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Συνάντηση εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΘΕΒ πραγματοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Επενδύ-
σεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της επιχειρη-
ματικής ημερίδας που διοργανώθηκε από τον ΣΘΕΒ την 
Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως 
το οικονομικό γίγνεσθαι στη Θεσσαλία, οι προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας, τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις αλλά και θέματα που αφορούν τον 
στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση της περι-
φερειακής οικονομίας καθώς και τα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ζήτησε να 
τεθούν στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου 
αφενός η χρηματοδότηση επενδύσεων και αφετέρου ο 
σχεδιασμός ειδικών κλαδικών προγραμμάτων ψηφιοποί-
ησης, ούτως ώστε να υπάρξει επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της περιφερειακής βιομηχανίας. Επί-
σης ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ επισήμανε πως ο νέος Αναπτυ-
ξιακός Νόμος αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στο 
μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλά-
δας, σύμφωνα με τις επιταγές του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, της πράσινης μετάβασης και των νέων τεχνο-

λογιών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης ανέφερε «χρήσιμη και παραγωγική την συζήτηση 
για θέματα αναπτυξιακά, για θέματα που αφορούν τη 
βιομηχανία και ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά, για την 
πραγματική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το σχέδιο του νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
βήματα της Κυβέρνησης προς την ισχυρή ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας. Ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο 
που προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα και τον αντα-
γωνισμό, αντιμετωπίζοντας όλες τις σύγχρονες προκλή-
σεις».

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του 
ΙΟΒΕ, Καθηγητής του ΟΠΑ κ. Νίκος Βέττας ο οποίος επε-
σήμανε πως θα πρέπει να υπάρξουν δομικές αλλαγές, 
πρωτίστως μέσα από τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος αλλά και τον εκσυγχρονισμό του δημο-
σίου τομέα ο οποίος δυσκολεύει τις παραγωγικές επεν-
δύσεις και δεν είναι αποτελεσματικός, ενώ ανέφερε πως 
η μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής οικονομίας 
εξακολουθεί να είναι αρνητική.

Συναντήσεις εργασίας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη

Δραστηριότητες
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Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η Θεσσαλία και οι 
επιχειρήσεις που «επιχειρούν» σ’ αυτήν  δίνουν ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και 
στις προκλήσεις για την επόμενη μέρα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον  
Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη ο οποίος και ενη-
μέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις τελευταίες  
εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και πώς επηρεάζουν 
αυτές την λειτουργία των επιχειρήσεων και τους εργαζό-
μενους και τις οικογένειες αυτών σ’ αυτές.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης  αναφέρθη-
κε  στην διαχείριση της πανδημίας από όλους τους κε-
ντρικούς φορείς, επισημαίνοντας την συμβολή του ιδιω-
τικού τομέα για την στήριξη του Ε.Σ.Υ και σημείωσε πως 
«οι ήρωες της υγείας βρίσκονται τόσο στο δημόσιο όσο 
και στο ιδιωτικό σύστημα υγείας».

Ο  Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης ευχαρίστησε τους 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων για την συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στην πανδημία, λέγοντας ότι «καταφέ-
ραμε να εντάξουμε και τις ιδιωτικές δομές στο σύστημα 
Υγείας, ώστε να υπάρξει ανακούφιση στο ΕΣΥ». Ο Υπουρ-
γός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η πανδημία θα 
είναι διαχειρίσιμη το επόμενο διάστημα, επεσήμανε την 

ανάγκη εμβολιασμού και τόνισε πως στην πορεία θα επι-
στρέψουμε στην κανονικότητα προς όφελος της Κοινωνί-
ας αλλά και των Επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Οι δύο πλευρές, συζήτησαν το θέμα της τόνωσης των 
επενδύσεων στον κλάδο της υγείας μέσω των ΣΔΙΤ, της 
ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στον κλάδο της υγεί-
ας καθώς και την συμμετοχή του ΣΘΕΒ στον Ευρωπαϊκό 
Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub, ο οποίος θα 
αποτελέσει «κατάστημα μιας στάσης» για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των φορέων του Ιδιωτικού και Δημοσί-
ου τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων, αναπτύσσοντας 
ένα καινοτόμο οικοσύστημα με περισσότερους από 2.000 
οργανισμούς, 1 εκατομμύριο χρήστες των προϊόντων και 
των υπηρεσιών του και περισσότερους από 100 οργανι-
σμούς/επιχειρήσεις που θα λαμβάνουν υποστήριξη κατά 
τη διαδικασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Health Hub συμμετέχουν 
συνολικά 26 φορείς, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, 12 ακαδη-
μαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, εταιρίες του κλάδου και 
φορείς επιχειρηματικότητας. Επικεφαλής Οργανισμός 
είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με 
έδρα την Λάρισα.

Δραστηριότητες
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Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου και η 
ψηφιοποίηση του κράτους «κλειδί» για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία, ήταν το κεντρι-
κό μήνυμα της επιχειρηματικής ημερίδας του ΣΘΕΒ που 
πραγματοποιήθηκε στις 09 Δεκεμβρίου σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο στη Λάρισα με την παρουσία του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του 
Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη, του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, του Γενικού Διευθυντή 
του ΙΟΒΕ και Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών κ. Νίκου Βέττα καθώς και του Προέδρου του 

ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη.

Πριν την έναρξη της ημερίδας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας.
Στο σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς ανα-
φέρθηκε στις νέες προκλήσεις για την Ελλάδα, στο πλαί-
σιο της επόμενης ημέρας της Ευρώπης, μετά την πανδη-
μία καθώς και στο επενδυτικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, έκα-
νε ιδιαίτερη αναφορά προς τον επιχειρηματικό κόσμο 
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της Θεσσαλίας αναφέροντας πως «η βιομηχανία, η βιο-
τεχνία, η γεωργία, η μεταποίηση, το εμπόριο, οι μεταφο-
ρές και ο τουρισμός μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή 
της οικονομικής ανάτασης της Χώρας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ  κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης αφού καλωσόρισε τους ομιλητές, μετέφερε 
την αγωνία των επιχειρήσεων για την τρέχουσα κατά-
σταση όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας και 
αναφέρθηκε στο κλειδί που θα οδηγήσει στην βελτίωσή 
της που δεν είναι άλλη από τον Ψηφιακό Μετασχηματι-
σμό. Ο ίδιος εξέφρασε την τεράστια ανησυχία του επι-
χειρηματικού κόσμου, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, 
αναφορικά με την ενεργειακή αλλά και την κρίση στην 
εφοδιαστική αλυσίδα και ζήτησε άμεσα άρση όλων των 
εμποδίων, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η οικονο-
μική δραστηριότητα. «Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εκπλη-
κτικοί, αλλά δεν αρκούν, θέλουμε επενδύσεις και άρση 
όλων των εμποδίων. Ένα ξεκάθαρο παραγωγικό μοντέλο 
με χρονικό ορίζοντα το 2023-2024», σημείωσε, μεταξύ 
άλλων ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γε-
ωργιάδης τόνισε πως τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης 
προς τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανταπεξέλ-
θουν στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, βοήθησαν 
αρκετά, γεγονός που αποδεικνύεται από τους ρυθμούς 
ανάπτυξης του 2021. Επιπλέον επισήμανε πως η Ελλάδα 
έχει καταστεί ελκυστικός επιχειρηματικός και επενδυτι-
κός περιορισμός, αναφέροντας πως τα επόμενα χρόνια 
αναμένεται επενδυτική έκρηξη και σημαντική ανάπτυξη.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε αισι-
όδοξος ότι η πανδημία θα γίνει όχι μόνο διαχειρίσιμη το 
επόμενο διάστημα αλλά και ότι θα επιστρέψουμε στην 

κανονικότητα ενώ για την επόμενη μέρα τόνισε πως το 
ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι τι υγεία θέ-
λουμε από δω και πέρα. Εξήγγειλε την εισαγωγή ποιο-
τικών δεικτών, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ενί-
σχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά μέσω και 
συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να δημιουργη-
θεί ένα νέο Ε.Σ.Υ.

Για την προοπτική της επόμενης ημέρας σε επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τονίζοντας πως «τα ολο-
κληρωμένα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας ύψους 1,5δις, δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας, 
δίνουν πνοή στην οικονομία, προσφέρουν θέσεις εργασί-
ας, μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά».

Για την επόμενη μέρα της πανδημίας μίλησε και ο Γενικός 
Διευθυντής και καθηγητής του ΟΠΑ του ΙΟΒΕ κ. Νίκος 
Βέττας καθώς «μετά τους πρωτόγνωρους περιορισμούς 
και τη βαθιά ύφεση λόγω της πανδημίας παρότι η οικο-
νομία διαφαίνεται να ανακάμπτει, εντούτοις θα πρέπει 
να υπάρξουν δομικές αλλαγές, πρωτίστως μέσα από την 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και 
τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα ο οποίος δυσκο-
λεύει τις παραγωγικές επενδύσεις και δεν είναι αποτελε-
σματικός».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικών και επιστη-
μονικών φορέων, καθώς και πλήθους μελών του επιχει-
ρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας, τηρώντας όλα τα μέ-
τρα προστασίας κατά του Covid-19.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος κ. 
Σωτήρης Πολύζος.
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Στιγμιότιπα απο την επιχειρηματική ημερίδα
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Επιστολή παρέμβασης μέλους ΣΘΕΒ «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α.Ε.» 
αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 2/72297/ΔΛΤΠ/28-09-
2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

Ο ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή της πρότασης της επιχείρη-
σης μέλους «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε.» αναφορικά με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 2/72297/
ΔΛΤΠ/28-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
η οποία καταργεί την δυνατότητα κατάσχεσης ποσών σε 
βάρος των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και των 
λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται 
στις Τράπεζες της Χώρας.

Ο ΣΘΕΒ θεωρεί το εν λόγω αίτημα δίκαιο καθώς θεωρεί-
ται πως υπονομεύει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 
των πολιτών έναντι του Δημοσίου, αντίκειται στην κείμε-
νη νομοθεσία και στην αρχή της δικονομικής ισότητας και 
εισάγει, δια «ερμηνευτικής» εγκυκλίου, κανόνα δικαίου, 
άνευ νομοθετικής εξουσιοδότησης και τήρησης των όρων 
δημοσιότητας.

Και τούτο, σε μία ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία και μάλι-
στα τη στιγμή που το Δημόσιο επιφυλάσσει προνομιακή 
μεταχείριση για τον εαυτόν του εις βάρος επιχειρήσεων 
και ιδιωτών, όπως την κατάσχεση τραπεζικών λογαρια-
σμών χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση.

«Εξοικονομώ 2021» Προβλήματα εφαρμογής του νέου 
οδηγού

O Πρόεδρος του ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή προς τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα 
αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν από την 
δημοσίευση του τελικού οδηγού του «Εξοικονομώ 2021».

Γενικά θέματα προϋπολογισμού
Ο χαμηλός προϋπολογισμός ανά τ.μ. (200 € / τ.μ.), απο-
κλείει συνολικές  παρεμβάσεις στις μικρές κατοικίες 
(40-60 τ.μ.). Για παράδειγμα σε κατοικία επιφάνειας 50 
τ.μ. το σύνολο των 10.000 δεν μπορεί να καλύψει παρά 

μόνο 1-2 ενεργειακές παρεμβάσεις και όχι το σύνολο των 
απαιτουμένων, ώστε να αναβαθμισθεί ενεργειακά κατά 
3 κλάσεις. 

Από την άλλη οι μεγάλες κατοικίες (>140 τ.μ.) θα δυσκο-
λευθούν τα καταρτίσουν προϋπολογισμό διότι έχουν το 
όριο των 28.000 €. 
Οι δύο αυτοί περιορισμοί θα αποκλείσουν σημαντικό 
αριθμό κατοικιών από την συμμετοχή στο πρόγραμμα ή 
θα υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες τους να συνεισφέρουν οι 
ίδιοι τα πρόσθετα κεφάλαια που θα απαιτηθούν. Για τις 
μικρές κατοικίες αυτό θα είναι μάλλον αδύνατο να γίνει. 

Πρόταση: 
1.  Θα μπορούσε να υπάρχει προϋπολογισμός ανά τ.μ. 
αυξημένος για μικρές κατοικίες και μειούμενος για τις με-
γαλύτερες σε επιφάνεια
2.  Το όριο των 28.000 μπορεί να συσχετισθεί με το μέγε-
θος των παρεμβάσεων μέσω ειδικών δεικτών και να μην 
είναι σταθερό 

Διαχειριστικά θέματα 
Η προσθήκη της δυνατότητας «αιτήματος τμηματικής 
ολοκλήρωσης» αναμένεται να διπλασιάσει τις γραφειο-
κρατικές διαδικασίες (και τον χρόνο που θα απαιτείται 
για την πληρωμή).

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που θα πρέπει να γί-
νει (μαζί με τις όποιες τακτοποιήσεις) μέσα σε 60 ημέρες 
από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, 
δημιουργεί τεράστιο θέμα. Για να υλοποιηθεί προϋπο-
θέτει αφενός μεν τη διαθεσιμότητα ενός πολύ μεγάλου 
αριθμού μηχανικών που θα ασχοληθούν με αυτό το αντι-
κείμενο, αφετέρου απαιτεί δαπάνες που πρέπει να κατα-
βληθούν άμεσα από τους ιδιοκτήτες.

Πρόταση:
1.  Η ηλεκτρονική ταυτότητα να μπορεί να γίνει έως ότου 
ολοκληρωθεί η πράξη
2.  Να απλοποιηθεί η διαδικασία του «αιτήματος τμημα-

Παρεμβάσεις
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τικής ολοκλήρωσης»

Ενεργειακή προσέγγιση 
Αν και ορθώς δημιουργήθηκε το κριτήριο της εξοικο-
νόμησης ενέργειας για την αξιολόγηση των αιτήσεων, 
δημιουργεί τεράστιο θέμα ο αυθαίρετος συντελεστής 
μείωσης του κόστους του κουφώματος αλουμινίου που 
εισέρχεται στους υπολογισμούς της βαθμολογίας. 

Με την διαδικασία αυτή πριμοδοτείται η μικρότερη μεί-
ωση της κατανάλωσης ενέργειας άρα και η μικρότερη 
αναβάθμιση κατοικίας. Για να γίνει κατανοητό σας παρα-
θέτουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού του δείκτη βαθ-
μολογία Κ1 που απαιτείται να υπολογισθεί και συσχετίζει 
την εξοικονόμηση ενέργειας με το κόστος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η βαθμολογία 
λόγω εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τον προϋπο-
λογισμό, για συγκεκριμένο διαμέρισμα 85 τ.μ. (που απο-
τελεί και τυπικό μέγεθος). Το παράδειγμα είναι πραγμα-
τικό για κατοικία που σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση στο 
νέο πρόγραμμα. Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει υπολογι-
σθεί με βάση τον ΚΕΝΑΚ. 

Αν θεωρήσουμε όλες τις άλλες παρεμβάσεις εξοικονό-
μησης ίδιες (π.χ. εξωτερική μόνωση, αντλία θερμότητας 
κλπ.) και υπολογίσουμε:
•  Την εξοικονόμηση ενέργειας κατά ΚΕΝΑΚ 
•  Το κόστος των παρεμβάσεων όπως το ορίζει το νέο 
πρόγραμμα (ανά κατηγορία) και θεωρώντας την μέγιστη 
τιμή αυτών
•  Τον συντελεστή Κ1 όπως ορίζεται στο πρόγραμμα 
•  Τα μόρια της βαθμολογίας που αντιστοιχούν στον συ-
ντελεστή αυτό 

Για τρεις περιπτώσεις:
•  Συνθετικό κούφωμα με συντελεστή θερμοπερατότητας 
1,1 W/m²K 
•  Κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και συντελε-
στή θερμοπερατότητας 1,9 W/m²K 

•  Κούφωμα αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή (ψυχρό 
αλουμίνιο) με συντελεστή θερμοπερατότητας 3,0 W/m²K

Προκύπτουν τα αποτελέσματα των πινάκων:

Συνθετικά Κουφώματα (U=1,1 W/m2K)
Εξ. Πρωτ. Ενέργειας (kWh/m2) Αρχ. Κόστος Επένδυσης 
(€) K1 Μόρια
287,2 16.950,60 0,691 19,31

Κουφώματα Αλουμινίου (U=1,9 W/m2K)
Εξ. Πρωτ. Ενέργειας (kWh/m2) Αρχ. Κόστος Επένδυσης 
(€) K1 Μόρια
283,5 18.439,20 0,627 23,31

Κουφώματα Ψυχρού Αλουμινίου (U=3,0 W/m2K)
Εξ. Πρωτ. Ενέργειας (kWh/m2) Αρχ. Κόστος Επένδυσης 
(€) K1 Μόρια
274,1 17.724,70 0,636 22,76

Από την αξιολόγηση αυτών των δεικτών συνάγονται τα 
παρακάτω:
•  Το πρόγραμμα επιδοτεί περισσότερο την μικρότερη 
εξοικονόμηση ενέργειας, αφού το ψυχρό αλουμίνιο βγά-
ζει μεγαλύτερη βαθμολογία (22,76 μόρια) από το ενερ-
γειακά καλύτερο συνθετικό κούφωμα (19,31 μόρια). 
•  Οδηγούμαστε σε παρεμβάσεις που δεν θα επιτύχουν 
τους στόχους του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργει-
ας 
•  Επιδοτείται η σπατάλη ενέργειας έναντι της εξοικονό-
μησης ενέργειας κατά παράβαση κάθε Ευρωπαϊκής οδη-
γίας αλλά και εθνικής νομοθεσίας 

Πρόταση: 
Άμεσα θα πρέπει να εξαιρεθεί ο μειωτικός αυτός συντε-
λεστής ο οποίος επιφέρει σπατάλη ενέργειας και διαμορ-
φώνει κατοικίες εκτός στόχων 

Η επιστολή κοινοποιήθηκε προς τον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων κ. Σπύρο -  Άδωνι Γεωργιάδη, στην  

Παρεμβάσεις
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ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα 
Σδούκου και στον Πρόεδρο ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσ-
σαλίας κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου.

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος - Διαβούλευση επί του Σ.Ν.

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων κ. Άδωνι Γεωργιάδη απέστειλε ο ΣΘΕΒ αναφορικά 
με το υπο-διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο: «Στρατη-
γικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περι-
βάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδι-
ωτικές και στρατηγικές επενδύσεις». Πιο συγκεκριμένα 
στο άρθρο 36. τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 13 
τον Ν.4399/2016 αναφέροντας τα εξής «… α. επενδυτι-
κά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρί-
ου (1.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια 
της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της 
Χώρας…».  Θεωρούμε πως η συγκέντρωση των «μεγά-
λων έργων» στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων (ΓΔΙΕ) το μόνο που θα επιφέρει θα είναι επιπλέον 
φόρτο εργασίας και νέες καθυστερήσεις (η εμπειρία του 
3299/04 δεν είναι καθόλου μακρινή και όλοι βιώσαμε τις 
συνέπειες της συγκέντρωσης των πολλών επενδύσεων 
στην ΓΔΙΕ, τις μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και όταν η 
υπηρεσία είχε περισσότερα στελέχη). 

Άλλωστε μικρή επίπτωση θα έχει στον φόρτο εργασί-
ας των Διευθύνσεων Αναπτυξιακών Προγραμματισμού 
(ΔΙΑΠ) καθώς τα έργα με προϋπολογισμό που είναι μι-
κρότερα (<) €1 εκ. αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου 
των προτάσεων που υποβάλλονται. 

Αντιθέτως, τα έργα με μεγαλύτερο προϋπολογισμό αφο-
ρούν επενδυτικά σχέδια πιο ώριμα, τα οποία υλοποιού-
νται από επιχειρήσεις με οργανωμένες δομές (π.χ. άρτια 
στελεχωμένα λογιστήρια & τεχνικά τμήματα), επιβαρύ-
νοντας ελάχιστα τις υπηρεσίες.  Η σημαντική εμπειρία 
της και οι γνώσεις των στελεχών της ΓΔΙΕ σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν την γνώση των 
ΔΙΑΠ για τις τοπικές επιχειρήσεις & κλάδους, τις ανάγκες 
της περιοχής αλλά και την ευελιξία και αμεσότητα των 
ΔΙΑΠ.

Η συγκέντρωση των έργων λοιπόν στην ΓΔΙΕ, η απαξίωση 
των ΔΙΑΠ και η κατάργηση της αντίστοιχης υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Μακεδονίας -  Θράκης θα οδηγήσει σε μεγά-
λες καθυστερήσεις και θα έχει τα αντίθετα αποτελέσμα-
τα από τα προσδοκώμενα, οδηγώντας στην σημαντική 
απώλεια τεχνογνωσίας η οποία φυσικά δεν θα είναι δι-
αθέσιμη όταν απαιτηθεί (καθώς το σύνολο των εμπλεκο-
μένων θεωρεί ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν θα 
επιβάλλουν την αποκέντρωση των έργων και πάλι).

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ΔΙΑΠ και τα συγκριτι-
κά τους πλεονεκτήματα (ευελιξία, αμεσότητα), θεωρού-
με εφικτό να αυξηθεί το όριο των προϋπολογισμών των 
έργων που θα διαχειρίζονται οι ΔΙΑΠ (από 3 εκ σε 5 εκ.). 
Συνεπώς όχι μόνο δεν θα πρέπει να μειωθεί το ανώτα-
το όριο των έργων που θα διαχειρίζονται οι περιφέρειες 
αλλά αντίθετα επιβάλλεται να αυξηθεί.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση, στους 
Βουλευτές Θεσσαλίας και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλί-
ας κ. Κώστα Αγοραστό.

Παρεμβάσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβλημα-
τισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στη-
ρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον.
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Το Υπουργείο Οικονομικών της Ουγγαρίας διοργάνωσε 
από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2021 στη Βουδαπέστη την 
Τελική Εκδήλωση του έργου INNO PROVEMENT (Trans-
lating Industry 4.0 to improved SME policy instruments 
targeting innovation), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg Europe και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο INNOPROVEMENT επικεντρώνεται στη βελτίωση 
των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που στοχεύουν στις δραστηριότητες 
καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις 
που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή (Industry 4.0). 
Συμμετέχουν 7 εταίροι από την Ουγγαρία, Τσεχία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και Φινλανδία με 
κοινή φιλοδοξία να αυξήσουν το μερίδιο και τον αριθμό 
των επιχειρήσεων που θα επιτύχουν την υλοποίηση 
σχεδίων καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσωπήθηκε από τετραμελή 
αποστολή, αποτελούμενη από στελέχη του φορέα, 
εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας,  
τη Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη, οι 
οποίοι είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν τοπικές 
βιομηχανίες, οι οποίες υιοθετούν τεχνολογικές μεθόδους 
Industry 4.0 και να μελετήσουν από κοντά την μετάβαση 
στο νέο αυτό επιχειρηματικό και τεχνολογικό μοντέλο 
παραγωγής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε το δικό 
της Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει 
τις παρακάτω δυο δράσεις: 1. Κέντρο Καινοτομίας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2. Κουπόνια Καινοτομίας για 
τις ΜμΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τέλος, το εταιρικό 
σχήμα ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό των 
επόμενων ενεργειών του σχετικά με τη Β’ Φάση του 
έργου, η οποία θα συμβάλει στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων.

Δράσεις για την προώθηση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – στο πλαίσιο του προγράμματος INNO 

PROVEMENT, με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ

Δραστηριότητες
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Το πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Fit for 55» 
ως μηχανισμός πράσινης ανάπτυξης και θωράκισης των 
επιχειρήσεων απέναντι στην κλιματική αλλαγή ήταν το 
αντικείμενο της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώ-
θηκε από τον ΣΘΕΒ και τον ΣΕΒ, με θέμα ««Fit for 55» – 
Στόχοι του πακέτου της Ε.Ε. για τη μείωση του άνθρακα 
έως το 2030: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον επιχειρη-
ματικό κόσμο», την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, το μέλος του Δ.Σ. του 
ΣΘΕΒ, κ. Γιώργος Ρουπακιάς, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
«…Η Ελλάδα, παρά το μικρό της αποτύπωμα σε διοξείδιο 
του άνθρακα, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
πράσινη μετάβαση, πέραν των φιλόδοξων ευρωπαϊκών 
στόχων για μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 
2030… Ο ΣΘΕΒ και ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσ-
σαλίας στηρίζουν σταθερά την κλιματική φιλοδοξία της 
Ε.Ε.». 

Εκ μέρους του ΣΕΒ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, 
Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, τόνισε ότι «…Η υποστήριξη των 
μελών μας στην ενεργειακή μετάβαση είναι πολύ ψηλά 
στις προτεραιότητες των δύο Συνδέσμων. Σκοπός της εκ-
δήλωσης είναι να αναδείξουμε τους στόχους του πακέ-
του Fit for 55 και πως επιδρά στον επιχειρηματικό κόσμο, 
αξιοποιώντας την εμπειρία ειδικών της αγοράς. Είναι 
σημαντική προτεραιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
μιας και η προσαρμογή προϋποθέτει βελτιώσεις στις με-
θόδους παραγωγής, αξιοποίηση ευκαιριών ενεργειακής 
αναβάθμισης υποδομών και εγκαταστάσεων, ανανέωση 
του στόλου οχημάτων τους, ή νέους τρόπους διαχείρισης 
πρώτων υλών και φυσικών πόρων…».

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, 
παρουσίασε το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 
2030 ώστε να φτάσουμε το 2050 σε κλιματική ουδετερό-
τητα. Σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις στηρίζουν την κλιμα-
τική μετάβαση, όμως είναι απαραίτητη η στάθμιση των 
επιπτώσεων για την κοινωνία και την οικονομία, ώστε να 
αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης και επίτευξης του στό-
χου αύξησης του ΑΕΠ της μεταποίησης στο 15%. Επίσης, 
παρουσίασε τα κυριότερα σημεία του Σ/Ν του εθνικού 
κλιματικού νόμου για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

Από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ και τον κ. Χαράλαμπο Κουρή, 
Γενικό Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσιάστηκαν 
πρακτικοί τρόποι που οι επιχειρήσεις μπορούν να υλο-
ποιήσουν κλιματικές δεσμεύσεις. Ο κ. Κουρής υπογράμ-
μισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι τόσο αναγκαιότητα, 
όσο και επιχειρηματική ευκαιρία, και αναφέρθηκε στο 
πώς η εταιρεία κάνει πράξη τη δέσμευση να χρησιμοποι-
εί αποτελεσματικά και συνετά πόρους, ώστε να βελτιώνει 
την αξιοπιστία των προϊόντων της, να μειώνει το περι-
βαλλοντικό της αποτύπωμα, και να αξιοποιεί εναλλακτι-
κές πρώτες ύλες και εναλλακτικά καύσιμα.

Τέλος, η κα Χριστιάνα Σιαμπέκου, Senior Consultant του 
Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλ-
λαγών της EY Ελλάδος, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για την επίτευξη της βιωσιμότητας στην οικο-
νομία, τους τομείς δράσης και φορείς που δύνανται να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτών, καθώς και τα βή-

Δραστηριότητες

Διαδικτυακή ενημέρωση ΣΘΕΒ και ΣΕΒ.  Οι επιχειρήσεις στηρίζουν την κλιματι-
κή φιλοδοξία της Ευρώπης.  

Απαραίτητη η στάθμιση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα
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ματα για πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τέλος οι ομιλητές δέχτηκαν ερωτήσεις από τους συμ-
μετέχοντες, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Γε-
νική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, κα Έλενα Καματέρη, η οποία 
αναφέρθηκε στο προγραμματισμό δράσεων του ΣΘΕΒ 

την επόμενη χρονιά που αφορούν στο περιβάλλον και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υπο-
στήριξη του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
την χορηγία της εταιρίας εφαρμογών πληροφορικής Log 
On.

Δραστηριότητες
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Δραστηριότητες

Το νέο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο – Συνάντηση εργασίας ΣΘΕΒ και 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου μέλη του ευρωπαϊκού 
έργου INVEST – «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας συναντήθηκαν με στελέχη του Συν-
δέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στα 
γραφεία του ΣΘΕΒ.  Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέ-
ρους του ΣΘΕΒ η Γενική Διευθύντρια κα. Ελένη Καματέρη 
και η Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών και Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων κα. Ελένη Ευαγγελοπούλου, ενώ 
από την πλευρά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Επι-
στημονικά Υπεύθυνος του Έργου INVEST, Καθηγητής του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Σαμαράς Νικόλαος 
και τα μέλη της κύριας Ερευνητικής ομάδας του INVEST, 
Δρ. Κόκκινος Κωνσταντίνος και Δρ. Ιατρέλλης Όμηρος.

Ο ΣΘΕΒ συμμετέχει στο έργο INVEST ως associated 
partner, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας για τη 
δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα παράγει δια-
μοιραζόμενη αξία και θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία 
δίνοντας λύση σε ένα πρόβλημα που είναι βασικός στό-
χος της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως την 
ενέκριναν ομόφωνα οι παγκόσμιοι ηγέτες το 2015.

Κεντρικό θέμα ήταν η συζήτηση πάνω στους βασικούς 
άξονες της διακρατικής συμμαχίας INVEST που στόχο έχει 

να αποτελέσει το πανεπιστήμιο του μέλλοντος προωθώ-
ντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την αντα-
γωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Το νέο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INVEST σε πλήρη 
ανάπτυξη θα προσφέρει στους φοιτητές του νέα μονα-
δικά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών και στους 3 
κύκλους σπουδών (Bachelor, Master και PhD), αυξημένη 
κινητικότητα και αναγνώριση πτυχίων σε πέντε χώρες.  
Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν στη Θεσσαλία 
τα πρώτα Living Labs ως πλατφόρμες συνεργασίας του 
Πανεπιστημίου (ερευνητές και φοιτητές) με ιδιωτικές 
εταιρείες και τοπικές επιχειρήσεις για να δώσουν λύση 
σε ένα πρόβλημα προάγοντας την έρευνα, την εκπαίδευ-
ση και την καινοτομία. Το πρώτο Living Lab που αναπτύσ-
σεται έχει τίτλο RES-Q (RESCUE) και στόχο έχει την μελέτη 
και ανάπτυξη μιας λύσης πληροφορικής για την αποτε-
λεσματικότερη διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση των 
κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για ένα γόνι-
μο διάλογο και μια πρώτη επαφή μεταξύ των δύο μερών 
με την προοπτική να οδηγήσει σε νέες μελλοντικές συ-
νεργασίες.
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Μεγάλες ευκαιρίες προκύπτουν στις αγορές της Ταϊλάν-
δης, του Μεξικού και της Αργεντινής στην covid εποχή 
για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και ειδικότε-
ρα στους κλάδους των τροφίμων, των δομικών υλικών, 
των κατασκευών, της ενέργειας και των περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στη δια-
δικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ΣΘΕΒ και 
τον ΣΕΒ, τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021.

Στην αρχή της εκδήλωσης, η Β’ Γενική Διευθύντρια της Δι-
εύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εξωτερικών, κα Μαρία-Λουίζα Μαρινάκη, παρουσίασε 
τις πρωτοβουλίες και τα εργαλεία του ΥΠΕΞ, τονίζοντας 
πως μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο για την Εξωστρέφεια 
ενισχύεται ακόμα περισσότερο η εξωστρέφεια των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων, με την υπογραφή περισσότερων 
διμερών συμφωνιών αλλά και μέσα από οικονομικές συ-
νεργασίες που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων.

Από την πλευρά της, η κα Ελένη Αλμπαντή, από το Global 
Transaction Banking της Eurobank, παρουσίασε το ερ-
γαλείο «ExportGate», ένα πρωτοπόρο ψηφιακό οικοσύ-
στημα εξωστρέφειας και δικτύωσης, μέσω του οποίου 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τις διεθνείς αγορές, 
τα διαδικαστικά έγγραφα αλλά και την εξεύρεση αξιόπι-
στων συνεργατών στις χώρες που θέλουν να επενδύσουν.  

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των εταιριών ΕΛΒΑΚ Α.Ε. 
(Κονσερβοποιία) και ALCHIMICA Α.Ε. (Χημικά προϊόντα 
για τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο), μοιρά-
στηκαν με το κοινό τη δική τους επιτυχή εμπειρία στις 

εξεταζόμενες αγορές, αναφέροντας τις ειδικές απαιτή-
σεις (νομοθεσία, labeling κ.α.), τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισαν (δασμοί, εύρεση κατάλληλου συνεργάτη, πιστω-
τικοί κίνδυνοι, κόστος μεταφοράς, επικοινωνία / γλώσσα) 
αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρονται.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΞ, κα Αλε-
ξάνδρα Χριστοδουλέα (Γραφείο ΟΕΥ Ταϊλάνδης), κ. Σταύ-
ρος Σταυράκος (Γραφείο ΟΕΥ Αργεντινής) και κ. Κωνστα-
ντίνος Φασουλής (πρ. Πρόξενος Πρεσβείας Μεξικού), 
παρουσίασαν στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος της χώρας που εδρεύουν, τα κύρια εξαγώγιμα ελλη-
νικά προϊόντα και κατά πόσα αυτά είναι αναγνωρίσιμα 
από την ντόπια αγορά, τα προβλήματα (απόσταση, υψη-
λοί δασμοί, υιοθέτηση προστατευτικών πρακτικών και 
λοιπών εμπορικών εφαρμογών, γραφειοκρατία, νοοτρο-
πία, ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες κ.α.), τις προο-
πτικές για αύξηση των διμερών εμπορικών σχέσεων και 
τις τεράστιες ευκαιρίες για πολλούς ελληνικούς κλάδους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-
ντής του ΣΕΒ κ. Γιώργος Ξηρογιάννης ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, τόνισε πως «πέρα από τους παραδοσιακούς εξα-
γωγικούς προορισμούς της ΕΕ, οι ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις έχουν πλέον εισέλθει, σε νέες, μεγάλες και 
γοργά αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η υποσαχάρια 
Αφρική, η Νότιο-Ανατολική Ασία και η Λατινική Αμερι-
κή. Οι εξαγωγικές προοπτικές σε αυτές τις χώρες είναι 
ευοίωνες μιας και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία οι 
αγορές αυτές αναπτύσσονται, κατά μέσο όρο, δύο φο-
ρές πιο γρήγορα από τους παραδοσιακούς εξαγωγικούς 
προορισμούς τη ΕΕ. Τα μεσαία εισοδήματα βελτιώνονται 
συνεχώς και οι καταναλωτές στις περιοχές αυτές αναζη-

Δραστηριότητες

Μεγάλες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις στις αναδυόμενες αγορές 
της Ταϋλάνδη, του Μεξικού και της Αργεντινής στην εποχή του covid-19
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τούν ποιοτικά προϊόντα. Επιπλέον, τα συνεχή έργα υπο-
δομών δημιουργούν επιπλέον ευκαιρίες πρόσβασης σε 
ελληνικές εταιρίες πληροφορικής, κατασκευών και δομι-
κών υλικών».

Εκ μέρους του ΣΘΕΒ, η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Κα-
ματέρη, η οποία συντόνισε την εκδήλωση μαζί με την 
Senior Advisor Export Ready του ΣΕΒ κα Βίκυ Μακρυγιάν-
νη, ανέφερε πως «είναι η στιγμή να δημιουργήσουμε 
όλοι μαζί ένα γόνιμο έδαφος στο οποίο οι ελληνικές επι-
χειρήσεις θα μπορέσουν να επενδύσουν σε νέες αγορές, 
μιας και είναι αυτές που τολμούν, ρισκάρουν, υπομένουν 
και επιμένουν αλλά πάνω από όλα φιλοδοξούν ότι οι 
εξαγωγικές τους προσπάθειες θα αποφέρουν όφελος και 
αναγνώριση του καλού, ποιοτικού προϊόντος τους τόσο 
στις ίδιες όσο και στους ίδιους του εργαζομένους, προ-

σφέροντας παράλληλα και στην ίδια την κοινωνία».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επιχειρηματίες, στελέ-
χη τμημάτων εξαγωγών αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να 
αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα στις παραπάνω 
αναπτυσσόμενες αγορές.

Ο ΣΘΕΒ και ο ΣΕΒ θα συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στις 
επιχειρήσεις μέσα από κοινές και πολυεπίπεδες δράσεις 
που συμβάλουν στην τόνωση της επιχειρηματικής ανά-
πτυξης και δη της εξωστρέφειας, που αποτελεί και ζητού-
μενο στην covid εποχή.

Την εκδήλωση υποστήριξε χορηγικά η LOG ON - ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Δραστηριότητες
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Ο τομέας των εξαγωγών αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 
καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ρευστότητας 
με στόχο την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων που θα 
τα κρατήσει σε υγιή επίπεδα.  Τα τελευταία χρόνια η εν-
δυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στην Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας θεωρήθηκε ως στρατηγική επιλογή 
για την έξοδο από την κρίση αλλά και την αντιμετώπιση 
της πανδημίας καθώς με πυλώνα αιχμής την ποιότητα και 
την τυποποίηση των προϊόντων «κινήθηκαν» έντονα με 
στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρειά μας έχει βελτιώσει την 
εξωστρέφειά της, εξάγει το 14,3% του περιφερειακού 
ΑΕΠ (4η θέση μεταξύ των περιφερειών) και έχει ένα ιδι-
αίτερα θετικό εμπορικό ισοζύγιο, με συμβολή κυρίως των 
μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυ-
τήν.

Οι εξαγωγές, οι οποίες αυξάνονται σημαντικά στην τε-
λευταία περίοδο (8,5% ετησίως), προέρχονται κυρίως 
από κλάδους εντάσεως εργασίας ή χαμηλής τεχνολογικής 
εντάσεως. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 49% των εμπο-
ρικών συναλλαγών της Θεσσαλίας αφορά χώρες της Ε.Ε.

Με γνώμονα τις εξαγωγές προϊόντων των θεσσαλικών 
επιχειρήσεων παρατηρούμε και τις ανάλογες κατατάξεις 
τους. Η Π.Ε. Καρδίτσας κατέχει μερίδιο 47% με πρώτο 
κλάδο εξαγωγών τα τρόφιμα και με πρώτο εξαγωγικό 

προορισμό την Κύπρο, έχοντας μερίδιο 49%. Ομοίως η 
Π.Ε. Λάρισας με μερίδιο 52% στα τρόφιμα και με πρώτο 
προορισμό την αγορά της Γερμανίας με μερίδιο 22% ενώ  
ακολουθεί η Π.Ε. Μαγνησίας έχοντας μερίδιο 35% εξα-
γωγών και με προορισμό την Γερμανία με ποσοστό 19%. 
Τέλος, η Π.Ε. Τρικάλων κατέχει ένα μερίδιο της τάξεως 
του 87% στις εξαγωγές τροφίμων με βασικό προορισμό 
την αγορά της Γερμανίας.

Οφείλουμε, όμως, να αναγνωρίσουμε ότι η υγειονομική 
κρίση θα πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός επανεκκίνη-
σης της ελληνικής οικονομίας με επίκεντρο τις εξαγωγές 
σε αναδυόμενες πλέον αγορές.  Είναι αδιαμφισβήτητο 
γεγονός πως οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνι-
κές εταιρίες λόγω της ύφεσης οδηγούν στην αναζήτηση 
νέων αγορών, συνεργασιών και συμπράξεων  και η είσο-
δος σε μια  νέα αναδυόμενη αγορά μπορεί να αποτελέσει 
πρόσφορη διέξοδο τόσο για τις εξαγωγές προϊόντων και 
υπηρεσιών όσο και για την παραγωγική δραστηριότητα 
και τις επενδύσεις.

Ποιες είναι όμως αυτές οι αγορές;  Πέρα από τους παρα-
δοσιακούς εξαγωγικούς προορισμούς όπως είναι η Γερ-
μανία, η Τουρκία και η Ιταλία, έχουν πλέον εισέλθει, σε 
νέες, μεγάλες και γοργά αναπτυσσόμενες αγορές, όπως 
η υποσαχάρια Αφρική, η Νότιο-Ανατολική Ασία και η Λα-
τινική Αμερική, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές επι-
χειρηματικές ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς λόγω 
των αναγκών για εκσυγχρονισμό υποδομών, τεχνολογική 

Άρθρο

Η πρόκληση των αναδυόμενων αγορών για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις

Η εξωστρέφεια των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και η πρόκληση των 
αναδυόμενων αγορών
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εξέλιξη και γενικότερα, αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου.

Οι αναδυόμενες αγορές διαφοροποιούνται σημαντικά ως 
προς τα θεσμικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, 
τα οποία πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Επίσης, εί-
ναι δυνατόν να υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των κλάδων δραστηριότητας μιας οικονομίας 
όσον αφορά τα θεσμικά πλεονεκτήματα. Η βαθιά γνώση 
της τοπικής αγοράς, που επικαιροποιείται σε πραγματι-
κό χρόνο, είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διοίκηση 
μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε περιβάλλον 
αναδυόμενης αγοράς. 

Η συνεργασία με κατάλληλους τοπικούς συνεργάτες, που 
μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση όσον αφορά το τοπι-
κό πολιτικό, νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι επίσης 
πολύ σημαντική. Η αναγνώριση και ενίσχυση των τοπι-
κών στελεχών, που αντιλαμβάνονται καλύτερα το τοπικό 
επιχειρηματικό και κοινωνικό πλαίσιο σε σχέση με κά-
ποιον που δεν εντάσσεται σε αυτό, μπορεί να αποτελέσει 
μια επιπρόσθετη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Για τις μεγάλες εταιρείες που πραγματοποιούν στρατη-
γικές επενδύσεις σε εκκολαπτόμενες αγορές (frontier 
markets), όπως είναι η υποσαχάρια Αφρική, στο πλαίσιο 
της δραστηριότητάς τους θα μπορούσαν να εντάσσονται 
και δραστηριότητες που στοχεύουν στην αναβάθμιση 
του τοπικού θεσμικού πλαισίου.

Η πανδημία του κορωνοϊού επιτάχυνε την εξέλιξη νέων 
τάσεων στις αναδυόμενες αγορές και ως εκ τούτου, το 
μέλλον φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο για 
τους επενδυτές καθώς υπάρχουν αρκετές παράμετροι 
που έχουν αλλάξει και δείχνουν με πλήρη σαφήνεια ότι 
οι αναδυόμενες αγορές αρχίζουν έντονα να μοιάζουν με 
τις αναπτυγμένες αγορές αποκτώντας και τα χαρακτηρι-
στικά που έχουν αυτές.

Η προσαρμογή λοιπόν, στις νέες εμπορικές πρακτικές δι-
εθνώς είναι το κλειδί για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται σε κάθε κρίση.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
μέσω της υπηρεσίας «STHEV Export Winners», θα συνε-
χίσει να ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του συμβάλλο-
ντας σε μία παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική 
οικονομία με στοχευμένες προτάσεις για δομικές μεταρ-
ρυθμίσεις που θα κάνουν την ελληνική και την Θεσσαλι-
κή οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική.

Έλενα Γ. Καματέρη
Γενική Διευθύντρια ΣΘΕΒ
Άρθρο στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” (17/10/2021)

Άρθρο
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Δραστηριότητες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Start Europe Week Larisa 2021:  «Κάντε Πράξη 
την επιχειρηματικής σας ιδέα»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση 
με θέμα: «Startup Europe Week Larisa 2021: Κάντε 
Πράξη την Επιχειρηματική σας Ιδέα» που διοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με 
την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ την Παρασκευή 15 
Οκτωβρίου 2021, για 6η συνεχόμενη χρονιά.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιασθούν 
εργαλεία και μηχανισμοί στήριξης της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας καθώς και καλές πρακτικές αυτών. 
Ειδικότερα, στην εκδήλωση μίλησαν η κ. Παρασκευή 
Ζυγούρα, Digital Marketing Director στο Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Ινστιτούτο σε νέους επιχειρηματίες και 
η κ. Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ για 
τις δράσεις του Συνδέσμου και τις συνεργασίες που έχει 
συνάψει με στόχο την υποστήριξη των startups.

Στη συνέχεια, στην εκδήλωση αναφέρθηκαν ο κ. Μιχάλης 
Δρίτσας, Επικεφαλής του Γραφείου Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρ. Δήμα στις υπηρεσίες 
και το όραμα του Elevate Greece να αναδείξει και να 
«καλλιεργήσει» με πολλαπλούς τρόπους ένα ισχυρό 
οικοσύστημα καινοτομίας με πρώτο «σταθμό» τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, 
Διευθύντρια του Τμήματος Καινοτομίας του ΣΕΒ 
παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει 
ο ΣΕΒ συγχρόνως με τις στρατηγικές συμμαχίες στις 
οποίες έχει προχωρήσει με στόχο να συμβάλλει ενεργά 
και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην 
Ελλάδα.

Ακόμη, ο κ. Αχιλλέας Μπάρλας, Επικεφαλής της Μονάδας 
Καινοτομίας στις ΜμΕ και Σύμβουλος Μεταφοράς 
Τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μίλησε για τις υπηρεσίες 

υποστήριξης επιχειρηματικότητας που προσφέρει το 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μέσω του Enterprise Europe Network. 
Ο κ. Μύρων Φλουρής, Associate Director, Business De-
velopment της EY Ελλάδος παρουσίασε τις ενέργειες 
της ΕΥ, στόχος της οποίας είναι η δημιουργία ενός 
οικοσυστήματος καινοτομίας το οποίο θα συνδέει και θα 
παρέχει μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική πρόταση 
αξίας. Επιπλέον, μίλησε και για τις προσανατολισμένες 
πρωτοβουλίες της EY, για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών σε startup επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, η κ. 
Julie Mouqouet, Innovation Project Officer at the Ac-
ademic and Scientific Cooperation Department of the 
French Institute of Greece μαζί με την πολύτιμη βοήθεια 
της κ. Χρύσας Βουλγαράκη Διευθύντρια του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Λάρισας στη μετάφραση, παρουσίασαν το 
French Tech Community in Greece μία πρωτοβουλία της 
Πρεσβείας της Γαλλίας που λειτουργεί ως αρωγός και 
συνδετικός κρίκος των startups.

Οι τελευταίοι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους και τις καλές 
πρακτικές που τους βοήθησαν να πετύχουν τον στόχο τους. 
Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν οι κκ. Παύλος Βασιλειάδης, 
CEO & Co-Founder της Upiria, μιας πλατφόρμας 
περιήγησης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 
επαγγελματίες ταξιδιώτες και τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους 
και Δημήτρης Γουλιανός, CEO & Digital Marketer της Doit-
forme.eu, μίας εταιρείας που προσφέρει εύκολα στη 
χρήση εργαλεία και υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη 
ψηφιακή διαφήμιση επαγγελματιών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.  Ο ΣΘΕΒ 
και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα 
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Δραστηριότητες

Ο ΣΘΕΒ υποστηρικτής του workshop για την Υγεία και την ασφάλεια των 
επαγγελματιών οδηγών στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα

συνεχίσουν τις δράσεις τους για την υποστήριξη των 
νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας γενικότερα.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
στηρίζει και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως το διαδι-
κτυακό workshop για την «Υγεία και την ασφάλεια των 
επαγγελματιών οδηγών στα Ευρωπαϊκά δίκτυα» που δι-
οργάνωσε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, σε συνεργασία 
με τον ΟΦΑΕ και την Ελληνική Αστυνομία – Τροχαία Αυ-
τοκινητόδρομων, την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου.

Ο κ. Ελευθέριος Αναδιώτης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, 
Διοικητής Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ανα-
φέρθηκε τόσο στην υπνηλία όσο και στην κόπωση που 

αποτελούν παράγοντες τροχαίων ατυχημάτων. 

Ο κ. Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), αναφέρθη-
κε στην οδική ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας για 
τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών οχημάτων. 

Τέλος, ο κ. Δημήτριος Πουλίτσης, Προϊστάμενος Τεχνικού 
Γραφείου, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, αναφέρθηκε 
ειδικότερα στον χώρο ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών 
στο Αερινό. 
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Οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων, το Ινστι-
τούτο Επιχειρηματικού Μέλλοντος, το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
Κολλέγιο και το βιβλιοχαρτοπωλείο Άνεμος,  διοργάνω-
σαν την Τρίτη 03 Νοεμβρίου την παρουσίαση του βιβλί-
ου του Δημήτρη Λακασά, σε επιμέλεια Δημήτρη Γούλια, 
“ΑΝΘΡΩΠΟΣ 4.0”, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Λάρισα.

Το βιβλίο Άνθρωπος 4.0 επιχειρεί μια διείσδυση στα άδυ-
τα των νέων τεχνολογιών με μια απλή ματιά και με την 
ίδια ματιά βλέπει το μέλλον της ανθρωπότητας ενώ πα-
ρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο οι προκλήσεις της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης και της Τεχνητής Νοημοσύ-
νης.  Τάσσεται ξεκάθαρα και με επιχειρήματα υπέρ του 
ανθρώπου στο νέο δίλημμα «άνθρωπος ή μηχανή». Εν 
τέλει, θα επικρατήσει το φως ή το σκοτάδι στη νέα εποχή 
που έρχεται; Η μήπως αυτή η εποχή κιόλας ήρθε;  

Η σοφή διαχείριση της γνώσης θα αποτελέσει το σημεί-
ο-κλειδί στην επιτυχημένη εφαρμογή της 4ης Βιομηχανι-
κής Επανάστασης. Ο άνθρωπος έχει φθάσει σε μια καμπή 
της εξελικτικής του πορείας και βρίσκεται για ακόμα μια 
φορά σε σταυροδρόμι, όπου καλείται να διαμορφώσει το 
μέλλον του. Το βιβλίο Άνθρωπος 4.0 επιχειρεί μια διείσ-
δυση στα άδυτα των νέων τεχνολογιών με μια απλή μα-
τιά και με την ίδια ματιά βλέπει το μέλλον της ανθρωπό-
τητας. Τάσσεται ξεκάθαρα και με επιχειρήματα υπέρ του 
ανθρώπου στο νέο δίλημμα «άνθρωπος ή μηχανή». Εν 
τέλει, θα επικρατήσει το φως ή το σκοτάδι στη νέα εποχή 
που έρχεται; Η μήπως αυτή η εποχή κιόλας ήρθε;

Ο ίδιος ο συγγραφέας πιστεύει ότι η 4η βιομηχανική επα-
νάσταση, με τη χρήση όλων των τεχνολογιών, δεν θα πρέ-

πει σε καμία περίπτωση να χάσει τον ανθρωποκεντρικό 
της χαρακτήρα, και πρέπει να επικρατήσει η φωτεινή της 
πλευρά και όχι η σκοτεινή.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης, ένας εκ τον ομιλητών του βιβλίου, εξήρε την 
πρωτοβουλία του συναδέλφου κ. Λακασά για τη συγγρα-
φή ενός πονήματος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μία 
κατάθεση ψυχής του συγγραφέα, έντονη και διαδραστι-
κή σύναμμα, ένα ερέθισμα για τους αναγνώστες ώστε να 
προβληματιστούν πάνω σε θέματα τα οποία άπτονται 
της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Εκτός από 
τον χαρακτήρα του μυθιστορήματος υπάρχει και όλη 
αυτή η εκπληκτική ιστορική αναδρομή, με στοιχεία τα 
οποία συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Ομιλητές, επίσης, στην εκδήλωση ήταν άνθρωποι της 
πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επι-
χειρείν και ειδικότερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Αν. 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Κώστας Αγο-
ραστός, ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτο-
μίας κ. Κυριάκος Λουφάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθ. 
Βασίλης Γερογιάννης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ κ. Νικό-
λαος Παπαγεωργίου, η Ακαδημαϊκή Διευθύντρια Μητρο-
πολιτικού Κολλεγίου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια κα 
Έλενα Μπάρδα, ο Οικονομικός Αναλυτής ΣΕΒΕ, Επιστη-
μονικός Επιμελητής Άνθρωπος 4.0 κ. Δημήτρης Γούλιας 
και φυσικά ο ίδιος ο Συγγραφέας, κ. Δημήτρης Λακασάς, 
CEO Olympia Electronics.

Την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ 
κα Έλενα Καματέρη ενώ χαιρετισμό απηύθυναν από τις 

Δραστηριότητες

Παρουσίαση βιβλίου του επιχειρηματία Δ. Λακασά «ΑΝΘΡΩΠΟΣ 4.0» - με την 
υποστήριξη του ΣΘΕΒ
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Εκδόσεις Κλειδάριθμος κ. Γιάννης Φαλδαμής, ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας κ. Δημήτρης 
Δεληγιάννης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. 

Σωτήρης Γιαννακόπουλος καθώς και ο κ.  Τάσος Γούσιος, 
Ιδρυτικό Μέλος του Business Future Institute.

Δραστηριότητες

Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου FACIT με τη 
συμμετοχή του ΣΘΕΒ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου εταιρική συ-
νάντηση στη Λάρισα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου 
FACIT: «Fostering Active Citizenship Competences» στο 
οποίο συμμετέχει το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Στη συνάντηση συμμετείχε η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου, 
υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του ΣΘΕΒ η οποία ενημέρωσε του πα-
ρευρισκόμενους για τον ρόλο το Συνδέσμου ως επιχειρη-
ματικός και κοινωνικός φορέας της περιοχής αλλά και τις 
δράσεις και υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του. Επι-

πλέον, αναφέρθηκε στα προγράμματα κατάρτισης στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα των πολιτών της Λάρισας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Το έργο FACIT: «Fostering Active Citizenship Competences», 
είναι μια στρατηγική σύμπραξη για την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών που εργάζονται 
με ενήλικες εκπαιδευόμενους σε τομείς όπως η οικολογι-
κή, η οικονομική, η ψηφιακή, η ευρωπαϊκή και η παγκό-
σμια συμμετοχή.
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«Διαχείριση αποθεμάτων και οργάνωση αποθήκης»

Σεμινάρια

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την 
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου με θέμα: «Το νέο εργασιακό στην 
πράξη – διαχείριση και εργαλεία ευέλικτης εργασίας – δι-
αχείριση κρίσης».

Το σεμινάριο είχε ως στόχο την παρουσίαση των βασι-
κών αλλαγών που επιφέρει ο ν.4808/2021 στις εργασια-
κές σχέσεις, ενόψει και των ευρύτερων τάσεων εξέλιξης 
του εργατικού δικαίου, όπως το δίκαιο της ευελιξίας. Πιο 
συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αναλύ-
θηκαν οι νέες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς 
και οι σημαντικές αλλαγές σε δομικά νομοθετήματα του 
Εργατικού Δικαίου (ωράριο, τηλεργασία, άδειες, απολύ-

σεις, δικαίωμα απεργίας κ.λπ.).

Το σεμινάριο παρακολούθησαν διευθυντές λογιστηρίων 
αλλά και στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν 
να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στον εργασιακό 
νόμο.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Γιάννης Καρούζος, 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολύχρονη εμπειρία στην 
επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην οργά-
νωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
δημόσιους οργανισμούς.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του ΣΘΕΒ για το νέο εργασιακό

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: «Διαχείρι-
ση Αποθεμάτων και Οργάνωση Αποθήκης» το Σάββατο 
27 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στη 
Λάρισα.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση και εφαρμογή 
μεθοδολογιών για τη βελτιστοποίηση του αποθέματος 
και τη σωστή οργάνωση της αποθήκης. Η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει την χρήση εργαλείων και την επιτόπια κα-
ταγραφή διαδικασιών της επιχείρησης, με σκοπό την βελ-
τίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω της αριστοποί-
ησης της διαχείρισης αποθεμάτων.

Αμείωτο παρέμεινε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων 
μέχρι τέλους καθώς είχαν ενεργή συμμετοχή ενώ κλήθη-
καν να λύσουν πρακτικές ασκήσεις.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν υπεύθυνοι και στελέχη 
εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία αποθήκευσης, διακί-
νησης και διαχείρισης υλικών της επιχείρησης.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Μιχάλης Τσάκω-
νας. Πιστοποιημένος Logistician από τον ELA και Project 
Manager σύμφωνα με τη μεθοδολογία Prince2 με επαγ-
γελματική εμπειρία και τεχνογνωσία.
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Δραστηριότητες

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου εταιρική 
συνάντηση στη Λάρισα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έρ-
γου QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster 
competitiveness of agrifood SMEs), στο οποίο συμμετέχει 
η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης ανα-
φέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ο ΣΘΕΒ στην 
ανάπτυξη του κλάδου της αγροδιατροφής καθώς και τις 
δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση του τομέα 
αυτού.  Αφού παρουσίασε τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών τόνισε, μεταξύ άλλων, 
ότι «…ενημερώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρή-
σεις να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές, δι-
εθνείς εκθέσεις, κλαδικές συναντήσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, συμμετέχουμε σε Επιτροπές και Ομάδες 
Εργασίας με προτάσεις μας, διοργανώνουμε εξειδικευ-
μένα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε θέματα του αγροδι-
ατροφικού κλάδου σε συνεργασία με επιχειρήσεις του 
κλάδου, συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά πρόγραμμα που 
ενισχύουν την αγροδιατροφή, τα τρόφιμα και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, υποστηρίζουμε δράσεις ανά την Ελλάδα που 
ενισχύουν τον τομέα (1st Wine Festival, 1st & 2nd Cotton 
Conference etc)…».

Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου QUALIFY με τη 
συμμετοχή του ΣΘΕΒ

Τέλος σημείωσε πως στον ΣΘΕΒ «…πι-
στεύουμε ότι o αγροτικός τομέας συ-
νεισφέρει ουσιαστικά στην ελληνική 
οικονομία σε όρους παραγωγής και 
απασχόλησης, στηρίζοντας συγχρό-
νως τη βιομηχανία τροφίμων και τις 
εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.  Ένα 
νέο υπόδειγμα ανάπτυξης του αγρο-
τικού τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση 
στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκ-
συγχρονισμό, στην ανάπτυξη του αν-

θρώπινου δυναμικού, στη στενή συνεργασία με φορείς 
έρευνας και ανάπτυξης  και στην επανατοποθέτηση των 
ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων τόσο στην εγχώ-
ρια όσο και στις διεθνείς αγορές, θα έχει θετικά αποτε-
λέσματα στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα των 
παραγωγών, καθιστώντας τους λιγότερο ευάλωτους σε 
εξωγενείς διακυμάνσεις στο κόστος».

Το έργο QUALIFY, υλοποιείται μέσω του προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας Interreg Europe και στοχεύει στη 
βελτίωση των πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνι-
στικότητα των ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα μέσω 
της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετε-
χόντων οργανισμών για τη βελτίωση της ποιότητας, την 
πρόληψη της απάτης και την προώθηση της αυθεντικό-
τητας και της εξωστρέφειας.

Στο έργο, εκτός από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμε-
τέχουν οι κάτωθι οργανισμοί:
• Κυβέρνηση της Καταλονίας – Τμήμα Γεωργίας, Κτηνο-
τροφίας, Αλιείας και Τροφίμων
• Γεωργικό Επιμελητήριο της La Vienne (Γαλλία)
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εσθονίας
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας.
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Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε στη Λάρισα, την 
τοπική συνάντηση των φορέων που συμμετέχουν στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα QUALIFY Interreg Europe με στόχο 
την βελτίωση των πολιτικών που ενισχύουν την ανταγω-
νιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδι-
ατροφικού τομέα.

Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της διακρατικής συνά-
ντησης που έλαβε χώρα στην περιοχή από τις 25 έως και 
τις 27 Οκτωβρίου 2021, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι 
ευρωπαίοι εταίροι επισκέφτηκαν πρότυπες επιχειρήσεις 
της περιοχής και συνομίλησαν με εκπροσώπους κλαδι-
κών φορέων και επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν 
και αυτοί από την πλευρά τους όχι μόνο τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει τόσο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέ-
ας για την προώθηση της αυθεντικότητας των προϊόντων 
αγροδιατροφής.

Σύμφωνα με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων-Απασχόλησης-Εμπορίου  Αθα-
νάσιο Μόρα: «Τα τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα ή τα 
προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και 
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΟΠ και ΠΓΕ) 
αποτελούν τυπικό παράδειγμα της προσπάθειας για τη 

δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής ταυτότητας. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σημαί-
νοντα ρόλο στην εκπροσώπηση των θεσσαλικών αγροτι-
κών προϊόντων και επιχειρήσεων, καθώς ανάμεσα στις 
λοιπές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει κατά καιρούς, 
συγκαταλέγεται και η συμμετοχή της στην Ένωση των 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προ-
έλευσης (AREPO), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα 
περαιτέρω ανάδειξης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ».

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι εισηγήσεις 
των εκπροσώπων του Δήμου Λαρισαίων, του Επιμελητη-
ρίου Λάρισας, καθώς και της Γενικής Διευθύντριας του 
ΣΘΕΒ κας Έλενας Καματέρη, οι οποίοι από την πλευρά 
τους τόνισαν την ανάγκη να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη βα-
ρύτητα στην πιστοποίηση και στην ενίσχυση της τοπικής 
ταυτότητας των Θεσσαλικών προϊόντων για την προώθη-
ση με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο στις διεθνείς 
αγορές, μέσω της καταγραφής των επιχειρήσεων και των 
συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ταυτόχρονα, όπως παρουσιάστηκε  από τα στελέχη της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης 2021-2027 σχεδιάζονται νέες 
δράσεις τόσο για την προώθηση των τοπικών προϊόντων 

Νέες δράσεις για την προώθηση της πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα QUALIFY

καθώς και την υποστήριξη παραγωγών και 
επιχειρήσεων για την πιστοποίηση προϊό-
ντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07 Οκτωβρίου, διαδικτυ-
ακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας  με θέμα τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην 
αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε με ομιλία η Γενική Διευθύ-
ντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη η οποία μεταξύ άλ-
λων τόνισε ότι η πανδημία έφερε αλλαγές στον τρόπο ερ-
γασίας, ενώ σημειώθηκε αλλαγή εργασιακής κουλτούρας 
τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στις επιχειρήσεις. 
Ο covid-19 έφερε την καθιέρωση κυκλικών μοντέλων ερ-
γασίας, δηλαδή την ύπαρξη εργασίας με φυσική παρου-
σία και με τηλεργασία ταυτόχρονα. Ανέφερε  επίσης ότι 
πολλές επιχειρήσεις επανασχεδίασαν τους εργασιακούς 
χώρους, από την παραδοσιακή εγκατάσταση, σε πιο ευέ-
λικτες μορφές με βάση την αξιοποίηση των τεχνολογικών 
και ψηφιακών μέσων και τόνισε ότι η ευελιξία και η ανθε-
κτικότητα είναι τα νέα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει το 
ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνι-
σε ότι «εν μέσω πανδημίας και των άλλων κρίσεων που 
αντιμετώπισε η Θεσσαλία όπως η πλημμύρα του αιώνα- 
ο Ιανός- και ο σεισμός δεν σταματήσαμε να σχεδιάζουμε, 
να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε έργα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών, 
δημιουργούν θέσεις εργασίας και δίνουν  χρήμα στην 
τοπική πραγματική οικονομία.  Η εποχή είναι αναθεω-
ρητική, οι προκλήσεις  συνεχείς, ασύμμετρες και απρό-
βλεπτες. Από τις επιλογές μας, την συνεργασία, την ταχύ-
τητα, τη στοχευμένη  και με κριτήρια στήριξη,   κρίνεται 
η ικανότητα να κερδίσουμε το μέλλον  και να επιστρέψει 
η κοινωνία στη φυσική της ισορροπία που σήμερα έχει 
χαθεί.

Ο επικεφαλής του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας 
κ. Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης αναφέρθηκε στις δράσεις 
και στη λειτουργία του Κέντρου και στους άξονες στους 
οποίους θα κινηθεί για το 2021, οι οποίοι είναι εναρμο-
νισμένοι με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι προ-
γραμματισμένες δράσεις του Europe Direct Περιφέρειας 
Θεσσαλίας αφορούν κυρίως την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και στην Ψηφιακή Μετάβαση. Επιπρόσθετα, 
αναφέρθηκε στην υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με 
φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε μια προσπάθεια 
διεύρυνσης του δικτύου συνεργαζόμενων εταίρων με το 
Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικής και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημή-
τρης Καλλιώρας αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργα-
λεία που έχει αναπτύξει η Ε.Ε.  με έμφαση  στην πράσινη 
μετάβαση, στην ψηφιακή μετάβαση και στην προσπά-
θεια για μετασχηματισμό της οικονομίας σε οικονομία 
γνώσης. Γεγονός που πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για 
την ελληνική οικονομία ακολουθώντας αυτό το δρόμο. 
Επεσήμανε επίσης ότι χρειάζεται  να υπάρχει πρόβλε-
ψη ώστε να δοθούν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης στις Περιφέρειες, οι οποίες είναι περισσότε-
ρο ευέλικτες και γνωρίζουν τα προβλήματα των τοπικών 
κοινωνιών.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου – Περιφε-
ρειακό Τμήμα Θεσσαλίας  κ. Ηλίας  Κοτσιμπογεώργος 
αναφέρθηκε στις «θετικές» επιπτώσεις της πανδημίας, 
σημειώνοντας ότι η υγειονομική κρίση βοήθησε τους φο-
ρείς και την πολιτεία να συνειδητοποιήσουν  και να επα-
νακαθορίσουν τους άξονες ανάπτυξης της χώρας  ώστε  
να στηριχθούν με επιπλέον μέτρα η μεταποίηση και πα-

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «COVID-19 και ανεργία» 
με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ
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ραγωγή. Επίσης  η πανδημία οδήγησε τις επιχειρήσεις  να 
εκσυγχρονιστούν και να δημιουργήσουν νέα συστήματα 
και μεθόδους λειτουργίας και διοίκησης. Καθώς και να 
χρησιμοποιούν νέες ευέλικτες μορφές εργασίας όπως η 
τηλεργασία. Τέλος  αναφέρθηκε στη σημασία του κοινω-
νικού κράτος, στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, για ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση των δημοσίων 
οργανισμών.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Περιφέρειας Θεσσα-

λίας κα Όλγα  Τσιούρβα ανέφερε ότι στόχος του  ΟΑΕΔ 
είναι  να προωθεί  ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 
και να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό οργανι-
σμό απασχόλησης, με αποστολή να βρίσκει στους αν-
θρώπους δουλειά και όχι να τους δίνει επιδόματα επειδή 
έχασαν τη δουλειά τους. Στη συνέχεια παρουσίασε τους  
τρείς άξονες δράσης του Οργανισμού που αφορούν: 
στις  παροχές ασφάλισης (επιδόματα), στα προγράμμα-
τα απασχόλησης και στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη για την απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά

Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας αποχαιρετά  με 
βαθιά συγκίνηση την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής 
Φώφη Γεννηματά που απεβίωσε μετά από μια γενναία 
μάχη με τον καρκίνο.  

Τη γυναίκα, τη μητέρα που επί χρόνια έδινε με αξιοπρέ-
πεια και γενναιότητα τον αγώνα για τη ζωή της.  Την πολι-
τικό που υπηρέτησε τον δημόσιο βίο της χώρας με ήθος 

και αξιοπρέπεια.

Θα μείνει στη μνήμη όλων μας για το υψηλό της φρόνη-
μά και το χαμόγελό της, ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογέ-
νεια, στους οικείους και στους συνεργάτες της.
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Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσα-
λικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) πραγματο-
ποίησαν σειρά συναντήσεων με επιχειρήσεις στην Π.Ε 
Λάρισας, το διάστημα 19-20 Οκτωβρίου. Οι συναντήσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πολυετούς συνερ-
γασίας των δύο φορέων, που έχει ως στόχο την ενίσχυση 
της καινοτομίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε 
καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα 
καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και ερευνητικής 
συνεργασίας, ενώ παρουσιάστηκαν εκτενέστερα οι υπη-
ρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ προς τις επιχειρήσεις, όπως 
δράσεις τεχνολογικού Marketing, υπηρεσίες αξιολόγη-
σης, μεταφοράς και διασύνδεσης με παραγωγή νέας 
γνώσης, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής χρηματο-
δοτικών εργαλείων.

Ο ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με κοινό στρατηγικό στόχο 
τον δυναμικό μετασχηματισμό των ΜμΕ μέσα από την 
ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητάς τους σε προϊόντα, 
παραγωγικές διαδικασίες και υπηρεσίες και τη δυναμική 
ενσωμάτωσή τους σε διεθνή και εθνικά δίκτυα, συνερ-
γάζονται συστηματικά με σκοπό,  να αποκτήσει η Θεσ-
σαλία σταθερές βάσεις για να μετατραπεί στο μέλλον σε 
ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΘΕΒ 
με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ από το 2016 έως 

σήμερα:
•  Έχει υλοποιήσει περισσότερες από 18 εκδηλώσεις – 
ενημερωτικές ημερίδες
•  Έχει υποστηρίξει πάνω από 30 επιχειρήσεις-μέλη του, 
εντοπίζοντας εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτε-
ρικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία
•  Έχει ενημερώσει 20 επιχειρήσεις για ειδικά θέματα δι-
ανοητικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας
•  Έχει προωθήσει περισσότερα από 50 ερωτήματα των 
επιχειρήσεων – μελών του για ανεύρεση νέων δικτύων 
και αγορών στο εξωτερικό, παρέχοντας επιχειρηματι-
κή πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και 
state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα 
πατεντών κλπ)
•  Έχει υποστηρίξει περισσότερες από 25 επιχειρήσεις 
μέλη του, ώστε να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις 
για την αναζήτηση συνεργατών (b2b, matchmaking 
events)
•  Έχει ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις – μέλη του να συμμε-
τέχουν σε ευρωπαϊκά, εθνικά δίκτυα και σχήματα συνερ-
γασίας.

Οι δύο φορείς θα συνεχίσουν να ενημερώνουν την επιχει-
ρηματική κοινότητα σε όλη τη Θεσσαλία και να προσφέ-
ρουν υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, προκειμέ-
νου οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν ακόμα μεγαλύτερη 
κουλτούρα εξωστρέφειας, καινοτομίας, συνέργειας και 
να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία και τα ερευνη-
τικά αποτελέσματα.

ΣΘΕΒ και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:  Επενδύουμε στη συνεργασία με στόχο την 
αναβάθμιση των θεσσαλικών επιχειρήσεων σε ζητήματα καινοτομίας
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Ο ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ πραγματοποίησαν με επιτυ-
χία το διαδικτυακό εργαστήρι με θέμα: «Χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες στους τομείς της Υγείας και της Αγροδιατροφής 
στον Ορίζοντα Ευρώπη», την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.  Το 
εργαστήρι διοργανώθηκε με στόχο την ενημέρωση των 
επιχειρήσεων στον κλάδο της υγείας και της αγροδιατρο-
φής για τις χρηματοδοτούμενες ευκαιρίες έρευνας και 
ανάπτυξης μέσω του νέου προγράμματος πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 
δισ. ευρώ.

Η κα Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα-
λωσόρισε του συμμετέχοντες τονίζοντας τη σημαντικό-
τητα εμπλοκής των επιχειρήσεων και αξιοποίησης των 
ευκαιριών όπως αυτές που προσφέρει το πρόγραμμα 
Ορίζοντας Ευρώπη για την ευημερία και ανάπτυξη τόσο 
των ίδιων των επιχειρήσεων όσο και του κοινωνικού συ-
νόλου. Επίσης, σημείωσε τις συνεχείς προσπάθειες του 
Συνδέσμου για ενημέρωση μέσω συνεργασιών που έχει 
αναπτύξει με φορείς όπως το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Στη συνέχεια, η κ. Κατερίνα Παπαδούλη, Εθνικό Σημείο 
Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
παρουσίασε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο, τις κατηγορίες 

που έχει αλλά και τις προτεραιότητες που έχει θέση η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευ-
καιρίες για τη θεματική περιοχή του Cluster 6 που αφορά 
τον κλάδο της αγροδιατροφής, τους βασικούς στόχους, 
τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές που έχουν 
τεθεί για τη θεματική περιοχή.

Ακόμη, η κ. Βασιλική Καλοδήμου, Εθνικό Σημείο Επαφής 
στον Ορίζοντα Ευρώπη από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναφέρθη-
κε στη θεματική περιοχή του Cluster 1 για την υγεία και 
τις γενικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, τους ρόλους που μπορεί να έχει μια 
επιχείρηση αλλά και τις εθνικές προκηρύξεις. Τέλος, η κ. 
Μαρία Σαμαρά, Επικεφαλής ομάδας Εθνικών Σημείων 
Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ παρουσίασε τον ρόλο και τις 
υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής στα προγράμ-
ματα πλαίσιο Δικτύου ΠΡΑΞΗ το οποίο αποτελεί μονάδα 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Ο ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα συνεχίσουν τις δράσεις 
τους για την υποστήριξη επιχειρήσεων αλλά και τη γενι-
κότερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω ενημε-
ρωτικών εκδηλώσεων αλλά και στοχευμένων συναντήσε-
ων με επιχειρήσεις.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το workshop του ΣΘΕΒ για τις χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες για επιχειρήσεις στον κλάδο της υγείας και της αγροδιατροφής στο 

πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη
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Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MobiliseSME 
ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημέρωση με 
θέμα: «Αξιοποιήστε ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω του 
MobiliseSME» την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Γενικός στόχος του προγράμματος MobiliseSME είναι να 
υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλή-
λων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Με-
σαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει 
την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της επιχεί-
ρησης, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της αλλά και 

την ενίσχυση και ανάπτυξη δεσμών με τους ευρωπαίους 
εταίρους αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης, οι εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρι-
σμού είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνα-
τότητες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα αλλά και τα 
οφέλη που μπορούν αποκομίσουν τόσο η επιχείρηση 
όσο και οι εργαζόμενοι.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα για το MobiliseSME σε 
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

Η 25η Νοέμβρη, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών, αναδεικνύει μια επώδυνη πραγ-
ματικότητα σε παγκόσμια διάσταση.  Οι γυναίκες συνε-
χίζουν να κερδίζουν λιγότερα, να επιβαρύνονται με την 
επιπλέον φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων 
ατόμων, να υφίστανται βία, να συναντούν εμπόδια στην 
αγορά εργασίας κ.λ.π.  

Δυστυχώς τα γεγονότα που ολοένα έρχονται στο φως δεν 

μας επιτρέπουν καμία ανοχή.  Όλοι μαζί ας πατάξουμε 
κάθε μορφή έμφυλης βίας.  Αν μείνουμε απαθείς θα στε-
ρήσουμε από τις επόμενες γενιές το δικαίωμα να αγωνί-
ζονται για ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο μέλλον.  Ας μην 
τους προσφέρουμε ένα μέλλον αβεβαιότητας και στοχο-
ποίησης.

Ας μιλήσουμε ανοικτά…γιατί από ένα σημείο και μετά κά-
ποιες λέξεις γίνονται μαχαιριές. #lexeismaxairia

Ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών
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Ημερολόγιο

06 Οκτωβρίου 
Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την 
παρουσίαση της μελέτησης αναθεώρησης ΠΔ 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων, από την ομάδα 
εργασίας του ΣΕΒ, συμμετείχε το στέλεχος του ΣΘΕΒ κ. 
Κώστας Γρηγορίου

Η Γενική Διευθυντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη 
συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρίαση της ομάδας 
εργασίας του ΣΕΒ για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων

08 Οκτωβρίου
Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου συμμετείχε 
στη διαδιακτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα:  
“Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση 
της διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης επιχειρήσεων”, 
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

19-20 Οκτωβρίου
Ο ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ πραγματοποιήσαν διήμερες 
συναντήσεις με επιχειρήσεις της Θεσσαλίας προκειμένου 
να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που 
αφορούν τη διάχυση της τεχνολογίας και την καινοτομία

01  Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε 
τη διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΕΒ

03 Νοεμβρίου
Στη διαδικτυακή ενημέρωση σχετικά με τις διασυνοριακές 

διαδικασίες που θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 
2022 έως και την 1η Ιουλίου 2022 και αφορούν τη Μεγάλη 
Βρετανεία και διοργάνωσε η Βρετανική Πρεσβεία στην 
Ελλάδα, συμμετείχε το στέλεχος του ΣΘΕΒ κ. Κώστας 
Γρηγορίου

23 Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης είχε 
συνάντηση με τον υποψήφιο για την Προεδρεία του 
ΚΙΝΑΛ κ. Ανδρέα Λοβέρδο

25  Νοεμβρίου
Στην παρουσίαση του βιβλίου “Επιτελικό Κράτος:  
ρυθμιστική συνοχή και συνονισμός στο Κέντρο 
Διακυβέρνησης, που πραγματοποίησε το ΕΚΔΔΑ, στο 
Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, παρέστησαν ο Πρόεδρος του 
ΣΘΕΒ και η Γενική Διευθύντρια

30 Νοεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Κουλούρι Λάρισας 
για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στα πλαίσια 
του προγράμματος “ΠΡΟΒΛΕΠΩ”, στο οποίο συμμετείχε 
το στέλεχος του ΣΘΕΒ κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

14 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Λάρισα των εταίρων 
για το πρόγραμμα Health Hub

15 Δεκεμβρίου
Η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη συμμετείχε στη 
διαδικτυακή συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης 
του Δήμου Λαρισαίων

Νέα μέλη

ΤΡΙΚΑΛΑΤΥΡΝΑΒΟΣ
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H ALFA WOOD GROUP, ηγετική βιομηχανία στον χώρο 
του ξύλου, συμμετείχε στη διοργάνωση The Architect 
Show, μια γιορτή της Αρχιτεκτονικής & του Σχεδιασμού, 
καθώς και του κόσμου των Υλικών για Αρχιτεκτονικές 
Εφαρμογές και Διακόσμηση.

Στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2021, στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo, παρουσιάστηκαν οι νέες επιφάνειες 
σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
υλικών του ομίλου και τις εξατομικευμένες λύσεις 
που αυτά μπορούν να προσφέρουν.  Ο όμιλος καθότι 
ευαισθητοποιημένος σε θέματα οικολογίας, παράγει 

και διανέμει ένα ευρύ φάσμα πάνελ φιλικών προς το 
περιβάλλον, κάτι που τόνισε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη 
διοργάνωση, ώστε η χρήση φιλικών και ακίνδυνων προς 
το περιβάλλον υλικών να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στις 
κατασκευές.

Τα στελέχη του ομίλου επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή 
καινοτόμων ιδεών, ενώ παράλληλα δημιούργησαν και 
ανέπτυξαν ένα εποικοδομητικό κανάλι διαλόγου με τους 
αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές που επισκέφτηκαν το 
περίπτερο του ομίλου ALFA WOOD.

ALFA WOOD GROUP

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με ιδιαίτερη τιμή, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ανακοίνωσε 
την επίσημη έναρξης επιστημονικής συνεργασίας 
μεταξύ της Α Χειρουργικής Κλινικής και του Proctolo-
gy Unit Degli Ospedali Privati Forli της Ιταλίας. Σκοπός 
της αδελφοποίησης είναι η από κοινού εκπαίδευση 
χειρουργών σε καινοτομικές και εξειδικευμένες 
πρωκτολογικές επεμβάσεις, η ορθή εφαρμογή των 
διαγνωστικών αλγορίθμων, η ανταλλαγή απόψεων, 
καθώς και η δυνατότητα ‘’δεύτερης γνώμης’’ από 
εξέχοντες και έγκριτους ιατρούς.

Η Α Χειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, υπό τη 
Διεύθυνση του Χειρουργού Ευάγγελου Καναβού, με 
τη συμβολή εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών 
χειρουργών καλύπτει όλο το φάσμα της Γενικής 
Χειρουργικής. Εξειδικεύεται στην Ελάχιστα Επεμβατική 
Χειρουργική παθήσεων: κοιλιακού τοιχώματος-
διαφράγματος, παχέος, ορθού και λεπτού εντέρου, 
στομάχου, πρωκτού και περιπρωκτικής περιοχής, 
πυέλικών οργάνων, παθήσεων χοληφόρων, με σύγχρονες 
τεχνολογικά μεθόδους (EPSiT, Rafaelo, LIFT, VAΑFT).  

Η πολυετής εμπειρία των ιατρών της στις σύγχρονες 
ενδοσκοπικές τεχνικές και η εξοικείωσή τους με την 
πρωτοποριακή τεχνολογία, ώθησαν την  Α Χειρουργική 
Κλινική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σε μία τόσο σπουδαία 
συνεργασία, εκτός ελληνικών συνόρων και μάλιστα με το 
πλέον εξειδικευμένο Πρωκτολογικό Κέντρο της Ευρώπης. 
Το Τμήμα  Πρωκτολογίας του Φορλί, με επικεφαλής 
τους  Dr. Francesco Cantarella και Dr. Enrico Magni 
καινοτομεί στην αντιμετώπιση παθήσεων πρωκτού και 
περιπρωκτικής περιοχής, με πρωτοποριακές τεχνικές 
χρήσης λέιζερ και επεμβάσεις σε εξειδικευμένες ιατρικές 
περιπτώσεις, οι οποίες διδάσκονται και παρουσιάζονται 
παγκοσμίως.

Υπογράφοντας το Μνημόνιο Αδελφοποίησης, αμφότερα 
τα μέρη συμφώνησαν να συμβάλουν ενεργά  στην κοινή 
εκπαίδευση των ιατρών τους στους τομείς εξειδίκευσης 
που αφορούν τη συνεργασία:
•  Με διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και  ανταλλαγή 
επισκέψεων εκπαιδευτών και  εκπαιδευομένων για 
πρακτική μετεκπαίδευση.

Επιχειρηματικά νέα
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Επιχειρηματικά νέα

•  Με την οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων 
(e-learning) με τηλεκπαίδευση και συζήτηση περιστατικών 
με οργάνωση τηλεϊατρικής τηλεδιάσκεψης.

Με το πέρας της εκδήλωσης, ο κ. Ευάγγελος Καναβός 
δήλωσε: «είναι μεγάλη η χαρά μας που καταφέραμε 
να φέρουμε στην Ελλάδα, στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας τόσο 
σπουδαίους επιστήμονες, με σημαντική εξειδίκευση στη 
χειρουργική παθήσεων του πρωκτού. Μας τιμά ιδιαίτερα 
που μας ξεχώρισαν, για να μοιραστούν μαζί μας την 
τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους, που έχει να κάνει 
με τα δυσκολότερα περιστατικά της Ευρώπης. Εμείς, 
η Α Χειρουργική Κλινική, αλλά και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
γενικότερα, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με 
τους καλύτερους, να πάρουμε γνώση, να δώσουμε 
ιδέες, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και πρακτικές, για 
να ωφελήσουμε τους ασθενείς μας εδώ, στην Κεντρική 
Ελλάδα».

Σε σχετική του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κ. Θεόδωρος Ταλάρης τόνισε: «Με 
μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στην οικογένεια του ΙΑΣΩ 

Θεσσαλίας σημαντικούς και πρωτοπόρους επιστήμονες 
του εξωτερικού. Η συνεργασία μεταξύ της Α Χειρουργικής 
Κλινικής του νοσοκομείου μας και του Proctology 
Unit Degli Ospedali Privati Forli της Ιταλίας έρχεται να 
επιβεβαιώσει το κοινό, επιστημονικό, όραμα για μια 
ιατρική που δεν μπορεί να γνωρίζει σύνορα. Η διάχυση 
της πληροφορίας και οι καλές πρακτικές, η χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας και οι βέλτιστες πρακτικές, η 
εξειδίκευση μα πάνω απ’ όλα η συνεχής εκπαίδευση του 
ιατρικού προσωπικού αποτελούν για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
ζητούμενα διαρκείας. Η φιλοσοφία μας ακουμπάει στην 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Καλωσορίζω 
λοιπόν με χαρά λαμπρούς επιστήμονες που θα μας 
βοηθήσουν και θα τους βοηθήσουμε με στόχο πάντα τις 
υψηλές παροχές υγείας στους πολίτες».

Ο Dr. Enrico Magni, επικεφαλής του Proctology Unit Degli 
Ospedali Privati Forli, αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία 
στη δήλωσή του ανέφερε: «είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
σήμερα, καθώς γιορτάζουμε την αρχή μιας όμορφης 
συνεργασίας, όπου μαζί, θα δημιουργήσουμε τις βάσεις 
για τη χειρουργική της νέας εποχής».

Με την ευχή…να παραμείνουν αχρείαστοι, η 
γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ προχώρησε στη χορηγία 
δεκαοχτώ απινιδωτών, τελευταίας τεχνολογίας, σε 
σχολικά συγκροτήματα των νομών Λάρισας, Τρικάλων 
και Ξάνθης, στις περιοχές εκείνες όπου ο όμιλος διαθέτει 
παραγωγικές μονάδες.  Η επιλογή των σχολείων έγινε 
σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κάθε νομού, με βασικά κριτήρια τον 
πληθυσμό των μαθητών του σχολείου αλλά και την 
απόσταση κάποιων περιφερειακών σχολικών μονάδων 
από το νοσοκομείο της περιοχής.

Οι παραδόσεις των συσκευών, που συνοδεύονται από 

επιτόπια εκπαίδευση, ξεκίνησαν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 
2021 από την Ξάνθη, ακολούθησε η πόλη των Τρικάλων, 
και πρόκειται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 
με τη Λάρισα.

Στην τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στα 
Τρίκαλα, παραβρέθηκε ο δήμαρχος Τρικκαίων και 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου ο οποίος 
παρέλαβε ένα απινιδωτή για τους αθλούμενους στο πάρκο 
του Αη Γιώργη.  Τον εκπαιδευτικό κόσμο της περιοχής 
εκπροσώπησε η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κα. Ελένη Ξυνοπούλου, ενώ από τη διοίκηση 
της εταιρείας παρέστη ο κ. Στέλιος Μ. Σαράντης.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ
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Στην εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ μεταβιβάζεται η 
Terra Creta, μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας 
μεταξύ του νέου αγοραστή και του έως σήμερα ιδιοκτήτη 
της εταιρείας, Ομίλου IOGR.  Όταν το 2012 η Terra Cre-
ta αγοράστηκε από τον Όμιλο επιχειρήσεων του Γιάννη 
Γρύλου (σήμερα IOGR) ήταν μια εταιρεία με χρέη γύρω 
στα 6 εκατομμύρια ευρώ και τζίρο που δεν ξεπερνούσε 
τα 5 εκατομμύρια ετησίως.  Σήμερα, η Terra Creta είναι 
μια υγιής εταιρεία που στηρίζει την κρητική οικονομία 
και ιδιαίτερα τους παραγωγούς της Κρήτης.

Είναι κερδοφόρα επί πολλά συνεχόμενα χρόνια, έχει 
μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και έχει πενταπλασιάσει 
τον κύκλο εργασιών της. Εξάγει τα προϊόντα της σε 43 
χώρες και συνεργάζεται με πάνω από 100 αλυσίδες 
τροφίμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια 
εταιρεία διεθνώς καταξιωμένη, με πάνω από 200 βραβεία 
και διακρίσεις για την ποιότητα των προϊόντων της και τις 

αρχές της αειφορίας που ακολουθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 το παρθένο ελαιόλαδο 
Grand Cru της εταιρείας βραβεύτηκε ως το καλύτερο στον 
κόσμο στην κατηγορία του, στον ετήσιο διαγωνισμό Ma-
rio Solinas που διοργανώνεται από το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαίας (IOC). Ενώ, πρόσφατα, κατέκτησε την 2η θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη των πιο πολυβραβευμένων 
ετικετών ελαιόλαδου για το 2021, θέση που κατακτά 
για πρώτη φορά ελληνικό ελαιόλαδο στην συγκεκριμένη 
αξιολόγηση του EVOO WR.

Η εντυπωσιακή πορεία της Terra Creta κίνησε το 
ενδιαφέρον της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ, μιας επίσης 
υγιούς ελληνικής εταιρείας που μοιράζεται τα ίδια 
οράματα και τις ίδιες αξίες με τον Όμιλο IOGR, η οποία 
και κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ

DEL MONTE HELLAS

Η Del Monte βιομηχανία τροφίμων που βρίσκεται στη 
Θεσσαλία εντάσσεται στο δίκτυο της διανομής της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ με ετήσια κατανάλωση που αναμένεται να αγγίξει 
τα 2 εκ.Νm3 ετησίως.

Η Del Monte συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες 
βιομηχανίες τροφίμων της χώρας και με ιστορία 100 
ετών είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως μονάδες 
παραγωγής εμπορίας και διανομής φρεσκοκομμένων 
φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη, την Μέση 
Ανατολή και την Αφρική. Το εργοστάσιο της Del Mon-

te στη Λάρισα επενδύει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 
εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης 
με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση.

Η ΕΔΑΘΕΣΣ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα της με 
γνώμονα την ασφαλή και αδιάλειπτη διανομή, την 
οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων αλλά και την 
προστασία του περιβάλλοντος.  Υπεγράφη η σύμβαση 
σύνδεσης με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και η τροφοδοσία αναμένεται 
να ξεκινήσει το Α΄ Εξάμηνο του 2022.

Επιχειρηματικά νέα






