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Μαρία Γιαννίτση

Αισιοδοξία και ελπίδα για το αύριο στην Ετήσια Συνέλευση μελών του ΣΘΕΒ –
Αλλαγή σκυτάλης ύστερα από έξι χρόνια Προεδρίας Αχ. Νταβέλη

«Η επιχειρηματικότητα με πυλώνα τη βιομηχανική παραγωγή είναι η μόνη μας διέξοδος για ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία» ανέφερε ο νέος Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Γεώργιος Ρουπακιάς, στις πρώτες του δηλώσεις, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Νταβέλη Αχιλλέα, έπειτα από
έξι δημιουργικά και πετυχημένα χρόνια στο τιμόνι του
Συνδέσμου, στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
μελών του ΣΘΕΒ, η οποία πραγματοποιήθηκε διά ζώσης
στη Λάρισα, την Πέμπτη 31 Μαρτίου.
Η ετήσια συνέλευση ξεκίνησε με τις εργασίες της κλειστής συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχαν μόνο τα μέλη
του Συνδέσμου, και προέδρευσε αυτής ο εκλεγείς από το
σώμα κ. Ηλίας Βαλαβάνης. Κατά τη διάρκειά της τέθηκαν
από τα μέλη προβληματισμοί για τα τρέχοντα τεκταινόμενα (ενεργειακό κόστος, πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας
κ.α.) ενώ διενεργήθηκαν και οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου.
Στο τέλος της διαδικασίας νέος Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ.
Γιώργος Ρουπακιάς ενώ η σύνθεση του Δ.Σ., για την τριετία 2022-2025, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ρουπακιάς Γεώργιος
Αντιπρόεδροι: Καρκανιάς Γεώργιος, Μπρέτας Βάιος, Σα4

γρής Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας: Γιακουβής Χρήστος
Οικονομικός Επόπτης: Γουγουλιάς Βασίλειος
Μέλη: Παπαγιάννης Γεώργιος, Μπίζιος Γεώργιος, Γκάγκος
Ευάγγελος, Δοντάς Απόστολος, Λαμπρούλης Δημήτριος.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εργασίες της ανοικτής συνεδρίασης της συνέλευσης του ΣΘΕΒ, την οποία παρακολούθησαν επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων και της
Αυτοδιοίκησης.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός,
στον χαιρετισμό του τόνισε τις προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε
όλοι στο άμεσο μέλλον και ευχήθηκε στη νέα Διοίκηση
να συνεχίσει το πολύ σημαντικό έργο των προηγούμενων
Διοικήσεων αλλά και την άψογη συνεργασία των τόσων
ρόνων.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, αφού ευχαρίστησε για τη συνεργασία των
δύο φορέων με την απερχόμενη διοίκηση, εξέφρασε τα
συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ., δίνονταςέμφαση στην ενερ-
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γειακή κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης κάνοντας
λόγο για μια απρόβλεπτη κατάσταση η οποία μπορεί να
εξομαλυνθεί με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Επίσης
δεν παρέλειψε να αναφέρει την πολυετή συνεργασία ΣΕΒ
και ΣΘΕΒ την οποία χαρακτήρισε «συνεχή, πολυεπίπεδη
και εποικοδομητική».
Στο «κύκνειο άσμα» του ο απελθών Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης τόνισε: «Τα τελευταία έξι χρόνια είχα τη
χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ και να συντονίζω την
πορεία και τις δράσεις ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ήταν έξι χρόνια γεμάτα πρωτόγνωρες προκλήσεις, που μας έκαναν
ανθεκτικότερους, σοφότερους και ικανότερους να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία. Όλα αυτά τα χρόνια ο Σύνδεσμος προσέφερε έργο υπεύθυνο, πολύπλευρο και συνεπές, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα
της επιχειρηματικής κοινότητας, τα οποία ειδικά σήμερα
και υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω του πολέμου και
της συνεχιζόμενης πανδημίας η στήριξη που παρέχει ο
Σύνδεσμος στα μέλη του είναι ιδιαιτέρως σημαντική». Ο
κ. Νταβέλης ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας
όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα του σε αυτά τα 6
χρόνια παρουσίας του ως Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και σε κλίμα συγκίνησης παρέδωσε τη σκυτάλη στον νέο Πρόεδρο
του ΣΘΕΒ κ. Γιώργο Ρουπακιά.
Ο κ. Ρουπακιάς παρουσίασε την πολιτική και τους στόχους του νέου ΔΣ. Αναλυτικά ανέφερε: «Σήμερα αναλαμβάνω την ύψιστη τιμή να υπηρετήσω τον Σύνδεσμο
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από την
θέση του Προέδρου. Απέρχομαι από ένα Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου αποτέλεσα μέλος και το έργο του
μας κάνει όλους υπερήφανους. Εμείς, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, με τη νέα ανανεωμένη
του σύνθεση, με μέλη που στην πλειονότητά τους είναι
εκπρόσωποι δυναμικών βιομηχανικών επιχειρήσεων της
Θεσσαλίας, θα συνεχίσουμε το έργο των προηγουμένων
διοικήσεων». Στη συνέχεια ο κ. Ρουπακιάς παρουσίασε

και τους κύριους στόχους στους οποίους θα αναλάβει η
νέα Διοίκηση οι οποίοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:
«…Θα είμαστε στο πλευρό των Θεσσαλικών Βιομηχανιών
και Επιχειρήσεων μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις,
βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες καθημερινά επιχειρούν. Θα συμβάλλουμε στη δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων μελών
τού Συνδέσμου και θα ενθαρρύνουμε τις συνέργειες και
την συνένωση δυνάμεων των Θεσσαλών επιχειρηματιών
για την ανάπτυξη τόσο των δικών τους επιχειρήσεων, όσο
και για την ανάδειξη κοινών επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Θα καταθέσουμε προτάσεις στην κεντρική διοίκηση, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, με στόχο
τη δημιουργία ενός ελκυστικού και δυναμικού οικονομικού περιβάλλοντος ώστε η Θεσσαλία να αποτελέσει
πόλο ανάπτυξης και επενδυτικών ευκαιριών. Θα υποστηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αναδεικνύουμε
τη σημασία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και της
σύγχρονης επιχειρηματικής ηθικής, συμβάλλοντας έτσι
στην βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θα
προβάλλουμε την επιχειρηματικότητα ως πρότυπο ανάπτυξης και ευημερίας για την κοινωνία, ικανή να προσελκύσει τους νέους μας ώστε να αποτελέσει γι’ αυτούς τη
διέξοδο για δημιουργία. Έτσι θα αναδειχθεί η σύγχρονη
επιχείρηση ως το υπόδειγμα ομαδικής δουλειάς, παραγωγικότητας, οργάνωσης, μακρόπνοου σχεδιασμού και
αποτελεσματικότητας για ολόκληρη την κοινωνία. Τέλος
θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε εθνική
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την ανόρθωση
της ελληνικής οικονομίας».
Στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τους στόχους της κυβέρνησης τονίζοντας πως «Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις επενδύσεις στην Ευρώπη», ενώ συμπλήρωσε πως «η χώρα
θα καταγράψει αύξηση στις εξαγωγές κατά 8%». Τέλος,
αναφέρθηκε στους έξι στόχους που έχει θέσει η Κυβέρνηση και αφορούν την επίτευξη υψηλής ανάπτυξης, τη
διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, την έξοδο από την
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ενισχυμένη εποπτεία, τη μείωση των όγκων των κόκκινων
δανείων, την ορολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και την αναγκαία δημοσιονομική σταθερότητα.
Ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Γιάννης Σαρακιώτης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα και τις θέσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχετικά με τις επενδύσεις και
την ανάπτυξη της Οικονομίας τονίζοντας τη δυσθεώρητη
αύξηση των τιμολογίων που αφορούν την ενέργεια, την
αύξηση των τιμών των πρώτων υλών τις δαπάνες μεταφοράς προϊόντων το οποίο είχε δυστυχώς ως αποτέλεσμα τη μετακύληση στους καταναλωτές.
Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Ευρωβουλευτής κα Εύα Καϊλή ανέπτυξε την ευρύτερη
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στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ευκαιρίες
που μπορούν να κερδίσουν οι επιχειρήσεις για επενδύσεις μέσα από την τεχνολογία καθώς και την ευρωπαϊκή
στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτεραιότητές της Ε.Ε. αναφορικά με την
αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν
με την ομιλία του σύμβουλου του Πρωθυπουργού και
διευθυντή ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιώργου
Κρεμλή, ο οποίος υπογράμμισε πως «η λύση στην ενεργειακή κρίση είναι η κυκλική οικονομία», τονίζοντας πως
στη Θεσσαλία είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που
έχουν ενστερνιστεί και εφαρμόζουν τις αρχές του μοντέλου αυτού.

Ετήσια Συνέλευση
Στιγμιότυπα από τη συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ
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Παρεμβάσεις

Καθυστερήσεις στις αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% και 0,24%
O ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη με την οποία επανέρχεται σε ένα
μείζον θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις μέλη του και το οποίο αφορά στις καθυστερήσεις αποπληρωμής των
προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% και 0,24%.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων παραμένουν σε εκκρεμότητα ως προς την αποπληρωμή από το έτος 2014 και εφεξής, όπου οφείλεται στην αδυναμία
ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου των κατατεθέντων εκ μέρους των επιχειρήσεων, απαιτούμενων εγγράφων
και δικαιολογητικών.
Επίσης, οι πόροι του λογαριασμού ΛΑΕΚ έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζόμενων τους,
αντιθέτως οι απρόσκοπτες καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των ελέγχων και της αποπληρωμής αυτών των προγραμμάτων διαστρεβλώνουν τη διαδικασία και αποδυναμώνουν τον θεσμό.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο ΣΘΕΒ ζητά τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών του Οργανισμού για τους απαιτούμενους ελέγχους αλλά και την άμεση αποπληρωμή των επιχειρήσεων για τα προγράμματα
ΛΑΕΚ που έχουν ήδη υλοποιήσει, ιδιαίτερα σε μια χρονική περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας και της πανδημίας του COVID-19.

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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Συνάντηση εργασίας του ΣΘΕΒ με τον Πρύτανη της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής

Συνάντηση εργασίας στα γραφεία του ΣΘΕΒ πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου μεταξύ του Πρύτανη της
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Δρ. Κωνσταντίνου Ρότσιου, του Μέλους του Δ.Σ κ. Bάιου Μπρέτα, της Γενικής
Διευθύντριας κας Έλενας Καματέρη και στελεχών του
Συνδέσμου.

γικές μονάδες έχουν ανάγκη να στελεχωθούν από άτομα
με τεχνογνωσία στο αντικείμενο της αγροδιατροφής και
πως η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή αποτελεί αξιόπιστο
«φυτώριο» τέτοιων ανθρώπων αποδεικνύοντας εδώ και
δεκαετίες τον αντίκτυπό της στον πρωτογενή τομέα της
χώρας μας.

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν οι δράσεις των δύο φορέων, οι δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής καλών
πρακτικών και υποστήριξης του κλάδου της αγροδιατροφής. Ο Δρ. Ρότσιος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για
τις δραστηριότητες της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής,
του Κέντρου Αγροτικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και του Perrotis College και επεσήμανε την ανάγκη για συνέργειες με τον ΣΘΕΒ και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την
καρδιά του πρωτογενή τομέα της χώρα, όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η συνάντηση αποτελεί
την αρχή μιας σειράς συνεργασιών και συνεργειών τόσο
σε θέματα εκπαίδευσης όσο και κοινών δράσεων.

Ο κ. Μπρέτας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως οι παραγω-

Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ για την απώλεια του Μώρις Μαγρίζου
Η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας με αίσθημα
οδύνης αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο, έναν δίκαιο και ιδιαίτερα αγαπητό συνάνθρωπο, έναν πραγματικό φίλο. Πέραν της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ο εκλιπών θα βρίσκεται πάντα στις καρδιές μας ως ο
αειθαλής Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής κοινότητας
που πάλεψε όσο ελάχιστοι για να μείνει άσβεστη η μνήμη του, πλέον, αποτρόπαιου ολοκαυτώματος.
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Οι αξίες και οι αγώνες του κατά της βίας, του ρατσισμού
και του φυλετικού μίσους συναρτούν το καλύτερο εγχειρίδιο για τις μελλοντικές γενιές της πόλης και της περιφέρειάς μας.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και την αγάπη
μας στην εξαίρετη οικογένεια του Μώρις.

Δραστηριότητες

Ενεργειακό κόστος και πράσινη ανάπτυξη συζητήθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ, παρουσία του Υπ. ΥΠΕΝ κ. Κ. Σκρέκα
Η αύξηση των τιμών ενέργειας, η σημαντική επιβάρυνση
που αυτές επιφέρουν στο κόστος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά της τέθηκαν ως κύρια ζητήματα στη συνεδρίαση
του διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, με τη
συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κώστα Σκρέκα.

του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων
σε συνδυασμό με αποθήκευση (μπαταρίες). Επίσης, το
net-metering στις επιχειρήσεις αποτελεί προτεραιότητα
για το Υπουργείο ενώ προωθεί και μέτρα στήριξης για
την υλοποίηση διμερών συμβολαίων αγοραπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας («πράσινα PPAs») μεταξύ ΑΠΕ και
βιομηχανιών.
Ο Υπουργός ανέφερε, ακόμα πως η ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει μελέτη ώστε σε κορεσμένα δίκτυα να δοθεί επιπλέον
«ενεργειακός χώρος» που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις
να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά και να αυτοκαταναλώνουν
ό,τι παράγουν. Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του έτους
θα «ανοίξει» πρόγραμμα για την ενεργειακή εξοικονόμηση κτιριακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και αλλαγή
του συστήματος ψύξης – θέρμανσης του κτιρίου αλλά θα
υπάρξουν και απευθείας επιδοτήσεις που αφορούν όλη
την κατανάλωση, χωρίς όριο δηλαδή, των επιχειρήσεων
καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που επιδοτεί ρεύμα
και φυσικό αέριο για επιχειρήσεις και έχει πάρει έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη συμμετοχή του, εξέφρασε
την ιδιαίτερη ανησυχία του και αγωνία των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για θέματα ενέργειας. Ιδιαίτερα σημείωσε, μεταξύ άλλων, 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». Τέλος, έθεσε τις προτεραιότητες που πρέπει να
δοθούν από το Υπουργείο όπως ο εξορθολογισμός της
δομής του ενεργειακού κόστους, οι γρήγορες θεσμικές Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως θα βρίσκονται σε
προσαρμογές για την αδειοδότηση των ΑΠΕ, η επιτάχυν- συνεχή συνεργασία με κύριο γνώμονα την περαιτέρω
ση επενδύσεων στην ενέργεια, οι διασυνδέσεις δικτύου, στήριξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
η ομαλή ενεργειακή μετάβαση αλλά και η εισαγωγή καινοτόμων μορφών ενέργειας, όπως τα «καθαρά» αέρια.
Κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων όλων των
κατηγοριών (συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής
παραγωγής), τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2022 και τόνισε πως το ΥΠΕΝ δρομολογεί σχέδιο
για την ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών για την
κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ρεύμα μέσω της
ηλιακής ενέργειας, σχέδιο που θα αφορά την επιδότηση
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Σε έκτακτη σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς της Βιομηχανίας ο Πρόεδρος
του ΣΘΕΒ για την αντιμετώπιση της κρίσης ενέργειας
σε άμεσο και μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο
Σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς της βιομηχανίας
για την αντιμετώπιση της κρίσης ενέργειας τόσο σε
άμεσο όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Μαρτίου, με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
υπό τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα
(μέσω τηλεδιάσκεψης) και Επικρατείας – αρμόδιου για
τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, κ. Άκη Σκέρτσου.
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος η Γενική Γραμματέας
Βιομηχανίας, κυρία Θωμαϊς Ευτυχίδου και
• από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Αλέξανδρος
Χατζόπουλος, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, κ.
Γιώργος Ξηρογιάννης,
• από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ),
ο Πρόεδρος επί Τιμή, κ. Γιώργος Μυλωνάς και ο Α’
Αντιπρόεδρος, κ. Γιάννης Σταύρου,
• από την Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών
για την Ανάπτυξη, ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Στασινόπουλος,
ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κώστας Θέος και η Σύμβουλος
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κυρία Άννυ Ποδηματά,
• από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς
(ΣΒΑΠ), ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός και ο
Αντιπρόεδρος, κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος,
• από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής
Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), η Πρόεδρος, κυρία Ελένη Κολιοπούλου
και ο Αντιπρόεδρος, κ. Ευριπίδης Δοντάς,
• από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων &
Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), ο Πρόεδρος, κ. Αχιλλέας Νταβέλης,
• από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
(ΣΒΣΕ), ο Πρόεδρος, κ. Πάνος Λώλος & το μέλος του Δ.Σ.,
κ. Βασίλης Έξαρχος και
• από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών
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Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας
Αντιπρόεδρος, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος.

(ΣΕΒΠΔΕ),

ο

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και με την παρουσία του Υπουργού Ενέργειας &
Περιβάλλοντος, κ. Σκρέκα, και του Υπουργού Επικρατείας
– αρμόδιου για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου,
κ. Σκέρτσου, συναντηθήκαμε σήμερα με τους θεσμικούς
εκπροσώπους της βιομηχανίας της χώρας για να
συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
τόσο σε πρώτο χρόνο όσο και σε μέσο-μακροπρόθεσμο
διάστημα τη μεγάλη κρίση της ενέργειας που πλήττει τον
πλανήτη και την Ευρώπη. Ήταν μία πρώτη συνάντηση
κατά την οποία καταλήξαμε, πιστεύω, σε κοινά
συμπεράσματα. Εγκαινιάζουμε μία όσο γίνεται πιο
στενή συνεργασία για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες
και να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην
κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης
Παπαλεξόπουλος επισήμανε (on camera): «Ήθελα και εγώ
να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την πρωτοβουλία να
συναντηθούμε σήμερα. Το θέμα είναι εξαιρετικά οξύ, και
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Νομίζω ότι πρέπει
να συστρατευθούμε όλοι, Κυβέρνηση και επιχειρήσεις,
μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια, για να μπορέσουμε και
να κρατήσουμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της χώρας
στην κρίσιμη και ακραία φάση που περνάμε αυτή τη
στιγμή αλλά και για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε
καλύτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας που πρέπει
να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια».

Δραστηριότητες

Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλληλεγγύη και ελπίδα για τον ελληνικό
λαό δηλώνει η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας,
στην κοπή πίτας των μελών του ΣΘΕΒ
Σε κλίμα προβληματισμού αλλά και συγκρατημένης αισιοδοξίας, πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 10 Μαρτίου
στο «Φρούριο» στη Λάρισα, η κοπή της πίτας των μελών
του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), η οποία λόγω της υγειονομικής πανδημίας
ήταν λιτή, με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων.
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «…βρισκόμαστε σε μία δύσκολη συγκυρία
για όλους, τόσο για την κοινωνία αλλά και τις ίδιες τις
επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά η επιχειρηματική κοινότητα,
έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, δρα οργανωμένα και δηλώνει παρούσα για να μπορέσουμε όλοι μαζί
να δώσουμε ελπίδα στην κοινωνία μας και στην οικονομία της χώρας…Παραμένουμε αισιόδοξοι και αλληλένδετοι, δείχνοντας πίστη στις δικές μας δυνάμεις ώστε να
υπάρξει ένα καινούργιο ξεκίνημα, κάτι το οποίο χρειάζεται ο ίδιος ο τόπος μας…».
«Τυχερός» της βραδιάς αναδείχθηκε ο επιχειρηματίας κ.

Μιχάλης Παπαϊωάννου, από τη βιομηχανία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. – PROTEAS, το φλουρί αντιστοιχούσε σε
μία κρουαζιέρα για δύο άτομα στα ελληνικά νησιά, μία
ευγενική προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου «EFILIAL
TRAVEL».
Όμως, και οι γυναίκες επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν
και είχαν την τιμητική τους, δηλώνοντας τη δυναμική τους
και της προσφορά τους στο θεσσαλικό επιχειρείν. Ύστερα από κλήρωση η κα Ισμήνη Κιούση, από την εταιρία
μέλος του Συνδέσμου «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.», «κέρδισε» μια
θεραπεία Aquapure ΙΙ, ευγενική προσφορά του ANIMUS
MEDICAL AESTHETICS.
Την πίτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης
πάτερ Ραφαήλ, ενώ στην εκδήλωση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Αγοραστός, εκ μέρους του
Δημάρχου Λαρισαίων ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ.
Παναγιώτης Νταής, σύσσωμη η διοίκηση του Συνδέσμου
και επιχειρηματίες μέλη του ΣΘΕΒ.
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Προτεραιότητα η στήριξη της ανάπτυξης και των επιχειρήσεων της
περιφέρειας, στη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών και
Τοπικών Βιομηχανικών Οργανώσεων
Στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), στη Λάρισα, φιλοξενήθηκε η ετήσια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των
Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ
στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, τους οποίους και υποδέχθηκε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.
Στη συνάντηση τέθηκαν κοινές προτεραιότητες και δράσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας,
με επίκεντρο: Πρώτον, την ετοιμότητα των επιχειρήσεων
να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τις πράσινες επενδύσεις
και την κυκλική οικονομία. Δεύτερον, τον εξορθολογισμό
του κόστους ενέργειας σε ολόκληρη την Επικράτεια και τη
διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης της βιομηχανίας και μεταποίησης. Τρίτον, την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, και την απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελμάτων
της ψηφιακής οικονομίας, για την καλύτερη διασύνδεση
παραγωγής και αγοράς εργασίας. Τέταρτον, την εντατικοποίηση της προσπάθειας για την υιοθέτηση και εφαρμογή ψηφιακών λύσεων στην παραγωγή, μέσα από κατάλληλα κίνητρα και εργαλεία. Πέμπτον, την επίσπευση
μεταρρυθμίσεων στη χωροταξία και τις αδειοδοτήσεις, με
στόχο τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων, και
την ανάδειξη του ρόλου των οργανωμένων υποδοχέων.
Μέσα από τη συνάντηση αναδείχθηκε ομόφωνα η ανάγκη
ενεργοποίησης των επιχειρήσεων για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Τους Γενικούς Διευθυντές καλωσόρισε ο Πρόεδρος του
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλ14

λων, ότι «…προέχει η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των
συνδέσμων, με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των προβλημάτων που ταλανίζουν τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, όπως το ΕΣΠΑ, η περιφερειακή ανάπτυξη, η διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων».
Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Βιδάλης εξήρε την προσπάθεια των συνδέσμων για τη
συλλογική αντιμετώπιση των μεγάλων και μικρών κοινών
προβλημάτων, τα οποία και έχουν οξυνθεί και λόγω της
υγειονομικής κρίσης, και υπογράμμισε ότι «…φιλοδοξία
είναι αυτή η συνεργασία να παράγει το βέλτιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα, τόσο για την ίδια την επιχειρηματικότητα, επενδύοντας στο μέλλον της περιφέρειας, αλλά
και στο κοινωνικό σύνολο, σε ολόκληρη τη χώρα μας».
Την πρώτη ημέρα της διήμερης συνάντησης, μεταξύ άλλων, οι Γενικοί Διευθυντές είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ
Λάρισας κ. Ευάγγελο Γκάγκο, ο οποίος, αφού παρουσίασε
την ΒΙΠΕΛ, αναφέρθηκε στο κύριο πρόβλημα που ταλανίζει
τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και αφορά τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών υποδομών που εξυπηρετούν τις
ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας, με έμφαση στην ανάπτυξη έργων των ΒΙΠΕ με τα κεντρικά δίκτυα υποδομών.
Στις 08/02 οι Γενικοί Διευθυντές συναντήθηκαν με τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Βασίλη Πινακά, ο
οποίος ανέφερε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποίησε
μια σειρά από έργα και προγράμματα που αφορούν την
επιχειρηματικότητα, για δράσεις ενίσχυσης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Το ΕΣΠΑ συνέβαλε καθοριστικά στη γενικότερη πολιτική
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον μετριασμό των επιπτώ-
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σεων της πανδημίας, και μέλημά της είναι η τόνωση της
επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων.
Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα
γραφεία του ΣΘΕΒ με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. Ζήση Μαμούρη με τον οποίο έγινε
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ
Επιχειρηματικών Φορέων και Πανεπιστημίων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους και η
από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
στην ενίσχυση της έρευνας, καθώς και στην εξοικείωση
των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη.
Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Joist Innovation Park και να ενημερωθούν
από τον Πρόεδρό του, κ. Τάσο Βασιλειάδη, για το ρόλο
που πρόκειται να διαδραματίσει. Ένα έργο που φι-

λοδοξεί να αναδειχθεί σε πάρκο επιχειρηματικής καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και κόμβου σύνδεσης της
καινοτομίας στην Ελλάδα και τον κόσμο γενικότερα.
Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές:
του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ.
Αλέξανδρος Χατζόπουλος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ), κα Φρόσω
Δαγλαρίδη, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ), κ. Νίκος Κοτσώνης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Αττικής και Πειραιά (ΣΒΑΠ), κα Κατερίνα Ριμποπούλου
και ο Διοικητικός Προϊστάμενος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), κ. Φώτης Τσολάκος.
Επίσης, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης και η Senior
Advisor Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ, Δρ. Μαρία Μποζούδη.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Εξαγωγικό Εμπόριο – INCOTERMS 2020»
Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα: «Εξαγωγικό Εμπόριο – INCOTERMS 2020» την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Μαρτίου.
Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εξαγωγής βήμα – βήμα καθώς και τις αλλαγές στους
όρους INCOTERMS 2020. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαδικασίες
που απαιτούνται ώστε να εξάγουν σε τρίτες χώρες καθώς
και για τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαίνουν στην Ουκρανία και πώς αυτές επηρεάζουν τις εξαγωγικές διαδικασίες.

τέδωσε στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις της και παρουσίασε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες που θα πρέπει
να κάνει μια επιχείρηση για να εξάγει σωστά ένα προϊόν
ώστε να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Αρκετοί συμμετέχοντες μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια
του σεμιναρίου τη δική τους εμπειρία με τις εξαγωγές
ενώ συμφώνησαν για τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης
σε αυτόν τον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου κα Τζένη Σκοτίδη με πολυετή εμπειρία στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου με-

«Social media marketing & advertising»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα: «Social media marketing & advertising» την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου για στελέχη
επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τις
στρατηγικές διαφήμισης που μπορούν να ακολουθήσουν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τα εργαλεία που
μπορούν να αξιοποιήσουν μέσα από πλατφόρμες που θα
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει ενώ το σεμινάριο είχε διαδραστικό
χαρακτήρα.
Η εισηγήτρια του σεμιναρίου κ. Ελένη Κολλήγα με εμπειρία στον τομέα του Social media marketing μετέδωσε
στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις της σχετικά με τα εργαλεία που προσφέρουν πλατφόρμες όπως το Facebook,
Instagram, Tik Tok, LinkedIn και Google ads και ανάλογα
με τους στόχους στο marketing όπως για παράδειγμα η
16

αναγνωρισιμότητα επωνυμίας, η προώθηση πωλήσεων,
πελατειακή πίστη, νέοι πελάτες κλπ., θα μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία για να έχουν τα βέλτιστα
αποτελέσματα.
Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την σημαντικότητά του καθώς συμβαδίζει με την
νέα εποχή στις επιχειρήσεις.
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Δραστηριότητες

Διαδικτυακή ενημέρωση από τον ΣΘΕΒ για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων πραγματοποίησε την Πέμπτη 17
Μαρτίου ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Ασφαλείς Εξαγωγές στην παγκόσμια αγορά».
Τους εκπαιδευόμενους καλωσόρισε η κ. Έλενα Καματέρη,
Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ, η οποία τόνισε την σημαντικότητα των εξαγωγών για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις και
αναφέρθηκε στο ρόλο του Συνδέσμου ο οποίος βρίσκεται συνεχώς δίπλα στις επιχειρήσεις μέσω της υπηρεσίας
Export Winners για ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με
την εξαγωγική τους δραστηριότητα μέσω της πολυετούς
συνεργασίας του με οργανισμούς όπως ο ΟΑΕΠ.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Άρης Κρεββατάς, Προϊστάμενος του τμήματος κατάρτισης συμβολαίων και εξυπηρέτησης πελατών του ΟΑΕΠ ο οποίος παρουσίασε τις
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υπηρεσίες ασφάλισης πιστώσεων που παρέχει ο Οργανισμός με ταυτόχρονη χρηματοδότηση δείχνοντας βήμα
βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι
εξαγωγείς ενώ παρουσίασε και το πρόγραμμα χρηματοδότησης ‘’Εξωστρέφεια’’ που βοηθά τους εξαγωγείς να
ασφαλίσουν τα προϊόντα τους.
Ειδική αναφορά έγινε στις αλλαγές που έχουν επέλθει
στις εμπορικές δραστηριότητες λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν
οι εξαγωγείς για να μην κινδυνεύσουν οι εξαγωγές τους.
Τέλος, σύντομη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από την
κ. Τζένη Σκοτίδη η οποία απάντησε σε ερωτήσεις των
συμμετεχόντων και έδωσε τις δικές της συμβουλές για
μια επιτυχή εξαγωγική διαδικασία.

Δραστηριότητες

Χαιρετισμός Αντιπροέδρου ΣΘΕΒ κ. Μιχάλη Ανατολίτη στη διαδικτυακή κοπή
πίτας του Επιμελητηρίου Λάρισας

Χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
απηύθυνε προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας ο
Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης.
Στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ ανέφερε:
“Μια χρονιά έφυγε που είχε σοβαρές εξελίξεις και
ανακατατάξεις τόσο σε οικονομικό, αναπτυξιακό αλλά
και υγειονομικό επίπεδο.
Η δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας μας εξαρτάται
από τον βαθμό στον οποίο η Ελλάδα, και συνάμα η
Περιφέρεια Θεσσαλίας στην οποία δραστηριοποιούνται
οι επιχειρήσεις μας, θα πετύχει τη μετάβαση της
οικονομίας της σε ένα νέο, υγιέστερο παραγωγικό
μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο θα δημιουργεί ποιοτικές
θέσεις εργασίας, θα ενσωματώνει την τεχνολογία και την
καινοτομία, θα έχει εξωστρεφή προσανατολισμό.
Παράλληλα με αυτές τις δράσεις, θα πρέπει να

προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας, στη φορολογία, στην κοινωνική
ασφάλιση, στη δημόσια διοίκηση, στο σύστημα
απονομής δικαιοσύνης, στην εκπαίδευση, στο σύστημα
υγείας κ.α.
Ο τομέας της βιομηχανίας μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια. Μπορεί να
πρωταγωνιστήσει στην παραγωγή περισσότερων διεθνώς
εμπορεύσιμων αγαθών, με υψηλή προστιθέμενη αξία,
τα οποία θα ενισχύσουν τις ελληνικές εξαγωγές και θα
υποκαταστήσουν εισαγωγές.
Μέσα από την υλοποίηση μιας νέας βιομηχανικής
πολιτικής, με τις παραπάνω προδιαγραφές, μπορούμε
να ελπίζουμε στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της
χώρας, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και
εξειδίκευσης, αλλά και στη δημιουργία νέων, πλήρους
απασχόλησης και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων
εργασίας.
Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης
περισσότερο διαφοροποιημένο, βιώσιμο και ανθεκτικό
στις εκάστοτε αναταράξεις του διεθνούς περιβάλλοντος.
Πρόκειται για μια προσπάθεια, η οποία θα κρίνει σε
μεγάλο βαθμό την δυνατότητα πραγματικής ανάκαμψης
της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια».
Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Ανατολίτης ευχήθηκε
σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά με υγεία,
επιχειρηματικές επιτυχίες που θα φέρουν νέες θέσεις
εργασίας και θα προσφέρουν στην κοινωνία.
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Δραστηριότητες

Διαδικτυακό συνέδριο για τους νέους με θέματα την απασχόληση, την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα
...με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε το τέταρτο συνέδριο EUandU για την
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση με τίτλο «Καλλιέργησε τις Ιδέες σου- Η Καινοτομία στη Γεωργία με
Ευρωπαϊκή Στήριξη». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 με
στόχευση στην περιοχή της Θεσσαλίας, και με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ.
Το «EUandU» είναι ένα συμμετοχικό και διαδραστικό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα από το 2018 και
εστιάζει στην ανάδειξη ευκαιριών για τους νέους από 18
έως 35 ετών που ζουν στην Ελλάδα.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες και ιστο20

ρίες επιχειρηματικότητας από τον αγροτικό τομέα στην
Θεσσαλία ενώ οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν για τα σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα
που μπορούν να βοηθήσουν να γίνει η κάθε ιδέα πράξη
και για οποιονδήποτε να ασχοληθεί με τα αγροτικά.
Το φετινό συνέδριο επικεντρώθηκε στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, η οποία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής στα πλαίσια του σχεδίου ανάκαμψης
για την Ευρώπη (Next Generation EU).
Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερώσει, να υποστηρίξει, να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νέους της περιοχής να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία,
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναζητήσουν κατάλληλη απασχόληση σε αυτούς τους τομείς.

Δραστηριότητες

Διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας από τον Δήμο
Φαρσάλων – Ομιλήτρια η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ

να αναγνωρίσουμε την σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, της
ανταγωνιστικότητας και της παγκόσμιας οικονομίας».

«H γυναίκα στις μέρες κρίσης» και ο πολυσύνθετος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει στην κοινωνία, ήταν
το αντικείμενο διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από το δήμο Φαρσάλων,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, η συνταξιούχος
δικηγόρος και αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ. Σοφία Χατζηπλή, η εκπαιδευτικός και πρόεδρος της Κοινότητας Φαρσάλων κ. Ντόρα Πρεκατέ και η απόφοιτος του Τμήματος
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής -Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Msc κ. Μαρία Γρηγοριάδου.

Τέσσερις γυναίκες με διαφορετικές παραστάσεις ζωής
μίλησαν για τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής που
καλείται να αντιμετωπίσει μία γυναίκα.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Πολιτισμολόγος και
ειδική συνεργάτιδα του δημάρχου Φαρσάλων κ. Άννα
Φλωρά.

Η Διευθύντρια του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών
κ. Έλενα Καματέρη εστίασε στην τοποθέτησή της στη
γυναικεία επιχειρηματικότητα στις Θεσσαλικές επιχειρήσεις, και είπε μεταξύ άλλων πως «η νέα γυναικεία επιχειρηματικότητα και η ανάληψη ηγετικών θέσεων από τις
γυναίκες συνιστούν μια πραγματικότητα που δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά οδηγεί σε βιώσιμες οικονομίες και
κοινωνίες όπου μπορεί να υπάρξει η ισότητα μεταξύ των
δύο φύλλων.
Στη νέα εποχή που ζούμε όπου όλοι καλούμαστε να είμαστε σαφώς ανταγωνιστικοί σε ηγετικές θέσεις και να επιδιώκουμε πάντα την διαφορετικότητα από την μάζα τόσο
στην αντίληψη αλλά και στις δεξιότητες μας, επιβάλλεται
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συμμετοχή ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ για το αλουμίνιου «AluVET»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συμμετέχει ως partner, μεταξύ άλλων εταίρων από
Τουρκία, Αγγλία και Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
AluVET: «Vocational Training and Education for Aluminium
Sector», Erasmus+.
Το AluVET στοχεύει στην αύξηση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών επαγγελματικών σχολών σε ελαφρά
μέταλλα/αλουμίνιο και μαθητών τεχνολογίας μετάλλων,
σχετικά με διαδικασίες μεταποίησης ελαφρών μετάλλων
μέσω εκπαιδευτικών ενοτήτων που είναι ευθυγραμμισμένες με το εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελματικών σπουδών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών
Μονάδων (ΕΣΠΜ – ECVET).
Η πρωτοβουλία αυτή θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα
σπουδών με επιμέρους στόχους:
• την αύξηση της τομεακής και ψηφιακής ευαισθητοποίησης εκπαιδευτών και μαθητών και
• την παροχή διαδικτυακής, διαδραστικής πλατφόρμας
κατάρτισης που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του ΕΣΠΜ
και τις επίκαιρες τομεακές ανάγκες.
Ομάδες στόχοι της δράσης είναι:
• Εκπαιδευτικοί και φοιτητές ΕΕΚ στην τεχνολογία μετάλλων
• Εργάτες που εργάζονται ενεργά στη βιομηχανία μετάλλων
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• Σχολεία ΕΕΚ με υποκαταστήματα μεταλλικών τεχνολογιών
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κύκλο ζωής της μεταλλουργικής βιομηχανίας
Οι συνεργαζόμενοι φορείς προσδοκούν μέσα από το
έργο να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, να υποστηρίξουν τη μείωση των ποσοστών ανεργίας
στην Τουρκία και την Ευρώπη αλλά και να βοηθήσουν τη
μείωση των αλλαγών του κλάδου.
Στο πλαίσιο του έργου έχει διεξαχθεί έρευνα σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κύκλο ζωής του αλουμινίου και
των ελαφρών μετάλλων με σκοπό τη συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό
εκπαιδευτικών ενοτήτων βασισμένες στις βιομηχανικές
ανάγκες.

The European Commission supports for the production of
this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μια νέα συνεργασία στον τομέα της σχεδίασης και κατασκευής επίπλων
πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος MobiliseSME

Ποιοι συμμετέχουν

Τι δραστηριότητες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν;

Ο κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτης της ελληνικής
εταιρίας «PROTEAS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.», και ο κ.
Eduardo Otero Rodriguez, Freelancer Industrial Designer
από την Ιταλία, αποφάσισαν να συμμετέχουν και να συνεργαστούν μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος κινητικότητας εργαζομένων MobiliseSME.

Και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συνεργαστούν κυρίως
για τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την προώθηση των νέων επίπλων.

Τι σημαίνει για αυτούς η συμμετοχή τους στο
MobiliseSME;

Και οι δύο πλευρές αναμένουν να αναπτύξουν καινούργιες τεχνικές και γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη νέων επίπλων ενώ παράλληλα βασικός στόχος είναι η προώθηση των νέων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο από την PROTEAS όσο και από τον κ.
Rodriguez.

Για τον κ. Παπαϊωάννου και την εταιρία του είναι μια ευκαιρία να αναπτύξουν την επιχειρησιακή τους συνεργασία αλλά και να αποκομίσουν καινούργιες τεχνικές – δεξιότητες και γνώσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή
νέων επίπλων.
Από την άλλη μεριά, για τον κ. Rodriguez είναι μια ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και στην κατασκευή νέων επίπλων της εταιρίας PROTEAS αλλά επίσης
και να ενισχύσει δίκτυο συνεργατών του στην ελληνική
αγορά.

Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μεταξύ
τους συνεργασίας;

Τέλος, οι δύο εταιρείες έχουν ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της προϋπάρχουσας επιχειρηματικής συνεργασίας τους αλλά και την συνέχισή της και μελλοντικά.
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Ημερολόγιο

25 Ιανουαρίου

17 Φεβρουαρίου

Συνεδρίασε το Συμβούλιο των Προέδρων του ΣΘΕΒ και
ασχολήθηκε με θέματα της επικαιρότητας. Συμμετείχαν
ο νυν Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης και οι πρώην
Πρόεδροι κ.κ. Ηλίας Βαλαβάνης, Ευριπίδης Χαρμάνης,
Νίκος Ρώμνιος και Απόστολος Δοντάς

Ο Πρύτανης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είχε
συνάντηση εργασίας με μέλη και στελέχη του ΣΘΕΒ

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για τον μήνα
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

27 Ιανουαρίου

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση αναφορικά
με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ALUVET, στο οποίο
συμμετέχει ο ΣΘΕΒ, και στην οποία συμμετείχε από το
Γραφείο Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

Στην κοπή πίτας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων παρέστη από το Γραφείο
Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Ελένη
Ευαγγελοπούλου

28 Φεβρουαρίου

28 Ιανουαρίου

02 Μαρτίου

Στη συνάντηση των τοπικών φορέων στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού προγράμματος QUALIFY, που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Θεσσαλίας διαδικτυακά, συμμετείχε η Γενική
Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη

Η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη συμμετείχε στη
διαδικτυακή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του ΣΕΒ
για την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την επαγγελματική
κατάρτιση

04 Φεβρουαρίου

03 Μαρτίου

Στην εκδήλωση για την παράδοση - παραλαβή καθηκόντων
Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε
στην 110 Πτέρυγα Μάχης, παρέστη ο Πρόεδρος κ.
Αχιλλέας Νταβέλης

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε
στη διαδικτυακή κοπή πίτας της Υπηρεσίας του ΣΕΒ

07-08 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η ετήσια συνάντηση των
Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Συνδέσμων
Βιομηχανιών στην οποία συμμετείχαν ο ΣΕΒ, ο ΣΘΕΒ, ο
ΣΒΘΣΕ, ο ΣΒΑΠ , ο ΣΒΣΕ και ο ΣΕΒΠΕΔΕ

10 Φεβρουαρίου
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας
Σκρέκας συμμετείχε στη συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ κατά τη διάρκεια της οποίας
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25 Φεβρουαρίου

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου
των Προέδρων του ΣΘΕΒ στην οποία συζητήθηκαν καίρια
θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου

15 Μαρτίου
Στη διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΒ συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Νταβέλης

17 Μαρτίου
Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του
Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με
τον ΟΑΕΠ, διαδικτυακό ενημερωτικό webinar για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις ή για όσες θέλουν να εξάγουν

Επιχειρηματικά νέα

COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.
Υπεγράφη η συμφωνία απόκτησης πλειοψηφικού
κεφαλαίου της MC Chargers IKE από την Cosmos Aluminium AE, με τη συμβολή της EY Ελλάδος. Συγκεκριμένα,
η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 51% του
εταιρικού κεφαλαίου της MC Chargers, καθώς και τη
δυνατότητα κάλυψης μελλοντικών χρηματοδοτικών
γύρων, από την Cosmos Aluminium.
Η EY συμμετείχε στη συμφωνία ως αποκλειστικός
σύμβουλος για λογαριασμό της MC Chargers,
προσφέροντας
υπηρεσίες
χρηματοοικονομικού
συμβούλου στην εταιρεία, καθ’ όλη τη διαδικασία
εύρεσης προτιμητέου επενδυτή και τη διαδικασία
διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση της
συμφωνίας.
Σχετικά με τη MC Chargers
Η νεοφυής MC Chargers ιδρύθηκε το 2019 με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, και είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη
ολοκληρωμένων
λύσεων
φόρτισης
ηλεκτρικών
οχημάτων, οι οποίες σχεδιάζονται και παράγονται
στην Ελλάδα από τους μηχανικούς της. Η εταιρεία
αναλαμβάνει τη σχεδίαση του υλισμικού (hardware:
πλακέτα, καλωδιώσεις, αισθητήρες, μεταλλικό περίβλημα
φορτιστή, κ.ά.) και την παραγωγή του τελικού προϊόντος,
αναλόγως των προδιαγραφών του πελάτη, την ανάπτυξη
ειδικού λογισμικού (software) για τη διαχείριση της
λειτουργίας των σταθμών φόρτισης και των συναλλαγών
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την
εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, με παράλληλη κάλυψη της υποστήριξης
και συντήρησής τους.
Σχετικά με την Cosmos Aluminium
Αντίστοιχα, η Cosmos Aluminium, με έδρα τη Λάρισα,
αποτελεί μια πρότυπη μονάδα διέλασης αλουμινίου σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, με πλήρως αυτοματοποιημένη
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παραγωγική διαδικασία με χρήση ρομποτικών
μηχανημάτων. Η εταιρεία είναι πλήρως εξωστρεφής,
εξάγοντας περίπου το 95% της παραγωγής της, και
παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη από την ίδρυσή της το
2007, αναμένοντας να καταγράψει πωλήσεις άνω των
€150 εκατ. για το έτος χρήσης 2021.
Υπενθυμίζεται ότι, οι κ.κ. Ξενοφών Καντώνιας, Ιωάννης
Καντώνιας, και Θεόδωρος Καντώνιας, Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos
Aluminium, αντίστοιχα, είχαν κερδίσει το βραβείο EY
Έλληνας «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2017.
Οι στόχοι της επένδυσης
Η επένδυση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των
αναπτυξιακών σχεδίων της MC Chargers, που εστιάζονται
στη μεταφορά της παραγωγής σε νέες, μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις στη BI.ΠΕ. Σίνδου, καθώς και στην αγορά
πρόσθετου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η βασικότερη
επενδυτική δαπάνη, ωστόσο, αφορά την πρόσληψη
νέων ηλεκτρολόγων / ηλεκτρονικών μηχανικών, καθώς
και προγραμματιστών λογισμικού, για την περαιτέρω
ενίσχυση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D)
και της παραγωγικής δυναμικότητας της MC Chargers, στοχεύοντας στην κατάκτηση ηγετικής θέσης
στην ελληνική αγορά και στην εξαγωγή ελληνικής
τεχνογνωσίας, σε πρώτη φάση, σε αγορές της Ευρώπης,
της Ασίας και της Ωκεανίας, κατά την επόμενη πενταετία.

Επιχειρηματικά νέα

ΟΜΙΛΟΣ ALFA WOOD GROUP

Ο όμιλος ALFA WOOD βραβεύτηκε στα Green Awards
2022, όπου απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία
Best Green Business / Industry Process.
Tα Green Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την
αριστεία και την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και
διαδικασίες ανάπτυξης οι οποίες προάγουν την GREEN
οικονομία και το Eco Living.

ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.

Να επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων του εξωτερικού
σχεδιάζει για το 2022 η Kasidis. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
από τον Τύρναβο, που εξάγει σε πάνω από 15 χώρες,
πρόσφατα μπήκε και στην αγορά της Βρετανίας, ενώ
στα πλάνα της είναι να αναπτυχθεί και στην Σαουδική
Αραβία.
Επιπλέον, εστιάζει στην εδραίωση της παρουσίας της και
στην ενίσχυση του μεριδίου της στις ήδη, υπάρχουσες
αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται, οι κυριότερες των
οποίων είναι Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να μπει και στο retail,
αναπτύσσοντας την γκάμα των προϊόντων της για τη
λιανική και διαμορφώνοντάς την ανάλογα με τις ανάγκες
των καταναλωτών.
Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1885, από ένα κρεοπωλείο στο
Ζάρκο Τρικάλων, για να εξελιχτεί σε μια κρεατοβιομηχανία
με ετήσιο τζίρο περίπου 60 εκ. ευρώ.

H Kassidis, που διατηρεί ισχυρή παρουσία στο κανάλι
HoReCa, παρουσίασε στην πρόσφατη έκθεση όλη την
γκάμα των προϊόντων της για τον επαγγελματία, αλλά και
το burger ID, το οποίο είναι από 200 γρ. μοσχαρίσιο κρέας
και περιέχει μόνο αλάτι και πιπέρι και θα βγει άμεσα
στην αγορά, όπως επίσης και stripes από παναριστό
φιλέτο κοτόπουλο με corn flecks, που προορίζεται για
το επαγγελματικό κανάλι και κυκλοφόρησε στην αγορά
τέλος του 2021.
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Επιχειρηματικά νέα

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται στην
περιοχή της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την
εγκατάσταση και αξιοποίηση μονάδων Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
από
υπερσύγχρονες
θερμοκηπιακές
μονάδες
υδροπονικής καλλιέργειας, που συνδέονται στο δίκτυο
διανομής φυσικού αερίου.
Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν άλλες δύο νέες Συμβάσεις
Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για τη τροφοδοσία μονάδων Συμπαραγωγής
συνολικής ισχύος 2 MW σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
στη περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας. Η πρώτη μονάδα
αφορά την Εταιρεία με την επωνυμία «GEO Projects» με ετήσια κατανάλωση 1,8 εκατομμύρια Nm3
φυσικού αερίου και η δεύτερη την «ΑΓΡΕΝ» με ετήσια
κατανάλωση περίπου 1,9 εκατομμύρια Nm3. Οι 2
μονάδες που πρόκειται να συνδεθούν με το υφιστάμενο
δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, έχουν ήδη λάβει Όρους
Σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρισμού και αναμένεται να
ενεργοποιηθούν έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη στο Νομό Καρδίτσας εδώ και
ένα χρόνο λειτουργεί πρότυπη θερμοκηπιακή μονάδα με
χρήση συμπαραγωγής ισχύος 4MW, που τροφοδοτείται
από το ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
με καταναλώσεις που αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια Nm3
ετησίως.
Αναμένεται η ενεργοποίηση ακόμη δύο νέων μονάδων
Συμπαραγωγής στο νομό Λαρίσης. Πρόκειται για την
γνωστή βιομηχανία ζυμαρικών «Melissa» με ετήσια
κατανάλωση 1,1 εκατομμύρια Nm3 φυσικού αερίου
και της θερμοκηπιακής μονάδας για την παραγωγή
ντομάτας «AGRODER» με κατανάλωση που θα αγγίζει τα
2 εκατομμύρια Nm3ετησίως.
Θεσσαλία – Η Περιφέρεια της Ανάπτυξης
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Δέκα (10) επιπλέον αιτήσεις για τη σύνδεση μονάδων
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με το δίκτυο
διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχουν υποβληθεί στη Περιφέρεια
Θεσσαλίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για
την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης – σύμφωνα
με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής – η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Οι νέες
μονάδες Συμπαραγωγής θα συνδεθούν στο υφιστάμενο
δίκτυο μέσης πίεσης Κοκκίνας – Αλμυρού (ΣΟΒΕΛ) μήκους
περίπου 30 χλμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο
δίκτυο της ΣΟΒΕΛ που για το έτος 2021 διένεμε συνολικά
5,7 εκατομμύρια Nm3, εκτιμάται ότι με τις εν δυνάμει
συνδέσεις των νέων μονάδων Συμπαραγωγής, στο
τέλος του 2024, θα διανέμει περί τα 40-45 εκατομμύρια
Nm3 φυσικού αερίου. Τα έργα σύνδεσης των μονάδων
Συμπαραγωγής με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου,
ενισχύουν αντίστοιχα την αποδοτικότητα του δικτύου
Κοκκίνας – Αλμυρού, καθώς από 197.200Nm3 φυσικού
αερίου / χιλιόμετρο δικτύου το 2021, ο δείκτης θα
αυξηθεί σε 1.243.200 Nm3 / χιλιόμετρο το 2024.
Για την διασφάλιση της επάρκειας των διανεμόμενων
ποσοτήτων, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αιτήθηκε στον ΔΕΣΦΑ την αύξηση
της ωριαίας δυναμικότητας του σταθμού μέτρησης και
μείωσης στο Σημείο Εισόδου (City Gate) του Δικτύου
Διανομής στη θέση «Κοκκίνα» από τα 10.000 Nm3
φυσικού αερίου/ώρα σε 20.000 Nm3/ώρα.

Επιχειρηματικά νέα

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ
Η ΟΛΥΜΠΟΣ ανταποκρινόμενη στις τάσεις της αγοράς για
φυσικά, αυθεντικά και υγιεινά προϊόντα, ανοίγει νέους
δρόμους με την καθιέρωση καινοτόμων διατροφικών
προτάσεων που ικανοποιούν ιδανικά τις σύγχρονες
καταναλωτικές ανάγκες.
Στον τρίτο κατά σειρά διαγωνισμό των Healthy Diet
Awards βραβεύτηκαν για ακόμη μια χρονιά προϊόντα
ΟΛΥΜΠΟΣ, τα οποία ξεχώρισαν με βάση τα συστατικά,
τη διαδικασία παραγωγής, τη διατροφική αξία και την
καινοτομία τους.
Τα προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ που διακρίθηκαν είναι:
• το Κεφίρ ΟΛΥΜΠΟΣ 1% 500ml (GOLD βραβείο στην
κατηγορία Milk)
• η σειρά ΟΛΥΜΠΟΣ παγωμένο Τσάι του βουνού χωρίς
θερμίδες (GOLD / PLATINUM βραβείο στην κατηγορία
Light Beverage Products),

• τα φυτικά ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ ΒΡΩΜΗ (BRONZE βραβείο
στην κατηγορία Plant Based Beverage Products)
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την ΟΛΥΜΠΟΣ να
αναγνωρίζονται οι προσπάθειες της για ανάπτυξη και
παραγωγή υγιεινών διατροφικών προτάσεων.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ, πιστή στη φιλοσοφία της για ελληνικά
φυσικά προϊόντα, τα οποία προάγουν την υγιεινή και
ισορροπημένη διατροφή, συνεχίζει στον δρόμο της
καινοτομίας και της κορυφαίας ποιότητας, με το βλέμμα
της πάντα στην ελληνική οικογένεια.
Δέσμευση της ΟΛΥΜΠΟΣ είναι να συνεχίσει και στο
μέλλον να παράγει προϊόντα προστιθέμενης αξίας,
αξιοποιώντας τα αγαθά που απλόχερα προσφέρει η
ελληνική φύση.
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