμετοχή του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας σελ. 6-7 Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο σε συνεδρίαση Γ.Σ. παρουσία του Υπ. Εργασίας σελ. 8-9 Συναντήσεις ΣΘΕΒ στα Τρίκαλα και Καρδίτσα σελ. 9-10 Παρεμβάσεις
σελ. 12-14 Σεμινάρια σελ. 15 Εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης και την Απολιγνιτοποίηση σελ. 16-17 Εκδήλωση
με θέμα: «Τρώμε έξυπνα» - Ενημέρωση για το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας σελ. 18-19 Εκδήλωση για τις
φορολογικές εξελίξεις σελ. 20 Μήνυμα Προέδρου ΣΘΕΒ για τα 40 χρόνια στην Ε.Ε. σελ. 21 Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σελ. 22 Παρουσίαση ευρωπαϊκής πλατφόρμας Access2Markets σελ. 24-25 Ευρωπαϊκά
προγράμματα σελ. 26-27 Υπηρεσία ΣΘΕΒ: Διασύνδεση εργασίας σελ. 28 Επιχειρηματικά νέα σελ. 30 Νέα μέλη σελ.
31 Γενική Συνέλευση Ολομέλειας Ένωσης AREPO σελ. 32 Ημερολόγιο σελ. 33

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας,
414 48, Λάρισα
Τηλ. 2410 555507
φαξ. 2410 555509

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(2019-2022)

Πρόεδρος
Αχιλλέας Νταβέλης

Αντιπρόεδροι
Μιχάλης Ανατολίτης, Χρήστος Γιακουβής, Ιωάννης Τσερέπας

e-mail: info@sthev.gr

Γενικός Γραμματέας

url: www.sthev.gr

Νίκος Nταναβάρας

ΕΚΔΟΤΗΣ

Οικονομικός Επόπτης

Αχιλλέας Νταβέλης

Ιωάννης Σίνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη

Νίκος Νταναβάρας
Γιώργος Ρουπακιάς

Βασίλης Γουγουλιάς, Γιώργος Καρκανιάς, Βάιος Μπρέτας, Γιώργος
Παπαγιάννης, Μιχάλης Παπαϊωάννου, Γιώργος Ρουπακιάς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γενική Διευθύντρια

Ελένη Καματέρη

Ελένη Καματέρη

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος

Μαρία Γιαννίτση

Δραστηριότητες

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας σε τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του
ΣΘΕΒ για θέματα στήριξης των επιχειρήσεων
Προστασία της δημόσιας υγείας και διάσωση της οικονομικής
ζωής ζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ

Με επίκεντρο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν την οικονομία, και ειδικότερα τις επιχειρήσεις, λόγω της πανδημίας του COVID-19, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΘΕΒ, διαδικτυακά στις 20 Απριλίου 2021, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα.
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, κατά την
εισαγωγική του τοποθέτηση, ανέφερε επιγραμματικά
τις συνέπειες της πανδημίας σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής της,
μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων-μέτρων από την πολιτεία. «Θα πρέπει να αναζητηθεί η χρυσή τομή, με ευθύνη
της κυβέρνησης, για την προστασία της δημόσιας υγείας,
σε συνδυασμό όμως με τη διάσωση της οικονομικής ζωής
αλλά και την επιστροφή της κοινωνίας σε κανονικούς
ρυθμούς. Είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένα ολιστικό,
αναλυτικό Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, που θα συζητηθεί
και θα συνδιαμορφωθεί με τους παραγωγικούς φορείς,
τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία, απαντώντας στις
ανάγκες και τις προκλήσεις τόσο του σήμερα όσο και, κυρίως, του αύριο, θέτοντας ορισμένες βασικές προτεραιότητες με κυριότερη τη χρηστή απόδοση και απορρόφηση
των πόρων», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ.
Ο Υπουργός Οικονομικών, από την πλευρά του, ανέλυσε
τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έλαβε η Κυβέρνηση, καθώς και τις προτεραιότητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Yπογράμμισε ότι οι επόμενοι μήνες
θα είναι δύσκολοι και η επιστροφή στην κανονικότητα
θα είναι σταδιακή, ενώ η μετά-κορωνοϊό εποχή θα φέ4

ρει στο προσκήνιο νέες προκλήσεις, που σχετίζονται με
τη δομή της οικονομίας, τον μετασχηματισμό της αγοράς
εργασίας και την ψηφιακή μετάβαση.
«Το 2020 ελήφθησαν μέτρα στήριξης ύψους 24 δισ.
ευρώ. Δημοσιονομικά, πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ, για το 2021 αναμένεται πλέον να
υπερβούν τα 14 δισ. ευρώ, περίπου διπλάσια από τις
εκτιμήσεις του προϋπολογισμού», τόνισε. Ο Υπουργός
Οικονομικών παραδέχθηκε ότι η κρίση λόγω του πανδημίας είναι βαθιά και το φετινό έλλειμμα θα είναι μεγαλύτερο από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, όπως
και το χρέος. Παράλληλα όμως, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και συνολικά
για την πορεία της οικονομίας. Οι τραπεζικές καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά 21 δισ. ευρώ, κάτι που, όπως ανέφερε,
θα συμβάλει στο άμεσο μέλλον στην τόνωση της κατανάλωσης, ενώ πολύ σημαντική ώθηση στην οικονομία θα
δώσει η αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε πως «η βιομηχανία στάθηκε
αρωγός και έδειξε αντοχές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία
και την κοινωνία, όσο η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης
το επιβάλλει, με σωστή και δίκαιη απόδοση των πόρων».
Πρόσθεσε ακόμα πως «παράλληλα με την παράταση των
μέτρων που ισχύουν μέχρι σήμερα για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, σχεδιάζονται πρόσθετες
παρεμβάσεις, ως κεφάλαιο επανεκκίνησης, για κλάδους

Δραστηριότητες

που πλήττονται ιδιαίτερα, με στόχο να στηριχθούν κατά
τα πρώτα βήματα επιστροφής τους στην κανονικότητα,
αλλά υπάρχουν και επιπλέον μέτρα στήριξης και φορολογικά κίνητρα (μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,
“πάγωμα” της εισφοράς αλληλεγγύης, κίνητρα για υπεραποσβέσεις, σταθερή φορολογία)».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν εκτενώς προτάσεις για την καλύτερη διασύνδεση επιχειρήσεων και την ανάπτυξη όλων των δυνατών συνεργειών
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπράξεων μεταξύ των
επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί έμμεσα και περαιτέρω η

τόνωση και η εξωστρέφεια της οικονομίας. «Πάντα είναι
χρήσιμο να συζητάω μαζί σας. Μου είναι χρήσιμη αυτή
η επικοινωνία, για να παίρνω τα μηνύματα της αγοράς»,
είπε ο κ. Σταϊκούρας, απευθυνόμενος στο Δ.Σ. του ΣΘΕΒ
και διευκρίνισε ότι θα ήθελε να συνεχιστεί αυτός ο γόνιμος διάλογος και να υπάρχει ανάλογη ανταλλαγή απόψεων.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τα μέλη της Διοίκησης του ΣΘΕΒ είχαν την ευκαιρία να θέσουν στον Υπουργό ειδικά θέματα των επιχειρήσεων της περιοχής.
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Γενικό Συμβούλιο ΣΘΕΒ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα
Επί τάπητος τέθηκαν τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος

Με επίκεντρο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με το κόστος ενέργειας, τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειες και το περιβάλλον αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων για την περιοχή στον τομέα της
ενέργειας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, διαδικτυακά στις 27 Απριλίου
2021, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα.

μειονεκτική θέση έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών
τους. Επιπλέον, επισήμανε πως η Κυβέρνηση ορθώς
αποφάσισε την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) με στόχο τον
ολικό αναπτυξιακό μετασχηματισμό των λιγνιτικών περιοχών της χώρας, μέσα από τη δημιουργία στρατηγικών
δυνατοτήτων, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση του
κοινωνικού τους ιστού.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης και τα μέλη Γενικού Συμβουλίου, διαπίστωσαν τη
θετική ανταπόκριση του Υπουργού στον μεγάλο αριθμό
θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, με κυριότερο το
θέμα του υψηλού κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Υπουργός παρουσίασε
μέρος από το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έως το τέλος του 2021, για την επίλυση των
σημαντικών προβλημάτων της βιομηχανίας καθώς και
τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε
πως η συμβολή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη του ΑΕΠ
και στην αύξηση της απασχόλησης είναι καθοριστικής
σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και η μετάβαση σε ένα ισόρροπο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα
στηρίζεται σε μία ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανική
βάση, θα πρέπει να αποτελεί διαχρονικά εθνικό στόχο
άμεσης προτεραιότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η
Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κρατών και να διαμορφώσει μια
συνεκτική και αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική, για
την ανάδειξη του ρόλου της βιομηχανίας και την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων προστιθέμενης αξίας,
αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες θέσπισης μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης της βιομηχανίας της χώρας,
με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο και αίροντας τις
στρεβλώσεις που φέρνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε
6

Ειδικότερα, και μάλιστα κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι η στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί προτεραιότητα για
το Υπουργείο καθώς τόνισε πως «το περιβάλλον και η
ενέργεια θα είναι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη μετά COVID εποχή
και σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο».
Επιπλέον ο κ. Σκρέκας ανέφερε και τις δράσεις της Κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού
μίγματος της Χώρας. «Μέσα στην τελευταία 10ετία κατορθώσαμε να μειώσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη κατά 70% και το φυσικό αέριο καλείται να αποτελέσει το ρόλο του καυσίμου βάσης για την
ηλεκτροπαραγωγή. Η μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής
από το λιγνίτη στο φυσικό αέριο μειώνει δραστικά τις εκ-
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πομπές διοξειδίου του άνθρακα ως τη φιλικότερη μορφή
ενέργειας, καθώς αποτελεί το καύσιμο γέφυρα μέχρι να
φθάσουμε στην πράσινη οικονομία».
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας, αντιλαμβανόμενος πλήρως τα αιτήματα ΣΘΕΒ,
δήλωσε πως είναι αναγκαίο η βοήθεια και η συμβολή
όλων να προχωρήσει ο σχεδιασμός μιας μεσοπρόθεσμης
εθνικής ενεργειακής πολιτικής η οποία να εστιάζεται
στους πυλώνες και στα μέτρα που εφαρμόζονται και στις
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, χαράζοντας μια νέα στρατηγική πολιτική για την Ενέργεια, δηλαδή της βιώσιμης ανά-

πτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανίας και της
διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος.
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ
Θεσσαλίας κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο οποίος αναφέρθηκε πως η «ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις
και συντελεί έμπρακτα στην εξοικονόμηση πόρων και την
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, περιορίζοντας
το ενεργειακό κόστος. Η αυξανόμενη χρήση του φυσικού
αερίου – του κυρίαρχου για τη μεταλιγνιτική εποχή μεταβατικού καυσίμου – παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Πολιτείας».
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Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στο επίκεντρο της συνεδρίασης του
Γενικού Συμβούλιου του ΣΘΕΒ παρουσία του Υπουργού Εργασίας
κ. Κωστή Χατζηδάκη

Με επίκεντρο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και τις επιπτώσεις του στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους
από την ημέρα εφαρμογής του πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, διαδικτυακά, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Αχιλλέας Νταβέλης, αφού καλωσόρισε τον Υπουργό, ανέφερε πως «το εργασιακό νομοσχέδιο που έχει τεθεί προς
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δημόσια διαβούλευση περιέχει θετικά εκσυγχρονιστικά
στοιχεία αλλά από την άλλη υπάρχουν αρκετές διατάξεις
οι οποίες χαρακτηρίζονται από ασάφειες, έχουν νομικά
και ερμηνευτικά προβλήματα και προκαλούν πρόσθετο
διοικητικό βάρος που είναι ασύμβατο με τις τεχνολογικές
εξελίξεις της εποχής, το οποίο θα λειτουργήσει τόσο εις
βάρος των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων».
Στην αναφορά του ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης
υπογράμμισε πως «πρέπει να παρακολουθούμε τις κοι-
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νωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας παράλληλα τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτό κάνουμε
συνολικά με την πολιτική μας και φυσικά με το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας, που επιδιώκει να
συνδυάσει τον στόχο για ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ανάπτυξη της οικονομίας με τον στόχο της
προστασίας των εργαζομένων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Φέρνουμε μια σειρά από σύγχρονα, ευρωπαϊκά μέτρα
που δίνουν παραπάνω επιλογές, παραπάνω δυνατότητες και παραπάνω δικαιώματα στους εργαζομένους. Το
νομοσχέδιο είναι εναρμονισμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμούς με σκοπό να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες συνθήκες για έναν
ομαλό κοινωνικό βίο και να υπάρχει ισορροπία σχέσεων
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων».
Από την μεριά του ΣΘΕΒ θεωρείται σημαντικό να απαλειφθούν από το σχέδιο νόμου για την προστασία της
εργασίας, όσα από τα σημεία λειτουργούν αποτρεπτικά

στην αναπτυξιακή πορεία και στην οικονομία της χώρας
μας, ενώ παράλληλα θα επιδράσουν αρνητικά και στην
παραγωγική λειτουργία μας.
Η υποχρέωση της απαρέγκλιτης τήρησης της εργατικής
νομοθεσίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά στους όρους υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η καταπολέμηση των
φαινομένων βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στην
εργασία και η διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην
προσωπική και την επαγγελματική ζωή, είναι δεδομένη
και αυτονόητη.
Τον συντονισμό της συζήτησης και των ειδικών θεμάτων
επί του νομοσχεδίου που ακολούθησε είχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελενα Καματέρη.
Να σημειωθεί πώς ο ΣΘΕΒ απέστειλε υπόμνημα προς τον
Υπουργό αναφορικά με τις θέσεις για το υπό-διαβούλευση νομοσχέδιο ζητώντας διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων διατάξεών του αλλά και προτάσεις βελτίωσής του.

Συναντήσεις ΣΘΕΒ στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα
Επί τάπητος τέθηκαν ζητήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αλλά και της ενίσχυσης του θεσμικού του ρόλου ως επιχειρηματικός φορέας της Θεσσαλίας, πραγματοποίησε την Παρασκευή
11 Ιουνίου, επίσκεψη εργασίας στις πόλεις των Τρικάλων
και της Καρδίτσας, προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της
περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Διοίκησης με
επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη,
τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μιχάλη Παπαϊωάννου, κ. Βασίλη Γου-

γουλιά, τη Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη και από την Υπηρεσία τον κ. Κωνσταντίνο Γρηγορίου
συναντήθηκαν αρχικά, με το Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Η συζήτηση
αφορούσε την ενίσχυση της συνεργασίας του Συνδέσμου
με τον Δήμο Τρικκαίων για τη βελτίωση και προώθηση
κοινών δράσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας. Κατά
τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν θέματα όπως
είναι η απουσία βιομηχανικής ζώνης, οι υπό διαμόρφω9

Δραστηριότητες

ση υποδομές, η ανάπτυξη των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, οι συνδυασμένες μεταφορές καθώς και
οι γενικότερες προοπτικές ανάπτυξης της Π.Ε. Τρικάλων.
Διαπιστώθηκε δε, και από τις δύο πλευρές, ότι υπάρχουν
δυνατότητες συνεργασίας προκειμένου να υποβοηθηθεί
το έργο των δύο φορέων με στόχο της ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της περιοχής και της
ευρύτερης κοινωνίας.
Στη συνέχεια, τα μέλη της Διοίκησης του ΣΘΕΒ επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο Τρικάλων, όπου είχαν την ευκαιρία
να συνομιλήσουν με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Γιαγιάκο και
τον Οικονομικό Επόπτη της Δ.Ε. κ. Στέφανο Γιώτη. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης τονίσθηκε η μακρά σχέση
συνεργασίας που έχει ο Σύνδεσμος με το Επιμελητήριο
αλλά και πιθανές συνέργειες που δύνανται να πραγματοποιηθούν από κοινού στον αγροδιατροφικό τομέα με
επέκταση σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, ενώ
διερευνήθηκαν και οι δυνατότητες συνεργασίας σε ένα
ευρύ πεδίο θεμάτων όπως τα προγράμματα κατάρτισης
σε θέματα εξαγωγών και νέων αγορών του εξωτερικού.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος έδωσε αναμνηστική πλακέτα στον Πρόεδρο του
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη για την προσφορά συνεργασίας
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και στήριξης στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.
Τέλος, τα μέλη της Διοίκησης συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Καρδίτσας κ. Ηλία Σχορετσανίτη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εποικοδομητικός
διάλογος σχετικά με τις παραγωγικές δυνατότητες της
Π.Ε. Καρδίτσας και πως αυτές μπορούν να ενισχυθούν,
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για «γη υψηλής παραγωγικότητας» σε προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της προώθησης των
τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές. Ως προς τα ανωτέρω
θέματα, τα δύο μέρη συμφώνησαν σε στενή συνεργασία
με σκοπό να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.
Όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι συμφώνησαν σε συντονισμένες ενέργειες για την επίτευξη του κοινού σκοπού
και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Η
Διοίκηση και η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ έχει προγραμματίσει
μια σειρά επισκέψεων στις περιοχές αυτές με σκοπό την
υλοποίηση σημαντικών δράσεων προς όφελος των επιχειρήσεων.

Παρεμβάσεις

Αίτημα υποστήριξης των επιχειρήσεων μελών του ΣΘΕΒ
μεταποίησης και τυποποίησης φρούτων που επλήγησαν από τον παγετό τους μήνες Μαρτίου και Απριλίου
2021
Ο ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή της πρότασης από την Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων στην οποία
συμμετέχουν και επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου, προς
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.
Στο εν λόγω αίτημα των επιχειρήσεων μεταποίησης και
τυποποίησης φρούτων μελών του Συνδέσμου, ο ΣΘΕΒ ζητάει την στήριξη της Κυβέρνησης και της Πολιτείας για
τους παγετούς που έπληξαν την Θεσσαλία την περίοδο
Μαρτίου και Απριλίου 2021.
Με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό
πυλώνα της οικονομίας, οι επιπτώσεις από τον παγετό
και τις καταστροφές κινδυνεύουν να αποδειχθούν εφιαλτικές για το τοπικό εισόδημα, την περιφερειακή και την
εθνική οικονομία.
Καθυστερήσεις στις αποπληρωμές προγραμμάτων
ΛΑΕΚ και στην έκδοση της εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24% για το
έτος 2021
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ματα βιωσιμότητας.
Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητάει την άμεση αποπληρωμή των επιχειρήσεων των προγραμμάτων ΛΑΕΚ
που υλοποίησαν καθώς και τις άμεσες ενέργειες εκ μέρους σας ταχύτατης ενεργοποίησης της παραπάνω διαδικασίας προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στις
επιχειρήσεις που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
Επιπροσθέτως, ο ΣΘΕΒ ενημέρωσε τον κ. Διοικητή για το
θέμα της έκδοσης εγκυκλίου προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24%
για το 2021, καθώς παρατηρείται ότι, υπάρχει μεγάλη
καθυστέρηση στην έναρξη των προγραμμάτων διότι δεν
έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος για το 2021, με συνέπεια οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να αξιοποιήσουν
το σχετικό κονδύλιο για την εκπαίδευση του προσωπικού
τους.
Ικανοποίηση για την συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για την έκδοση του «πράσινου ψηφιακού
πιστοποιητικού»

Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής με Α.Π 117
24/09/2019, Α.Π 238 03/10/2019 και Α.Π. 93 10/04/2020
ο ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή στον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ.
Σπυρίδων Πρωτοψάλτη αναφορικά με το θέμα αποπληρωμής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ και χρησιμοποιούν την εργοδοτική εισφορά
0,24%.

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του εκφράζει ο ΣΘΕΒ για την
κοινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών μελών, έπειτα από σχετική πρόταση που είχε κάνει η
Ελλάδα, για την έκδοση του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού. O ΣΘΕΒ θεωρεί πως τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, έχουν σκοπό να προστατεύσουν και να αναζωογονήσουν την οικονομία της Ευρώπης. Με το ευρωπαϊκό
ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, που θα είναι ενιαίο,
διαλειτουργικό και νομικά δεσμευτικό, ανοίγει ο δρόμος
για ασφαλή κινητικότητα.

Ειδικότερα δε, την δεδομένη χρονική περίοδο το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις,
συνέπεια της κατάστασης της πανδημίας του κορωνοϊού,
είναι ιδιαίτερο οξυμένο λόγω και των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του, με συνέπεια πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προβλή-

Θα υπάρχουν ασφαλείς μετακινήσεις υιοθετώντας άμεσα κοινά ευρωπαϊκά – υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη μετακίνηση για επιχειρηματικούς λόγους και μεταφορές προϊόντων εντός της Ε.Ε.
.
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
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ών είχε γίνει αποδέκτης αιτημάτων από τις επιχειρήσεις
μέλη του για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν
στην Ελλάδα, σε χώρες της Ε.Ε. και εντός αυτής, προκειμένου επιχειρηματίες και τα στελέχη εταιριών να ταξιδέψουν για επαγγελματικούς σκοπούς. Ο Πρόεδρος του
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης απέστειλε σχετική επιστολή
στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αναφορικά με το
παραπάνω αίτημα του για την σύσταση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής και ανάπτυξης κοινών πρωτοκόλλων
για ελεγχόμενες μετακινήσεις εντός Ε.Ε.
Η εν λόγω συμφωνία θεωρούμε πως είναι μία εναρμονισμένη προσέγγιση στον τομέα των ταξιδιών με κοινούς
κανόνες, έτσι ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους
ταξιδιώτες με τα κατά περίπτωση μέτρα που ισχύουν σε
κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά.
Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στο ηλεκτρολογικό δίκτυο για τις επιχειρήσεις στην περιοχή του Κουλουρίου Λάρισας
O Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης απέστειλε
επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα
Αγοραστό, αναφορικά με αιτήματα των επιχειρήσεων
μελών του ΣΘΕΒ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
του Κουλουρίου (Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης). Συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά για
τα προβλήματα που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες και
ειδικότερα στις χαμηλές ταχύτητες του διαδικτύου αλλά
και των συχνών διακοπών ρεύματος στο ηλεκτρολογικό
δίκτυο.
Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των επιχειρήσεων μελών
του ΣΘΕΒ η ταχύτητα του διαδικτύου στην εν λόγω περιοχή όχι μόνο είναι χαμηλή αλλά παρουσιάζονται συχνές
διακοπές. Η μέγιστη ταχύτητα που παρατηρείται είναι
8-10 Mbps, γεγονός το οποίο επιβραδύνει αρκετά την
επικοινωνία μέσω διαδικτύου δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχει-

ρήσεων. Ιδιαίτερα δε, κατά την περίοδο της πανδημίας,
όπου αρκετές επιχειρήσεις λειτουργούσαν μέσω της τηλεργασίας, η εξ’ αποστάσεως σύνδεση ήταν ιδιαίτερα
αργή δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία
τους.
Επιπροσθέτως στην επιστολή επισημαίνονται τα προβλήματα που εμφανίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
στο ηλεκτρολογικό δίκτυο της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν περιστατικά - εντός
δύο συνεχόμενων ημερών - διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύματος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στη παραγωγή τους.
Ο ΣΘΕΒ ζητάει από όλους τους αρμόδιους φορείς συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των παραπάνω
προβλημάτων, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και βιομηχανιών
καθώς ο δρόμος για τη μετάβαση στην 4η Βιομηχανική
Επανάσταση είναι μακρύς και προϋποθέτει επενδύσεις
σε τεχνολογία, αναβάθμιση δεξιοτήτων, δημιουργία
νέων εθνικών υποδομών και κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον.
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον κ. Απόστολο Καλογιάννη,
Δήμαρχο Λαρισαίων, στον κ. Μιχάλη Τσαμάζ, Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου ΟΤΕ, στον κ. Απόστολο Μπονώτη, Περιφερειακό Διευθυντή Θεσσαλίας του
ΟΤΕ καθώς και στον κ. Γεώργιο Αθανασιάδη, Διευθυντή
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, μετά από
αναλυτική μελέτη του εργασιακού νομοσχεδίου και την
καταγραφή των απόψεων από τις επιχειρήσεις μέλη του,
εκφράζει τους προβληματισμούς του για βασικά εμπόδια
που η εφαρμογή του θα δημιουργήσει στην ελεύθερη και
παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Προτάσεις ΣΘΕΒ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου
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Εργασίας «Για την προστασία της εργασίας – σύσταση
ανεξάρτητης αρχής»
Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε ο ΣΘΕΒ αναφορικά με το υπο-διαβούλευση νομοσχέδιο «Για την
προστασία της εργασίας – σύσταση ανεξάρτητης αρχής»
Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται αρκετές
θετικές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο εργατικό δίκαιο,
ωστόσο σε πολλά σημεία του προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν πρόσθετα οικονομικά και λειτουργικά βάρη
στις επιχειρήσεις, αγνοούνται οι πραγματικές τους ανάγκες, δεν δημιουργούνται ευέλικτοι τρόποι απασχόλησης, περιορίζεται υπερβολικά το διευθυντικό δικαίωμα
οργάνωσης κάθε επιχείρησης, δεν διευκολύνεται & δεν
στηρίζεται η αύξηση της απασχόληση ενώ δεν ευνοεί την
προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Θεωρούμε πως η υποχρέωση της απαρέγκλιτης τήρησης
της εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά στους
όρους υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την καταπολέμηση των φαινομένων βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία και τη διασφάλιση της ισορροπίας
ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή,
είναι δεδομένη και αυτονόητη.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να απαλειφθούν από το σχέδιο νόμου για την Προστασία της εργασίας, όσα από τα
σημεία λειτουργούν αποτρεπτικά στην αναπτυξιακή πορεία και στην οικονομία της χώρας μας, ενώ παράλληλα
θα επιδράσουν αρνητικά, τόσο στην παραγωγική λειτουργία μας, συμπληρώνοντας ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν πάντα την εργασιακή ειρήνη και το καλό κλίμα με
τους εργαζόμενους τους.
Η εργασιακή μεταρρύθμιση οφείλει να συμβάλλει στη
βελτίωση του εργασιακού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, χωρίς όμως να επιφέρει πρόσθετα άμεσα και
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έμμεσα οικονομικά και λειτουργικά βάρη στις επιχειρήσεις, που επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητά τους να
παραμένουν παραγωγικές, αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές.
Επίκεντρο κάθε εργασιακής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα
στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της οικονομίας μας να προοδεύει,
προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.
Ο ΣΘΕΒ απέστειλε προτάσεις επι του νομοσχεδίου και
συγκεκριμένα για τα παρακάτω άρθρα:
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Άρθρο 57 Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας – Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3 και 5 και
προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000
• Άρθρο 65 - Προστασία από απολύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 66 Τηλεργασία – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του
ν. 3846/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
• Άρθρο 74 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
• Άρθρο 78 Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Τροποποίηση των περ. α και β του άρθρου 80 του ν. 4144/2013
Άλλα θέματα
• Κωδικοποίηση Εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
• Αναδρομική Εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 34
ν.4670/2020 που αφορά στα μέλη του ΔΣ των Ανωνύμων
Εταιριών

Σεμινάρια

«Ενδοομιλική τιμολόγηση»
Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 23 & Πέμπτη 24 Ιουνίου με θέμα: «Ενδοομιλική τιμολόγηση». Το
σεμινάριο είχε ως στόχο την ανάπτυξη της θεμελιώδους
γνώσης των επαγγελματιών λογιστικής, οικονομικών σχετικά με τις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές του σεμιναρίου κ. Νικολέττα Κωνσταντοπούλου, Tax Manager, Transfer Pricing,
στέλεχος της Deloitte και κ. Ηλίας Παρασκευόπουλος, Tax
Manager, Transfer Pricing επίσης στέλεχος της Deloitte
αναφέρθηκαν στις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμο-

λόγησης, στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί ενδοομιλικών συναλλαγών, στις μεθόδους τεκμηρίωσης και τον
τρόπο εφαρμογής τους και παρουσίασαν πρακτικά παραδείγματα.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν διευθυντές λογιστηρίων
αλλά και στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν
να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω σε έννοιες και
προσεγγίσεις της ενδοομιλικής τιμολόγησης. Ο ΣΘΕΒ και
η Deloitte Academy έχουν προγραμματίσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
επιχειρήσεων.

«Δεξιότητες πώλησης – αντιρρήσεων & πειθούς σε περίοδο αλλαγών»
Ο ΣΘΕΒ υλοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Απριλίου με θέμα: «Δεξιότητες πώλησης – αντιρρήσεων & πειθούς σε περίοδο
αλλαγών». Σκοπός ήταν η κατανόηση της έννοιας της
αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο τη βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών, την αύξηση τόσο των τηλεφωνικών
όσο και των δια ζώσης πωλήσεων. Η εκπαίδευση ήταν
διαδραστική με ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες,

video και role playing κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον
των εκπαιδευόμενων. Το σεμινάριο παρακολούθησαν
στελέχη από τα τμήματα των πωλήσεων των θεσσαλικών
επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Βασιλική Φλωροπούλου, Business & Life Coach, Trainer & Public Speaker,
εκπαιδεύτρια ενηλίκων και ομιλήτρια.
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Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και ευκαιρίες που
προκύπτουν στην περιοχή της Θεσσαλίας
με τη συμμετοχή του Προέδρου της
Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ κ. Κωστή Μουσουρούλη

Με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο ΣΘΕΒ και η Grant Thornton συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Το Ταμείο
Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και ευκαιρίες που προκύπτουν στην περιοχή της Θεσσαλίας», την
Τρίτη 15 Ιουνίου. Στόχος ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας της Θεσσαλίας, σχετικά με τους
διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το
Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης, βασικά αναπτυξιακά εφόδια
στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της
κρίσης των επιπτώσεων του COVID-19, ενώ επιπλέον
δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων αναφορικά
με τις νέες επενδυτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, την
κατανομή των κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα και τις
προτεραιότητες του νέου, πολυετούς αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Αχιλλέας Νταβέλης, χαρακτήρισε ιστορική ευκαιρία για
την Ελλάδα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Ποτέ
στο παρελθόν δεν είχαμε διαθέσιμα τέτοιου ύψους κονδύλια, που με σωστή αξιοποίηση μπορούν να αλλάξουν
ριζικά και σε βάθος χρόνου την εικόνα της ελληνικής
οικονομίας καθώς επιχειρείται η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στη μεταποίηση
και στην πληροφορική, η μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση
των εγχώριων ΑΠΕ αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη σχετικής βιομηχανικής παραγωγής.
Μία ακόμη ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε να
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πάει χαμένη».
Ο Partner του τμήματος Assurance της Grant Thornton
κ. Νίκος Ιωάννου, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως «ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μία
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει
σημαντικά στη στήριξη των επενδύσεων και την προώθηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στην μετά-COVID-19
εποχή. Μέσα από την υλοποίηση του Μηχανισμού, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναμορφώσει και να εκσυγχρονίσει το παραγωγικό της μοντέλο, καθιστώντας παράλληλα την εγχώρια οικονομία περισσότερο ανθεκτική.
Τα σχέδια και οι δράσεις του Μηχανισμού θα δημιουργήσουν ισχυρές βάσεις για ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στηριζόμενα στους τέσσερις πυλώνες που έχει
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».
Στη σύντομη τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωστής Μουσουρούλης, στους επτά άξονες
προτεραιότητας του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (2020-2021) για
τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, γύρω από τους οποίους
θα διαρθρώνεται το Μεταβατικό Πρόγραμμα:
• Προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και των αυτοαπασχολούμενων
• Αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
• Προετοιμασία της οικονομικής και παραγωγικής διαφοροποίησης,
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• Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων
• Αναδιάρθρωση της ενεργειακής ταυτότητας και εξορθολογισμός της αξιοποίησης και χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων.
• Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
• Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη, Ωρίμανση Δράσεων.
Στην αναλυτική τους παρουσίαση, τα στελέχη της Grant
Thornton αναφέρθηκαν λεπτομερώς στους τέσσερις πυλώνες δράσης που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις ενδεχόμενες
ευκαιρίες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάς, Partner, Head of Financial Services, ανέλυσε
το σχέδιο και τις προϋποθέσεις διάθεσης των δανείων
και των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης προς
τις επιχειρήσεις, ενώ στη συνέχεια η κα. Κατερίνα Σάρδη
Principal, Head of Energy Sector, και η κα. Στέλλα Αγγελοπούλου, Principal, Head of Technology Intelligence &
Performance, έδωσαν έμφαση στις δύο βασικές μεταβά-

σεις που θα λάβουν χώρα μέσω των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, την πράσινη και την ψηφιακή αντίστοιχα.
Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτης Πρόντζας, Principal,
Head of Strategy and Investments, υπογράμμισε τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων και του μετασχηματισμού
της εγχώριας οικονομίας για την πορεία της Ελλάδας μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον πυλώνα της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και την κοινωνικής
συνοχής, ο οποίος θα ενισχυθεί σημαντικά μέσα από τους
διαθέσιμους πόρους του Ταμείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι
το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης αναμένεται να συμβάλλει
σημαντικά στη διαφοροποίηση το μίγματος παραγωγικής
ενέργειας και την αναμόρφωση του εγχώριου οικονομικού μοντέλου.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων
και χρηματοδοτικοί φορείς ενώ τον συντονισμό της συζήτησης και των ειδικών θεμάτων – ερωτήσεων που ακολούθησε είχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα
Καματέρη.
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«Τρώμε έξυπνα» χωρίς να επιβαρύνουμε υγεία-περιβάλλον
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Χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να
καταναλώνουμε υγιεινά τρόφιμα, τα οποία παράγονται
από τον εύφορο θεσσαλικό κάμπο, με τα φιλικά προς το
περιβάλλον και ποιοτικά του προϊόντα, προέκυψαν από
τη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο – Τρώμε έξυπνα χωρίς να επιβαρύνουμε
υγεία – περιβάλλον», που διοργάνωσαν η Περιφέρεια
Θεσσαλίας και τo Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Περιφέρειας Θεσσαλίας Europe Direct.

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, στον σύντομο
χαιρετισμό του παρουσίασε τις πλούσιες δράσεις του
Κέντρου, γνωστοποίησε την επιλογή του Europe Direct ως
βασικό πυλώνα ενημέρωσης των Θεσσαλών πολιτών και
τη νέα περίοδο 21-25, ενώ αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή
στρατηγική με τη δράση «από το αγρόκτημα στο πιάτο»
που θέλει να κάνει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τα βασικά
χαρακτηριστικά της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που επιδιώκει μείωση κατά 50% της χρήσης
χημικών φυτοφαρμάκων και του κινδύνου που
συνδέεται με αυτά και κατά 50% της χρήσης των πιο
επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030, μείωση
των απωλειών θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά
50%, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει
υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους. Με τον τρόπο
αυτόν θα μειωθεί η χρήση λιπασμάτων τουλάχιστον
κατά 20% έως το 2030, μείωση κατά 50% των πωλήσεων
αντιμικροβιακών φαρμάκων για τα εκτρεφόμενα ζώα
και τις υδατοκαλλιέργειες έως το 2030 και αύξηση των
εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας έως το 25% της
γεωργικής γης έως το 2030.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχε η Γενική
Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κ. Ελ. Καματέρη, η οποία μίλησε
και ως μέλος της ομάδας του AREPO – της Περιφέρειας
Θεσσαλίας τονίζοντας ότι οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και
ποτών, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας
παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων και την
ισορροπημένη διατροφή των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
και γιατρός Βασίλης Πινακάς σε χαιρετισμό του μετέφερε
τις ευχαριστίες του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού
προς τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή εκδήλωση
και εξήρε το έργο του Κέντρου Europe Direct. Δήλωσε
τέλος πεπεισμένος ότι ανάλογες δράσεις, μετά την εποχή
της πανδημίας, θα στεφθούν από επιτυχία ξανά, όπως
συνέβαινε μέχρι τώρα.

Έχουν αναπτύξει από καιρό πρωτοβουλίες και εθελοντικές
δεσμεύσεις, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες κοινωνικές
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, με στόχο τη λειτουργία
και παραγωγή προϊόντων διατροφής με βιώσιμο τρόπο.
Παρακολουθούν τις εξελίξεις που ξεκινούν από την Ε.Ε.
και έχουν αντίκτυπο στην ελληνική πραγματικότητα και
επιχειρηματικότητα, με στόχο να ενημερωθούν και να
προετοιμαστούν κατάλληλα».
Η Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποτελεί
ένα μεγάλο ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο προκειμένου να
λάβει σάρκα και οστά, προϋποθέτει τη στενή συνεργασία
και δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων μεταξύ
αυτών και του ΣΘΕΒ (ΕΕ, Κρατών–Μελών, εθνικών
αρχών, επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ακαδημαϊκής/
ερευνητικής κοινότητας, κοινωνίας των πολιτών).

Ο επικεφαλής του Europe Direct και διευθυντής του

O ΣΘΕΒ και οι επιχειρήσεις μέλη του στέκονται αρωγοί
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σε κάθε προσπάθεια συμβάλλοντας τα μέγιστα στην
επίτευξη των αποτελεσμάτων και στην αλλαγή της
πολιτικής, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για την
διαμόρφωσή της για ένα πιο δίκαιο, υγιές και φιλικό
προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.
Η εκδήλωση, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος της
«Ε» Γιώργος Ρούστας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση

ενός virtual εργαστηρίου μαγειρικής, με το οποίο
προτάθηκαν τέσσερις συνταγές, προσαρμοσμένες στη
φιλοσοφία της στρατηγικής της Ε.Ε. από το Αγρόκτημα
στο πιάτο, με τοπικά θεσσαλικά προϊόντα από τον σεφ κο
Βράκα Κωνσταντίνο. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν
στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Κ. «Δήμητρα».

Το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας διεκδικεί επίλυση
Το θέμα του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία,
τέθηκε επί τάπητος σε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ που πραγματοποιήθηκε με την
μορφή της τηλεδιάσκεψης.
Τα μέλη της επιτροπής και συγκεκριμένα οι κ.κ. Φάνης
Γέμτος και Τάσος Μπαρμπούτης παρουσίασαν στην
Διοίκηση του Συνδέσμου για το υδάτινο πρόβλημα
της Θεσσαλίας, απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους
αρμόδιους φορείς να υιοθετήσουν το διεκδικητικό

πλαίσιο, που σχετίζεται με τα νερά, και να στηρίξουν
τις προσπάθειές τους για την διεκδίκηση επίλυσης στο
υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκαν
ενδιαφέρουσες προτάσεις, που στόχο έχουν να αναδειχθεί
και να επικοινωνηθεί το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα
που έχει η Θεσσαλία με το έλλειμμα επιφανειακών
και κυρίως υπόγειων υδάτων που αντανακλά και στην
κοινωνική και οικονομική ζωή της περιφέρειάς μας.
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Deloitte και ΣΘΕΒ συνδιοργάνωσαν διημερίδα για τις φορολογικές εξελίξεις
Η Deloitte και ο ΣΘΕΒ συνδιοργάνωσαν διημερίδα αναφορικά με το πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας από τις σημαντικότερες φορολογικές εξελίξεις.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν η μετάβαση των Οικονομικών και Φορολογικών Διευθύνσεων από ένα παραδοσιακό σε ένα υβριδικό και ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας,
η διεκδίκηση κινήτρων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και σημαντικές φορολογικές και νομολογιακές εξελίξεις στη φορολογία των επιχειρήσεων. Το «παρών» έδωσαν πληθώρα εκπροσώπων των επιχειρήσεων
της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν την γνώμη των ειδικών για ορισμένα ζητήματα, τα οποία απασχολούν διαχρονικά τους οργανισμούς,
στους οποίους ανήκουν.
Κατά τη διάρκεια της διημερίδας ο Στέφανος Τεντολούρης, Υπεύθυνος Φορολογικού και Λογιστικού Τμήματος
Γραφείου Βορείου Ελλάδος, ανέδειξε από πλευράς του
την αξία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων και το πώς μπορεί
να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση λογιστηρίων
και οικονομικών διευθύνσεων από ένα παραδοσιακό σε
ένα υβριδικό και ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας. Παράλληλα ο Στέλιος Σμπυράκης, Tax Principal της Deloitte Ελλάδος, εστίασε στα κίνητρα και τις κρατικές ενισχύσεις
για επενδύσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Επιπλέον ο Κωνσταντίνος
Ρουμπής, Tax Parter της Deloitte Ελλάδος,
ανέλυσε τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στη φορολογία επιχειρήσεων
και τις επιλογές των επιχειρήσεων για την
αναδιάρθρωση της «Καθαρής θέσης» με
τις αντίστοιχες φορολογικές προεκτάσεις.
Εκτός από τα παραπάνω υπογράμμισε τα
πλεονεκτήματα χρήσης εταιρικού οχήματος για επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ δεν
παρέλειψε να προβεί και σε έναν σύντομο
απολογισμό των μέτρων αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του COVID 19 για τις επι20

χειρήσεις και τους εργαζομένους τους.
Το μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Παπαγιάννης στον
σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ευχαριστούμε την Deloitte για την σταθερή στήριξή της στις
επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν δράσεις και μέτρα όπως η αξιοποίηση του φορολογικού πιστοποιητικού και της εφαρμογής του myDATA,
η επίσπευση των επιστροφών στους ελέγχους και τις παραγραφές, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η μείωση
της προβεβαίωσης για την άσκηση ένδικων μέσων και η
έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος και
για τα νομικά πρόσωπα».
Η Μαρία Τρακάδη, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Ευχαριστούμε τον ΣΘΕΒ για την διοργάνωση της διημερίδας. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Φορολογική Διοίκηση
κάνει εδώ και καιρό σταθερά βήματα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και διαδικασιών της και σαφέστατα
οι επιχειρήσεις δε μπορούν να παραμένουν αδρανείς.
Θα πρέπει να ανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των ανθρώπων τους. Τα κονδύλια
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή».

Μήνυμα Προέδρου

9 Μαΐου: Η Ημέρα της Ευρώπης
Το 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της
Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και
σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φετινός εορτασμός για
την Ημέρα της Ευρώπης, βρίσκει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμέτωπα με μια από τις πιο σοβαρές δοκιμασίες και προκλήσεις, μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου.

εθνές περιβάλλον και ένας πυρήνας που έχει διατηρήσει
την ειρήνη μεταξύ των κρατών τα τελευταία 71 χρόνια, με
αξίες, όπως η Δημοκρατία, η Ελευθερία, η Ισότητα, η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.
Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο περισυλλογής και αναζήτησης ενός νέου οράματος.

Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία
του κορωνοϊού, η οποία πέρα από την παγκόσμια υγεία,
απειλεί πλέον σοβαρά και τις οικονομίες όλων των κρατών – μελών.

Μέσα από παρόμοιες διεργασίες και δοκιμασίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στο παρελθόν να προχωρήσει
μπροστά και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο.

Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει πιο
αποτελεσματική, να έρθει πιο κοντά στους πολίτες, προάγοντας την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την κοινωνική συνοχή.

Αυτή την Ευρώπη θέλουμε, μια Ένωση που βασικός της
στόχος θα είναι η ευημερία των πολιτών της, με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα και μακριά από κάθε είδους
ρατσισμό.

Παρόλα τα προβλήματα και τις αδυναμίες της, όμως, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ένας ισχυρός πόλος στο δι-

Χρόνια πολλά Ευρώπη!

21

Δραστηριότητες
«Οι θεσσαλικές επιχειρήσεις στηρίζουν την πράσινη ανάπτυξη» - Εκδήλωση
για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θεωρείται η συμβολή της γηραιάς Ηπείρου στην οικουμενική πρόκληση για
μια ανάπτυξη που θα έχει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, τόνισε η γενική διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα
Καματέρη, μιλώντας στην διαδικτυακή εκδήλωση, στις 29
Ιουνίου, με θέμα «Οι Προτεραιότητες και Στρατηγικές της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας GREEN DEAL».
H κα Καματέρη τόνισε πως ο ΣΘΕΒ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά

σμός» είναι μια αναπόδραστη επιλογή. Ο δρόμος δεν
είναι εύκολος, ενώ θέτει σε δοκιμασία το παρόν και το
μέλλον των οικονομικών και παραγωγικών μας δομών.
«Είναι ωστόσο και μια ευκαιρία, είπε, για φυγή προς τα
εμπρός. Για τη χώρα μας, η υιοθέτηση ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, αξιοποιώντας αποτελεσματικά και
χωρίς καθυστερήσεις τους διαθέσιμους πόρους της Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, σημαίνει
και συνεπάγεται περισσότερη «ανθεκτικότητα» και επι-

με το θέμα της πράσινης συμφωνίας, ενημέρωσε πως οι
θεσσαλικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πράσινης συμφωνίας, εφαρμόζουν πολιτικές ανταγωνιστικότητας ενισχύοντας την υιοθέτηση καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και τεχνολογιών, βελτιώνουν
την εφαρμογή ιδεών και πολιτικών, για την ανάπτυξη
καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση αποβλήτων και χρησιμοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στις
δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους
στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή 4.0.

στροφή της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης».

«Οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις έχουν δείξει πώς μπορούν
και με τη στήριξη όλων μας θα τα καταφέρουν να μετασχηματιστούν και να γίνουν «πράσινες», ανέφερε η κα
Καματέρη, θεωρώντας πως ο «πράσινος μετασχηματι22

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας Green Deal. Τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εντάσσονται στο εν λογω πλαίσιο
παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός. Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχαν ο επικεφαλής EDIC Thessaly Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EXALCO A.E Γιάννης Καντώνιας, η καθηγήτρια και διευθύντρια του Ερευνητικού
Εργαστηρίου ReSEES, Φοίβη Κουντούρη και ο θεματικός
αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Απασχόλησης –Εμπορίου Θανάσης Μόρας.
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Δραστηριότητες

Παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα «Access2markets» από τον ΣΘΕΒ

Η χρησιμότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας
Access2markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δυνατότητες που παρέχονται στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Θεσσαλικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)
παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα
που διοργάνωσε ο ΣΘΕΒ, με την υποστήριξη του Europe
Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 7 Ιουνίου.
Κατά την έναρξη της ημερίδας η Γενική Διευθύντρια του
ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη αναφέρθηκε πως ο Σύνδεσμος
υποστηρίζει με συνέπεια τις επιχειρήσεις-μέλη του για
τη βελτίωση ή και ανάπτυξη εξωστρεφούς πολιτικής αναφερόμενη και στην υποστήριξή τους μέσω της υπηρεσίας «STHEV EXPORT WINNERS». Στόχος του ΣΘΕΒ είναι η
ενημέρωση των επιχειρήσεων για νέα αυτή διαδικτυακή
πλατφόρμα Access2Markets και η αξιοποίησή της προς
όφελος της ενίσχυσης των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός αναφέρθηκε πως θα «πρέπει
να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες κάθε ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει το επιχειρείν, αλλά και όλων
των εργαλείων που το απαλλάσσουν από τυχόν άστοχους χειρισμούς και γραφειοκρατικές διαδικασίες και
συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας καθώς
συμβάλει στην τοπική οικονομία και στο brand name της
περιοχής».
Ο επικεφαλής του Europe Direct και διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, στον σύντομο χαι24

ρετισμό του αναφέρθηκε στην λειτουργία και τις δράσεις
του Δικτύου αλλά και τις επικείμενες εκδηλώσεις που
πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα σε θέματα που θέτει ως προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής, κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου υπογράμμισε τις δυνατότητες που προσφέρει στους επιχειρηματίες η νέα ψηφιακή
πλατφόρμα Access2Markets, καθώς μέσω αυτής οι επιχειρηματίες μπορούν να αναζητήσουν νέες αγορές για
τα προϊόντα τους, σε ολόκληρο τον πλανήτη, άμεσα και
δωρεάν, όπως επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες για τις
εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οικονομικά δεδομένα, τους όρους και τους δασμούς που είναι σε ισχύ, αλλά ακόμα και να καταγγείλουν περιστατικά
που αφορούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό.
Η κα Ασημακοπούλου ανέφερε την χρησιμότητά της κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια πλειάδα χρηστικών πληροφοριών για τον τρόπο εισαγωγής στην ΕΕ και
εξαγωγής από την ΕΕ σε αγορές τρίτων χωρών, καθώς και
για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός
της αγοράς της ΕΕ. Μέσα από την πύλη Access2Markets,
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να σχηματοποιήσουν μια εικόνα για τις εξαγωγικές αγορές εντός
και εκτός ΕΕ αλλά και να ανακαλύψουν τις προτιμησιακές
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, βρίσκοντας εκείνες που
ταιριάζουν καλύτερα στους εμπορικούς τους σκοπούς.
Την πλατφόρμα παρουσίασε η κα Νίκη Κουμαδωράκη,
δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης προς

Δραστηριότητες

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/home

τους συμμετέχοντες προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία της πλατφόρμας, στην κατεύθυνση της προώθησης και εξαγωγής των προϊόντων τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Θεσσαλίας και συγκεκριμένα ο κος Κωτσός Γεώργιος,
ο κος Λιούτας Αθανάσιος, ο κος Λιούπης Αθανάσιος, η κα
Μακρή Ζέττα, ο κος Μαραβέγιας Χρήστος, η κα Μπίζιου
Στέλλα και ο κος Μπουκώρος Χρήστος, οι πρόεδροι των

τοπικών επιμελητήριων της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα
ο κος Γιαγιάκος Βασίλειος (Επιμελητήριο Τρικάλων), ο κος
Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος (Επιμελητήριο Καρδίτσας), ο
κος Κοτσιμπογεώργος Ηλίας (Οικονομικό Επιμελητήριο
Θεσσαλίας), ο κος Μπασδάνης Αριστοτέλης (Επιμελητήριο Μαγνησίας) και η κα Τζήκα Καλλιόπη Γενική Γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας, επιχειρηματίες, στελέχη, κ.α.
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Προγράμματα
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή ημερίδα του ΣΘΕΒ για το
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιχειρήσεων MobiliseSME
Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα MobiliseSME πραγματοποίησε διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 17 Ιουνίου με θέμα: «Διασυνοριακή ανταλλαγή επιχειρήσεων και εργαζομένων». Το
MobiliseSME είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που παρέχει
χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις με σκοπό να ενισχύσει
τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ υποστηρίζοντας βραχυπρόθεσμες
διασυνοριακές αποσπάσεις για το προσωπικό τους.

τις διεθνείς συνεργασίες τους αλλά και να αναπτύξουν
τις δεξιότητές τους αντίστοιχα. Ακολούθησε η παρουσίαση του MobiliseSME από την κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου,
Υπεύθυνη του τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων η οποία ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα
προς όφελος της επιχείρησής τους αλλά και τις δυνατότητες που τους παρέχει.

Την ημερίδα καλωσόρισε η κ. Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ η οποία τόνισε πως το πρόγραμμα
αποτελεί μια ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για τους εργαζόμενους τους προκειμένου να ενισχύσουν

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρηματικών
φορέων ώστε να πληροφορήσουν τα μέλη τους αλλά και
ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

https://mobilise-sme.eu/

Πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο MobiliseSME
Το πρόγραμμα προσφέρει διεθνή τεχνική και οικονομική βοήθεια στις ΜΜΕ οργανώνοντας και υποστηρίζοντας βραχείες αποσπάσεις (1 έως 6 μήνες) σε εταιρείες
άλλων χωρών της Ε.Ε. Αυτές οι αποσπάσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μηνιαίες
επιχορηγήσεις έως 1.100 €.
Ταυτόχρονα, το MobiliseSME προσφέρει εξατομικευμένες συνεδρίες σχετικά με τον τρόπο διεθνοποίησης των
26

προϊόντων, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες εταιρείες να
μπορούν να επωφεληθούν από τα εκτεταμένα δίκτυα
στα οποία ανήκουν τα Τοπικά Σημεία Επικοινωνίας, αυξάνοντας έτσι την προβολή τους σε Ευρωπαϊκή κλίμακα.
Το πρόγραμμα παρέχει επίσης στις ΜΜΕ διάφορα εργαλεία και πληροφορίες για να βρουν επιχειρηματικούς
εταίρους στην Ε.Ε., να επεκτείνουν τις δραστηριότητες,
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του
προσωπικού τους.

Προγράμματα
Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ για

την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
στον τομέα του αλουμίνιου

Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
με θέμα: «AluVET - Vocation Training and Education for
Aluminium Sector» που ξεκίνησε επίσημα με διάρκεια 3
έτη (2020 - 2022) και αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στον τομέα του αλουμίνιου.
Στην κοινοπραξία ο ΣΘΕΒ συμμετέχει ως εταίρος του έργου μαζί με άλλους 5 εταίρους από την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να αυξήσει την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και μαθητών τεχνολογίας μετάλλων σε μεταγενέστερες διεργα-

σίες ελαφρών μετάλλων μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων
που συμφωνούν με την ΕΕΚ και το ECVET σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν
και εργάτες, σχολεία αλλά και επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο.
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αποσκοπούν στη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών στον κλάδο του αλουμινίου, στην βελτίωση
της ποιότητας του συστήματος τεχνικής εκπαίδευσης,
στην εταιρική ανάπτυξη αλλά και στη μείωση των ποσοστών ανεργίας.

Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στον Ευρωπαϊκό κόμβο
ψηφιακής καινοτομίας «Health Hub»
Παρουσιάστηκε στις 16 Απριλίου σε συνέντευξη τύπου
από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό
ο νέος ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής καινοτομίας στο
χώρο της υγείας «Health Hub».
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
Animus κ. Αχιλλέας Νταβέλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι η πρόταση που κατέθεσε ήταν μεταξύ
των 14 διακριθέντων επί του συνόλου των 200 προτάσεων που υπεβλήθησαν σε εθνικό επίπεδο, ευχαριστώντας
όλους τους εταίρους για την άριστη συνεργασία.
Επίσης, διατύπωσε την άποψη πως το Health Hub θα εί-

ναι σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ ανέφερε επίσης
πως πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που ευνοούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
μέσα από την οποία μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά
οφέλη.
Στο Health Hub συμμετέχουν και υποστηρίζουν ενεργά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και συνολικά 18 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες του κλάδου και φορείς επιχειρηματικότητας.
Επικεφαλής Οργανισμός είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας.
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Υπηρεσίες ΣΘΕΒ
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Επιχειρηματικά νέα
ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η ΑΡΜΟΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την προκατασκευή και
ανέγερση των νέων βιομηχανικών κτιρίων της Cosmos
Aluminium Α.Ε. στη Λάρισα. Η νέα αυτή βιομηχανική
μονάδα καταλαμβάνει μια έκταση 12.000 τ.μ. και
αποτελείται από στεγασμένους βιομηχανικούς θαλάμους
και αποθήκες. Τα νέα κτίρια αποτελούν επέκταση της
υπάρχουσας εγκατάστασης της Cosmos Aluminium, που
κατέχει από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διέλασης
αλουμινίου στην Ελλάδα.
Η
ΑΡΜΟΣ
ξεκίνησε
την
παραγωγή
των
προκατασκευασμένων κτιρίων τον Νοέμβριο του 2020
στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις στην Λάρισα. Τον
σκελετό του κτιρίου απαρτίζουν προκατασκευασμένα
υποστηλώματα, ζεύκτα, δοκάρια και τεγίδες τα οποία
μετά την παραγωγή τους μεταφέρθηκαν και ανεγέρθηκαν
στο έργο από εξιδικευμένο συνεργείο της εταιρείας.
Η παραγωγή και ανέγερση των κτιρίων ολοκληρώθηκε
σε λιγότερο από 5 μήνες, τηρώντας έτσι το απαιτητικό
χρονοδιάγραμμα του έργου. Την γενικό εργολαβία των

επεκτάσεων της Cosmos έχει αναλάβει η κατασκευαστική
SOLIS A.E.
Η ΑΡΜΟΣ ταυτόχρονα ολοκληρώνει έργα αξίας πλέον
των 6 εκατομμυρίων ευρώ σε προκατασκευασμένα
βιομηχανικά κτίρια συμπεριλαμβανομένου του νέου
εργοστασίου χαρτιού της Intertrade (Softex), επέκτασης
μεγάλης βιομηχανίας στο Κιλκίς και κτιρίου στα
διυλιστήρια Κορίνθου της Μότορ Οιλ. Στην περιοχή της
Θεσσαλίας έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη κατασκευή
του σχολείου στο Δαμάσι, για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ,
καθώς και την προκατασκευή του νέου σχολείου στο
Μακρυχώρι για την ΕΚΤΩΡ ΑΕ.
Κοινός στόχος όλων των έργων της ΑΡΜΟΣ είναι
η χρήση της προκατασκευής ως εργαλείο για την
παροχή καινοτόμων και ποιοτικών λύσεων, υψηλής
ανθεκτικότητας και πυροπροστασίας για την κατασκευή
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων δημοσίου
ενδιαφέροντος.

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.
Την επιχείρηση μέλος του ΣΘΕΒ «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε.
– ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», εξαγόρασε η αμερικανική
πολυεθνική Berlin Packaging. Η θεσσαλική επιχείρηση,
με παρουσία σε Βουλγαρία και Ρουμανία, ξεκλειδώνει
ουσιαστικά για τον αμερικανικό κολοσσό και την αγορά
των Βαλκανίων. Η ίδια, που διαθέτει χίλιους εργαζόμενους
και ένα τζίρο που ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια, εξαγόρασε
πρόσφατα και τις γαλλικές υαλουργικές Sodis-Uhart και
Audoubert καθώς την ιταλική Glass Line.
Η συνεργασία -αλλά και ο ανταγωνισμός σε κάποιες
περιπτώσεις- με την Ηλίας Βαλαβάνης Α.Ε. προκάλεσε
το ενδιαφέρον της Berlin Packaging, η οποία και διαρκώς
αναζητά υψηλού επιπέδου συνεργασίες προκειμένου να
επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της.
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«Μέσα από τη συγχώνευση της Βαλαβάνης με τη Berlin Packaging φέραμε τον παγκόσμιο κολοσσό στην
Ελλάδα. Και με βάση την Ελλάδα θα αναπτυχθούμε
στη Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή»,
τονίζει ο κ. Ηλίας Βαλαβάνης. Πρόκειται για τον ιδανικό
«γάμο» καθώς οι δύο πλευρές βρήκαν αυτό ακριβώς που
επιθυμούσαν και που ταιριάζει με τα σχέδια ανάπτυξής
τους.
Η θεσσαλική εταιρεία προσφέρει επίσης δομικό design συσκευασίας και decoration σε μπουκάλια, ενώ
λειτουργεί τη δική της μονάδα ανακύκλωσης γυαλιού.
Διαθέτει πάνω από 650 διαφορετικά προϊόντα σε 1100
πελάτες σε 9 χώρες.

Νέα μέλη

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ
Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβληματισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στηρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό
περιβάλλον.
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Δραστηριότητες

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της
Ένωσης AREPO

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στη Γενική
Συνέλευση της Ολομέλειας της Ένωσης AREPO, ως ένα
από τα 33 μέλη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, που
απαρτίζουν την Ένωση, στο πλαίσιο της διαδικτυακής
συνεδρίασης της για το 2021.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι υπεύθυνες
πολιτικής του γραφείου αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες
κ.κ. Giulia Scaglioni και Francesca Alampi, παρουσίασαν
τις προτεραιότητες της Ένωσης AREPO για το 2021 καθώς
και τις εξελίξεις σε πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα των
τροφίμων, όπως η Πολιτική Ποιότητας, η Στρατηγική
«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η Πολιτική Προώθησης,
η Πολιτική Εμπορίου, το νέο θέμα των μη Αγροτικών
Γεωγραφικών Ενδείξεων και τα Κρασιά Προέλευσης.
Συζητήθηκε επίσης αναλυτικά το θέμα της προτεινόμενης
υποχρεωτικής επισήμανσης των τροφίμων στο πλαίσιο
της στρατηγικής από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο». Η
Πρόεδρος της Ένωσης AREPO κ. Ειρήνη Χουδετσανάκη
παρουσίασε τη θέση και τις προτάσεις των ελληνικών
Περιφερειών, όπως αυτές είχαν αποφασισθεί ομόφωνα

σε προσύσκεψη, που είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με αυτές
προτάθηκαν τροποποιήσεις των κριτηρίων κατάταξης
των προϊόντων στις διατροφικές κατηγορίες με σκοπό
να αρθούν αδικίες, που αφορούν ελληνικά ποιοτικά
προϊόντα καθώς και προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας προτάθηκε επιπλέον η προσθήκη
δεύτερης επιμέρους σήμανσης ανά προϊόν, όπου το
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο για παράδειγμα θα
προηγείται από άλλα υποδεέστερης ποιοτικά κατηγορίας
ελαιόλαδα, καθώς και τα ΠΟΠ, ΠΓΕ θα προηγούνται από
άλλα ομοειδή τους είδη.
Η Πρόεδρος της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής Περιφέρειας
Provence-Alpes-Côte d’Azur και Αντιδήμαρχος της
πόλης Νίκαια στη Γαλλία, Agnès Rampal, αναφέρθηκε
εκτεταμένα στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας ετικέτας
με την ονομασία «Μεσογειακό προϊόν» ή «Μεσογειακή
διατροφή», ενώ τα στελέχη της Περιφέρειας Καταλονίας
παρουσίασαν το Καταλανικό Στρατηγικό Σχέδιο Τροφίμων
2021-2026. Στη Γενική Συνέλευση, που συμμετείχαν
60 εκπρόσωποι από τις 33 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες
μέλη της Ένωσης ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση του
Γενικού Γραμματέα Laurent Gomez, για νέα παράταση
του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Προεδρίας της
Περιφέρειας Κρήτης έως το Σεπτέμβριο του 2021.
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Συντονιστής
της Ομάδας Εργασίας AREPO, Δρ. Δημ. Σταυρίδης,
Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΑΟ Λάρισας
καθώς και τα μέλη της Ομάδας κα Έλενα Καματέρη,
Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, η κ. Στ. Παπαδημοπούλου,
Τμηματάρχης και η κ. Λ. Διαμαντή υπάλληλος της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
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Ημερολόγιο

12 Απριλίου

18 Μαΐου

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε
στην τηλεδιάσκεψη για το Ταμείο Ανάκαμψης στην
περιοχή της Λάρισας που διοργανώθηκε από το ΚΙΝΑΛ
παρουσία της Προέδρου κας Φώφης Γεννηματά

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

28 Μαΐου

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε
στο διαδικτυακό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος “MobiliseSME”, στο οποίο συμμετέχει ο ΣΘΕΒ, πραγματοποιήθηκε
τηλεδιάσκεψη για την πορεία του έργου στο οποίο
συμμετείχε η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

20 Απριλίου

03 Ιουνίου

Στη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε
συνέντευξη στο ASTRA TV και στην εκπομπή “Συμβαίνει
τώρα” για την εκδήλωση του Συνδέσμου “Access2Markets”

19 Απριλίου

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ στην οποία
συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας

26 Απριλίου
Στην τηλεδιάσκεψη για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
στον τομέα του αλουμινίου “ALUVET”, στο οποίο ο ΣΘΕΒ
συμμετέχει ως εταίριος, συμμετείχε από το Γραφείο
Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του
Συνδέσμου η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

06 Μαΐου
Στην τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας για το
χωροταξικό, που συστήθηκε από τον ΣΕΒ, συμμετείχε
από το Γραφείο Προώθησης Θεμάτων και Μελών του
ΣΘΕΒ κ. Κώστας Γρηγορίου

25 Ιουνίου
Στα εγκαίνια της έκθεσης “ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ‘21:
Θεσσαλία”, που διοργανώθηκε από το Λαογραφικό
Μουσείο Λάρισας, στον προαύλειο χώρο, παρέστη
εκπροσωπώντας τον ΣΘΕΒ ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης

26 Ιουνίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παρέστη στη μουσική εκδήλωση
με την μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, που
διοργανώθηκε από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας,
στον χώρο του Β’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

29 Ιουνίου
Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ συμμετείχε ο Πρόεδρος
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης
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