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Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Γενικού
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου η διευρυμένη
συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ για τον
Νέο Αναπτυξιακό Νόμο παρουσία εκπροσώπων θεσσαλικών επιχειρήσεων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης ενώ
ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου, κ. Παναγιώτης Λαμπρινός, παρουσίασε αναλυτικά τις παραμέτρους του Νόμου
(στόχοι, καθεστώτα, πεδία εφαρμογής, επιλέξιμες δαπάνες, είδη ενισχύσεων, προϋποθέσεις υπαγωγής, καταβολή ενισχύσεων) καθώς και τον νέο Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Επίσης, επεσήμανε και τις αλλαγές, που κύριο σκοπό
έχουν την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να
ενταχθούν.
Από την πλευρά του ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι
σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή επενδυτικών σχεδίων, με πρώτο καθεστώς τη Μεταποίηση και θα ακολουθήσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων
για Τουρισμό και Αγροδιατροφή, ενώ στόχος είναι μέχρι
το τέλος του έτους να έχουν ενεργοποιηθεί και τα 13 καθεστώτα.
Επίσης, τόνισε ιδιαίτερα την αναπτυξιακή διάθεση που
υπάρχει στη χώρα μας και εξέφρασε τη βούληση της Κυβέρνησης ώστε το 95% των πόρων να αφορά την ελληνική περιφέρεια. Τέλος, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό
ο ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος με την επιχειρηματική κοινότητα ώστε μέσα από τις παρατηρήσεις και
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τους προβληματισμούς να επιτυγχάνεται το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς, αφού καλωσόρισε τόσο τους προσκεκλημένους ομιλητές όσο και
τους εκπροσώπους του θεσσαλικού επιχειρείν, επισήμανε ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι ένα βασικό εργαλείο για τις επενδύσεις και το εν λόγω νομοσχέδιο είναι
στη σωστή κατεύθυνση.
Μετέφερε, ωστόσο στον Υπουργό, τη δυσαρέσκεια των
θεσσαλικών επιχειρήσεων για τις μεγάλες καθυστερήσεις
που έχουν ήδη σημειωθεί στην ενεργοποίηση του Νόμου
και πως η επενδυτική δραστηριότητα στη περιοχή πλήττεται, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη ανταγωνιστικότητα
των θεσσαλικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας.
Υπογράμμισε δε, ότι η ψήφιση της νομοσχεδίου δεν είναι
αρκετή και ότι οι αντιδράσεις της πολιτείας πρέπει να είναι άμεσες και αντίστοιχες των περιστάσεων.
Στο τέλος της συνεδρίασης υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων των θεσσαλικών επιχει
ρήσεων και του κ. Λαμπρινού όπου δόθηκαν διευκρινήσεις για επιμέρους διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
όπως και απαντήσεις σε προβληματισμούς της θεσσαλικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Τη συνεδρίαση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του
ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη ενώ ο Οικονομικός Επόπτης κ.
Βασίλης Γουγουλιάς συντόνισε τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των παρισταμένων.

Δραστηριότητες
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Συναντήσεις του νέου Δ.Σ. του ΣΘΕΒ με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον
Δήμαρχο Λαρισαίων

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα
Αγοραστό είχε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ),
τη Δευτέρα 16 Μαΐου.
Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε στη νέα διοίκηση καλή και
δημιουργική θητεία προς όφελος των θεσσαλικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων και αναφέρθηκε στη
αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Συνδέσμου και της Περιφέρειας που
οδηγεί σε επενδύσεις 1,5 δις ευρώ στη Θεσσαλία με χρηματοδότηση από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Ακόμη, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο υψηλό
ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στην παραγωγική διαδικασία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Οι δυο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίζουν στο δρόμο
της συνέργειας και της συνεργασίας προκειμένου το επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν νέες πρωτοβουλίες και
δράσεις για τη στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. είχαν συνάντηση με τον
Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογίάννη η οποία
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου
αναφέρθηκαν στους στόχους της νέας διοίκησης και στις
προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία και στο
ράλι ανατιμήσεων.
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Ο Δήμαρχος συνεχάρη τα μέλη του νέου Δ.Σ. για την
εκλογή τους τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή του Δήμου
Λαρισαίων ήταν, είναι και θα συνεχίζει να είναι πάντα
ανοικτή σε συνεργασίες και συνέργειες που βοηθούν την
πόλη και τους ανθρώπους της.
Στην συνάντηση μετείχαν από την πλευρά του ΣΘΕΒ,
εκτός του Προέδρου κ. Γ. Ρουπακιά, οι Αντιπρόεδροι κ.κ.
Γ. Καρκανιάς, Β. Μπρέτας, Β. Σαγρής, ο Γενικος Γραμματέας κ. Χρ. Γιακουβής, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Β. Γουγουλιάς και η Γενική Διευθύντρια κα Ελ. Καματέρη.

Δραστηριότητες

Η νέα Διοίκηση του ΣΘΕΒ στον Μητροπολίτη Λαρίσης – Τυρνάβου
ρους του Επισκοπείου, παρουσιάζοντάς τους το έργο και
τις δράσεις της εκκλησίας ενώ η συζήτηση που ακολούθησε διεξήχθη μέσα σε εγκάρδιο κλίμα.

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης – Τυρνάβου Ιερώνυμο είχε την Πέμπτη 12
Μαΐου, ο νέος Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς, συνοδευόμενος και από μέλη της Διοίκησης.
Ο επιχώριος Ποιμενάρχης τους υποδέχθηκε στους χώ-

Από την πλευρά του ο νέος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον
Σεβασμιότατο για την ευγενή του διάθεση και διαβεβαίωσε ότι το θεσσαλικό επιχειρείν στηρίζει και θα συνεχίζει
να στηρίζει τις κοινωνικές δομές της Μητροπόλεως αλλά
και θα σταθεί αρωγός σε κάθε φιλανθρωπική προσπάθεια.
Στη συνάντηση παρέστησαν, ακόμα από τον Σύνδεσμο, ο
Αντιπρόεδρος κ. Βάιος Μπρέτας, ο Γενικός Γραμματέας
κ. Χρήστος Γιακουβής, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Βασίλης
Γουγουλιάς και η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη.

Συνάντηση ΣΘΕΒ – ΟΚΑΝΑ για ομαλή ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
στο εργασιακό περιβάλλον
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ. Αθανάσιο Θεοχάρη είχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς και
η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη την Πέμπτη 30
Ιουνίου στη Λάρισα, στα πλαίσια και της ημερίδας που
πραγματοποίησε ο ΟΚΑΝΑ την ίδια ημέρα για τις νέες δομές και συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρχει
συνεχής συνεργασία μεταξύ των φορέων ώστε όλο και
περισσότερα άτομα που βγαίνουν νικητές από την απεξάρτηση να μπορούν να ενταχθούν πιο εύκολα στο εργασιακό περιβάλλον.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η κινητοποίηση, ουσιαστικά και δραστικά, της επιχειρηματικής κοινότητας ώστε να
υπάρξει γεφύρωση του κόσμου των επιχειρήσεων με τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ώστε αυτές να ενταχθούν
πραγματικά μέσα σε μία κοινωνία που προοδεύει. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα όπως το κοινωνικό στίγμα, η
διασύνδεση των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας
και η αποτελεσματικότητα των εργοδοτικών προγραμμάτων.
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Startup Europe Week Larisa 2022: Στα βήματα των επιτυχημένων Startuppers

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με
θέμα: «Startup Europe Week Larisa 2022: Στα Βήματα των
Επιτυχημένων Startuppers» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022,
για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Πάρκου Καινοτομίας JOIST, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες του JOIST καθώς και τη συμβολή του στην τοπική
κοινωνία. Ο κ. Γιώργος Καρκανιάς, Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ,
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες με έναν σύντομο χαιρετισμό ενώ αναφέρθηκε στον ρόλο του ΣΘΕΒ και στην
υποστήριξη που παρέχει μέσα από ενημερώσεις και
στρατηγικές συνεργασίες στους νέους επιχειρηματίες.

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να δώσουν συμβουλές
αλλά και να εμπνεύσουν όλους εκείνους που, ενώ έχουν
κάποια επιχειρηματική ιδέα, διστάζουν να την προχωρήσουν. Η εκδήλωση άνοιξε με το σύντομο χαιρετισμό και
καλωσόρισμα μέσω βίντεο από την κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας.

Στη συνέχεια, η κα Δήμητρα Πετροπούλου, Στέλεχος του
γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρίστου Δήμα, Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία Συνεχίζοντας, ενημέρωσε του συμμετέχοντες για τις
υπηρεσίες του Elevate Greece και παρουσίασε στατιστικά δεδομένα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Ο κ. Δρίτσας, Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε παρέμβασή του
έκανε αναφορά για τα νέα προγράμματα που ετοιμάζει
το Υπουργείο αλλά και τις νέες δυνατότητες χρηματοδό-

Ειδικότερα, στην εκδήλωση μίλησαν η κ. Κλαίρη Μπακούρα, Curator of Exhibitions and Public Engagement του
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τησης για startups που θα προκύψουν το ερχόμενο διάστημα.
Ακόμη η κα Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τμήματος Καινοτομίας του ΣΕΒ, μίλησε για τις δράσεις του ΣΕΒ
και την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο κ. Ηρακλής Καραντώνης, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, MSc, παρουσίασε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και
τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Καραντώνης,
Partner του Metavallon VC, ενημέρωσε για το επενδυτικό πορτφόλιο του Metavallon VC, το ιδανικό προφίλ των
εταιριών για χρηματοδότηση, αλλά και έδωσε και πρακτικές συμβουλές στους επιχειρηματίες που αναζητούν
τέτοιες μορφές χρηματοδότησης.
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. Γεώργιος Βασιλειάδης, Business
Development της FarmB, μιας πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, ο Νικόλαος Ταζές, Ιδρυτής και Διαχειριστής της Readnet Publications, δίνοντας
την δική του εμπειρία ως επιχειρηματίας, ενώ μίλησε
και για τα εφόδια που χρειάζεται κάποιος για να πετύχει και ο Γιάννης Βαρβαρέλης, Senior Software Engineer
και Co-Founder της Evolluto, μιλώντας για την startup του
αλλά και τους τρόπους που ακολούθησε και ακολουθεί
η εταιρία του για να ξεχωρίσει απ’ τον ανταγωνισμό, να
διευρύνει το πελατολόγιο της, αλλά και να αναπτυχθεί
περαιτέρω.
Ο ΣΘΕΒ και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
θα συνεχίσουν τις δράσεις τους για την υποστήριξη των
νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γενικότερα.

Συνέντευξη
«Καμπανάκι» για ενεργειακό κόστος και καθυστερήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό
Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στις
ίδιες τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, όσο και στις κρατικές δομές και υπηρεσίες και η ανάπτυξη των κατάλληλων
δομών εκπαίδευσης στη χώρα, ώστε να αντιμετωπιστεί
η έλλειψη στελεχών και εργατικού δυναμικού είναι δυο
τομείς βασικής προτεραιότητας της νέας διοίκησης του
ΣΘΕΒ. Ανανεωμένο σε μεγάλο βαθμό και με μέσο όρο
ηλικίας τα 38-40 έτη το νέο Δ.Σ. του ΣΘΕΒ αποτελείται
επί το πλείστον, όπως επισημαίνει στo naftemporiki.gr ο
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νέος πρόεδρος του Συνδέσμου, Γεώργιος Ρουπακιάς, από
εκπροσώπους της δεύτερης γενιάς οικογενειακών επιχειρήσεων της περιοχής, δηλαδή της γενιάς που μεγάλωσε
μέσα στην κρίση και δεν γνώρισε ποτέ καλές ημέρες, εξ
ου και προσπαθούν να έχουν – όπως σημειώνει ο κ. Ρουπακιάς – «μια πιο ανοιχτή ματιά».
«Μας ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, μας προβληματίζει πολύ έντονα το λεγόμε-

Συνέντευξη

νο brain drain-η φυγή της νεολαίας στο εξωτερικό, γιατί
μπαίνοντας σε μια νέα ημέρα-εποχή που σιγά σιγά φαίνεται ότι η οικονομία θα αρχίσει να βελτιώνεται και να
αναπτύσσεται, δεν μπορείς να αναπτυχθείς χωρίς το κατάλληλο δυναμικό, είτε αυτό λέγεται εργατικό, είτε λέγεται στελέχη», επισημαίνει ο κ.Ρουπακιάς και προσθέτει:
«Τα μεν στελέχη φεύγουν στο εξωτερικό και μας προβληματίζει πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε στις συνθήκες της ελληνικής αγοράς ένα τέτοιο περιβάλλον ώστε
να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε και από την άλλη
πλευρά ο μεγάλος προβληματισμός μας είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει εργατικό και τεχνικό προσωπικό και δεν
υπάρχει η κατάλληλη σχετική εκπαίδευση, δεν μπορείς
να βρεις εργαζόμενους που να μπορούν να στελεχώσουν
τις γραμμές παραγωγής». Εδώ ακριβώς, σύμφωνα με τον
νέο πρόεδρο του ΣΘΕΒ, «κουμπώνει» η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό-αυτοματοποιήσεις, ενώ παράλληλα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δημιουργήσει
σε όλες τις βαθμίδες του άτομα με τις αναγκαίες νέες
ψηφιακές δεξιότητες, όπως επίσης και να εφαρμοστεί ο
ψηφιακός μετασχηματισμός και στο δικαστικό σύστημα
της χώρας, τουλάχιστον στις αστικές υποθέσεις.
Προβληματισμό προκαλεί, επίσης, στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΘΕΒ, όπως τονίζει ο κ. Ρουπακιάς, «η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, δηλαδή αυτή
η χαρμολύπη, από τη μια να βλέπουμε ότι όντως γίνονται βήματα αναπτυξιακά, ότι όντως έρχεται κάτι καλύτερο εγγύτερα, από την άλλη ο πόλεμος και το ενεργειακό πρόβλημα που αναπτύχθηκε τόσο έντονα και τόσο
απότομα, όπως και ο πληθωρισμός. Μέσα σε αυτά όλα
προσπαθούμε πώς να χαράξουμε καλύτερα μια γραμμή
βοηθώντας και τους συναδέλφους, βοηθώντας τις επιχειρήσεις».
Ενεργειακό
Ιδιαίτερα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, ο νέος
πρόεδρος του ΣΘΕΒ επισημαίνει πως οι εγκατεστημένες

επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Λάρισας έχουν υποβάλει αίτημα
για αναβάθμιση του δικτύου και των υποσταθμών για
να μπορέσουν να κάνουν net metering στις στέγες τους.
«Όταν είναι τόσο μεγάλο το ενεργειακό κόστος πρέπει να
μπορούμε να συμψηφίσουμε, οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να κάνουν επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι
αλλά αυτή τη στιγμή δεν δίνεται πουθενά αυτή η δυνατότητα», επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Κατά
συνέπεια, καλά είναι τα μεγάλα έργα που μπορούν να
βγάλουν τη χώρα ασπροπρόσωπη ενεργειακά αλλά θα
πρέπει να δοθεί λύση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να μπορέσουν να γίνουν βιώσιμες».
Αναπτυξιακός
Πρόσθετο μείζον θέμα για το οποίο «φωνάζει» όλος ο
επιχειρηματικός κόσμος, όπως και ο ΣΘΕΒ, σύμφωνα με
τον κ. Ρουπακιά, είναι οι καθυστερήσεις στον νέο αναπτυξιακό νόμο. «Υπάρχει ένα νομοσχέδιο ψηφισμένο
από τον Φεβρουάριο αλλά ακόμη δεν έχουν βγει οι προσκλήσεις για τον αναπτυξιακό. Η χώρα δεν έχει αναπτυξιακό νόμο ενεργό αυτή τη στιγμή, διανύουμε ήδη τον
Ιούνιο-το καλοκαίρι και δε νομίζω ότι προβλέπει κανείς
να βγουν οι προσκλήσεις νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο
στον αέρα. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι η πολλές
επιχειρήσεις έχουν βάλει φρένο στις επενδύσεις τους
προκειμένου να ενταχθούν στον α.ν. και η καθυστέρηση
είναι τροχοπέδη όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που θέλουν
να επενδύσουν και να κάνουν ένα βήμα μπροστά αλλά
και σε όλη την αλυσίδα πίσω από τις επενδύσεις πίσω
που ζει από αυτό το κομμάτι, τον προμηθευτή των μηχανημάτων, τον κατασκευαστή των εγκαταστάσεων κ.ο.κ.,
είναι μια οικονομία παγωμένη. Δεν φτάνει, δηλαδή, το
γεγονός ότι έχει εκτοξευτεί το κόστος σε επίπεδα δυσθεώρητα πλέον, δεν έρχεται και ο α.ν. για να δώσει μια ανάσα, για να προχωρήσει κάτι».
Συνέντευξη Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Γιώργου Ρουπακιά στην
εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» (19/06/2022)
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Παρουσίαση

Η εταιρεία ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ Γ.Α.Ε. ,ιδρύθηκε το 2007 από τον
Γεώργιο Τσινούλη, γεωπόνο, στη Χάλκη Λάρισας, τον τόπο
καταγωγής του. Ξεκίνησε ως εταιρεία διάθεσης γεωργικών
εφοδίων (λιπασμάτων, σπόρων, φυτοφαρμάκων κ.α.)
αλλά και παροχής υπηρεσιών γεωπονικού περιεχομένου.
Το 2012 φυτεύονται τα πρώτα δένδρα φιστικιάς σε
ιδιόκτητα κτήματα της εταιρείας και ταυτόχρονα
ξεκινά η πιο εντατική ενασχόληση με την καλλιέργεια
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και παραγωγή ξηρών καρπών, οσπρίων, αραχίδας
διευρύνοντας συνεχώς το ήδη υπάρχον πελατολόγιο .
Τον Ιούνιο του 2017, η εταιρεία αρχίζει να
δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση και ξεκινά την
λειτουργία του «ARELAND, Η γη των παιδιών μας», ενός
καταστήματος διάθεσης ξηρών καρπών, αποξηραμένων
φρούτων και βιολογικών προϊόντων στο κέντρο της
Λάρισας και το οποίο αναλαμβάνει η σύζυγος του κου

Παρουσίαση

Τσινούλη, κα Τερζούδη Αθηνά, δικηγόρος. Το όνομα του
καταστήματος είναι βασισμένο στα αρχικά των ονομάτων
των τριών παιδιών τους (Άρτεμις, Ελένη, Αντώνης) και της
λέξης “land” (γη), είναι λοιπόν «η γη των παιδιών μας».

εταιρείας που δραστηριοποιούνται στην γύρω περιοχή.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 η εταιρεία πραγματοποιεί την
πρώτη εξαγωγή της στο εξωτερικό (Σουηδία) και τον
επόμενο χρόνο προστίθεται και το Βέλγιο.

Στόχος να συνδεθεί η παραγωγή των καλλιεργειών
της εταιρείας, με την επεξεργασία και την προώθηση
μιας σειράς προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας και
ευεξίας σε ένα χώρο φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι. Ένα
μεγάλο μέρος των προϊόντων προέρχεται λοιπόν, από
τις παραγωγές όχι μόνο των ιδιόκτητων καλλιεργειών
αλλά και συνεργαζόμενων παραγωγών και πελατών της

Τον τελευταίο χρόνο, έπειτα από την ένταξη στον
Αναπτυξιακό Νόμο και την λήψη της έγκρισης για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου μέσω αυτού,
ξεκίνησε η ανέγερση κτιρίου περίπου 1800 τ.μ. για την
επεξεργασία, μεταποίηση και τυποποίηση ξηρών καρπών
που θα εμπορεύεται η ίδια η εταιρεία με σκοπό την
ολοκλήρωση του μέσα στον επόμενο χρόνο.

www.areland.gr
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Δραστηριότητες

Ο ΣΘΕΒ στηρίζει το 2ο Φεστιβάλ Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Μια μοναδική ευκαιρία για μαθητές γονείς και εργαζόμενους να ενημερωθούν δια ζώσης για περισσότερα
από 80 προγράμματα σπουδών που προσφέρουν 35 από
τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, προσέφερε το 2ο Φεστιβάλ Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη φορά
φέτος στις 29 Ιουνίου στην Πλατεία Ταχυδρομείου στη
Λάρισα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του
Δήμου Λαρισαίων, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Επιμελητηρίου Λάρισας και
της Ένωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ν. Λάρισας. Οι στόχοι του Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν
σε Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι διοργανωτές.
Στη συνέντευξη τύπου η κα Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ τόνισε: «Ο ΣΘΕΒ δεν θα μπορούσε
να μην στηρίξει μια τέτοια διοργάνωση. Μια στιγμή είναι αρκετή να καθορίσει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου.
Ενός νέου ανθρώπου που είναι ο μελλοντικός φοιτητής
και ο μελλοντικός εργαζόμενος. Εργαζόμενοι με προσόντα και δεξιότητες είναι αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις
της περιοχής μας. Μέσα από αυτή την εκδήλωση γίνεται
ένα πρώτο βήμα στην ενημέρωση που έρχεται να καλύψει ένα κενό της πολιτείας».
Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να αποκτήσει ο επισκέπτης,
και κυρίως οι νέοι, συνολική εικόνα για τις προσφερόμενες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εκπαίδευση και στη
βελτίωση ατομικών προσόντων και δεξιοτήτων. Παρέχεται η δυνατότητα σε μελλοντικούς φοιτητές να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα για τις προσφερόμενες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εκπαίδευση και στη βελτίωση
ατομικών προσόντων και δεξιοτήτων, καθώς συναντούν,
συγκεντρωμένους σε ένα χώρο, όλους τους φορείς εκπαίδευσης και έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους
14

καθετί που αφορά τις σπουδές τους.
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Γιώργος Ρουπακιάς δήλωσε: «Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θεωρεί ότι οι θεσσαλικές
επιχειρήσεις στηρίζονται πάνω σε εργαζομένους με προσόντα και με κατάλληλες δεξιότητες και ένας από τους
κύριους στόχους του Συνδέσμου είναι η διαρκής προσπάθεια σύνδεσης της παραγωγής με την εκπαίδευση».
Στον χώρο του φεστιβάλ (Πλατεία Ταχυδρομείου) παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, η Γενική Διευθύντρια
κα Έλενα Καματέρη και από το Γραφείο Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου.

Δραστηριότητες

Ενημερωτικές συναντήσεις με επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ για τις υπηρεσίες
που προσφέρει το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Ο ΣΘΕΒ, στα πλαίσια της ενημέρωσης των επιχειρήσεων
μελών του Συνδέσμου για τις υπηρεσίες που προσφέρει
το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων μελών του: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., PVG HELLAS, HELLASTONES, ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Θ. ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε., ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, στις 28
Μαΐου και στις 17 Ιουνίου.

ταξύ άλλων, τον εντοπισμό κατάλληλων αγορών στόχων
για τα προϊόντα τους, την εύρεση προμηθευτών πρώτων
υλών λόγω των προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην
εφοδιαστική αλυσίδα, τον εντοπισμό πιθανών εισαγωγέων σε στοχευμένες αγορές, την αναζήτηση προμηθευτών
για συγκεκριμένα προϊόντα, τη συμμετοχή σε εκθέσεις,
την αναζήτηση για νέες τεχνολογέις κ.α.

Οι εκπρόσωποι των εταιριών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την εθνική υποδομή που αποτελεί
το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ πάνω σε θέματα υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη μεριά τους, οι εκπρόσωποι
των εταιριών έθεσαν ερωτήματα που αφορούσαν, με-

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας στις ΜμΕ και Σύμβουλος Μεταφοράς
Τεχνολογίας του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ κ. Αχιλλέας Μπάρλας,
η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη και
τα στελέχη του ΣΘΕΒ κα Ελένη Ευαγγελοπούλου και κ.
Χρήστος Τσιτόπουλος.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Οι εργασιακές αλλαγές και το πλαίσιο των όρων αμοιβής & εργασίας»
Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα: «Οι εργασιακές αλλαγές και το πλαίσιο των
όρων αμοιβής & εργασίας» την Τετάρτη 8 Ιουνίου.

τμημάτων αλλά και εργαζόμενοι που θέλησαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις εργασιακές
αλλαγές που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω στις νέες αλλαγές που έγιναν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τον νέο κατώτατο μισθό, τις
άδειες των εργαζομένων αλλά και τα έντυπα του Εργάνη που προκύπτουν ως υποχρεώσεις της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του μισθολογικού έτους.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Ραπανάκης Πέτρος μετέδωσε τις γνώσεις του και εξήγησε αναλυτικά όλες τις
αλλαγές και τους νόμους σχετικά με τις υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζομένους τους.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από τα τμήματα λογιστηρίων των επιχειρήσεων, προϊστάμενοι
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Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά
προγράμματα
προσαρμοσμένα
στις
ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών
τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και διεπιχειρησιακά.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων»
Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Αποτελεσματική διαχείριση και
επίλυση προβλημάτων» την Πέμπτη 12 Μαΐου.

πωλήσεων των επιχειρήσεων, προϊστάμενοι τμημάτων
αλλά και εργαζόμενοι που θέλησαν να διευρύνουν τις
γνώσεις τους σχετικά με την επιχειρησιακή επικοινωνία.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων διαχείρισης προβλημάτων
αλλά και στον προγραμματισμό σχεδίων δράσης για να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα προκύψουν.

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου κα. Χριστοφή Βασιλική
μετέδωσε τις γνώσεις της για το αντικείμενο ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
εκφραστούν μέσα από παραδείγματα αλλά και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους μέσα από case studies.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από τα τμήματα
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Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Εξοικονόμηση ενέργειας με κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης»
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
και το Kafkas Institute πραγματοποίησαν webinar την Πέμπτη 7 Απριλίου, με θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας με
κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης».
Αφορμή για την πραγματοποίηση του webinar ήταν η
σημαντική αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας η οποία
κάνει επιτακτική την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας
σε βιομηχανίες και κτίρια. Πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αφορά στη λειτουργία
ηλεκτρικών κινητήρων.
Τα στελέχη των επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης κινητήρων, την ισχύουσα
νομοθεσία ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα εξοικο-
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νόμησης ενέργειας με την αντικατάσταση των κινητήρων
με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους με στόχο την εξομάλυνση του ενεργειακού κόστους.
Εισηγητές του webinar ήταν οι:
• Κανελλάκης Κωνσταντίνος, Industry & Marine manager
at KAFKAS S.A.
• Γκιόκας Χρήστος, Motion & Drives Senior Engineer at
KAFKAS S.A.
• Παπαϊωάννου Κατερίνα, Motion & Drives Engineer
Ο ΣΘΕΒ και το Kafkas Institute μέσω του webinar εγκαινιάζουν την συνεργασία τους και προγραμματίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καλύψουν τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών.
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Δραστηριότητες

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΘΕΒ στην 5η «Ημέρα Καριέρας» που
διοργάνωσε η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στη Λάρισα
Συνάντηση με τον Διοικητή ΟΑΕΔ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαΐου η 5η «Ημέρα Καριέρας» που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) στη Λάρισα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 45 επιχειρήσεις οι οποίες πρόσφεραν περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας και
στην πλειονότητα αυτών να αποτελούν ενεργά μέλη του ΣΘΕΒ.
Μέλη της Διοίκησης του ΣΘΕΒ, στα πλαίσια της εκδήλωσης, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επιχειρήσεις και εκπροσώπους φορέων για τα
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των τοπικών επιχειρήσεων
με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης
του ΣΘΕΒ, που εκπροσωπήθηκε από
τους κ.κ. Β. Μπρέτα, Χρ. Γιακουβή, Απ.
Δοντά και Ελ. Καματέρη, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων με τον κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, Διοικητή του ΟΑΕΔ,
ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση
μαζί με την Περ. Διευθύντρια του ΟΑΕΔ
κα Όλγα Τσιούρβα.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα και διατυπώθηκαν προτάσεις που
αφορούν τη διασύνδεση επιχειρήσεων, εργαζομένων με την εκπαίδευση,
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ, τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των διαδικασιών και την επίλυση όλων
των διαχρονικών παθογενειών που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην
κάλυψη των αναγκών τους για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
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Συμμετοχή ΣΘΕΒ στην ημερίδα με θέμα: «Γυναίκα και βιβλίο»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουνίου στην Αίθουσα Τελετών του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου στη
Λάρισα, ημερίδα με θέμα: «Γυναίκα και βιβλίο» που συνδιοργάνωσαν η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, το Μουσείο
Σχολικής Ζωής κι Εκπαίδευσης, το PEN Greece, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος,
υπό την Αιγίδα, της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων του
Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, της International Action Art.
Πολλά και σημαντικά τα θέματα που θίχτηκαν, μέσα από ποικίλες οπτικές. Από τη γλώσσα, τα στερεότυπα στα σχολικά
βιβλία, τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, μέχρι τη θέση των γυναικών στην πολιτική και στις επιχειρήσεις, αλλά και
την ενδοοικογενειακή βία.
Στην ημερίδα συμμετείχε με ομιλία της η Γενική Διευθύντρια
του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη η οποία, τόνισε, μεταξύ άλλων: «…
Χρειάστηκαν πολλά χρόνια - ή καλύτερα αιώνες -, πολλοί αγώνες
ώσπου οι γυναίκες να παγιώσουν την θέση τους στην κοινωνία,
τον εργασιακό τομέα, τον πολιτικό στίβο, ακόμα και μέσα στην
οικογένεια. Η διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών,
και πόσο μάλλον η θέσπισή τους, δεν έγινε εν μία νυκτί…Σε
όλη την Ευρώπη δε, παρατηρείται ότι ο αριθμός των γυναικών
επιχειρηματιών, είναι αρκετά χαμηλός. Συγκεκριμένα, ενώ οι
γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 52% του πληθυσμού της
Ευρώπης, αποτελούν μόλις το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% των επιχειρηματιών, σε ό,τι
αφορά στις start-ups. Όσο για την ισότητα των φύλων, η Ελλάδα
βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών
της ΕΕ, σύμφωνα με την Έκθεση του EIGE για τον Δείκτη Ισότητας
των Φύλων του 2020, με τη Σουηδία να καταλαμβάνει την πρώτη
θέση της λίστας, με βαθμολογία που «αγγίζει» το 83,8%... Η
ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας και
η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα μπορούσαν
έτσι να προσθέσουν δισεκατομμύρια στην οικονομία…».
21

Δραστηριότητες

Στην 21η συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστημίων
Ελλάδας συμμετείχε ο ΣΘΕΒ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής
ήταν μεταξύ των ομιλητών στην 21η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Πανεπιστημίων της Ελλάδας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την
Παρασκευή 20 Μαΐου στον Βόλο.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν θέματα
όπως η θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, η χρηματοδότηση αυτής μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, η
εξάμηνη Πρακτική Άσκηση των φοιτητών των πρώην ΤΕΙ,
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας και άλλα διαχειριστικά θέματα και θέματα ασφάλισης
των ασκούμενων.
Ο κ. Γιακουβής στην ομιλία του με τίτλο: «Ο ΣΘΕΒ και οι
επιχειρήσεις μέλη του ως φορείς υποδοχής φοιτητών
πρακτικής άσκησης» αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα
της αναβάθμισης του θεσμού της πρακτικής άσκησης
επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέ-

τουν θέσεις πρακτικής άσκησης λόγω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να επιδεικνύουν και στα
πλαίσια των συνεργασιών που πρέπει να έχουν με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και γιατί με τον τρόπο αυτό
δημιουργούν μια βάση μελλοντικών στελεχών, τα οποία
έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν εξειδικευμένα
σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.
Επίσης, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι: «…είναι αναγκαία η
χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών
μας από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, η συμμετοχή
των επιχειρήσεων στην πρακτική άσκηση των φοιτητών
θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ενεργή, προσφέροντας
ουσιαστικές θέσεις πρακτικής άσκησης σε διάφορες ειδικότητες και να εκλαμβάνουν την προσφορά των θέσεων
αυτών ως ένα μέρος της παραγωγικής τους διαδικασίας
ενώ θα πρέπει να διευρυνθεί η προσφορά των επιχειρήσεων σε αμειβόμενες θέσεις, κατεύθυνση στην οποία
εμείς οι Σύνδεσμοι των Επιχειρήσεων θα πρέπει συμβάλλουμε…».

foto: taxydromos.gr
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Ομιλητής ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ στην εκδήλωση «IBO ΕΚΕΤΑ 2.0: Κυψέλη
Καινοτομίας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία»
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς ήταν μεταξύ των
εκλεκτών ομιλητών στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (iΒΟ) του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με θέμα: «iBO |

EKETA 2.0: Κυψέλη Καινοτομίας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία» την Πέμπτη 19
Μαΐου στη Λάρισα. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε στο ρόλο της Κυκλικής Οικονομίας ως το νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί τόσο πρόκληση όσο και αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις, και την κοινωνία
γενικότερα, όσον αφορά τη μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία
με επάρκεια των φυσικών πόρων και μειωμένες ανάγκες για νέους πόρους που
πρέπει να αντληθούν με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ήταν η ανάδειξη της
εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας ως επιταχυντής στην ανάπτυξη του
Πρωτογενούς Τομέα, καθώς και η παρουσίαση των στρατηγικών πλάνων του Ινστιτούτου στην ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στις εξελίξεις της Ψηφιακής
και Αειφόρου γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συμμετοχή Προέδρου ΣΘΕΒ στο 1ο Συνέδριο για τα Πάρκα Καινοτομίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19
Μαΐου στη Λάρισα το 1ο Συνέδριο με τίτλο: «Τα Πάρκα
Καινοτομίας ως Μοντέλα Ενίσχυσης των Περιφερειακών Οικοσυστημάτων» που διοργανώθηκε από το JOIST
Innovation Park με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Ανάπτυξη Τοπικών
Οικοσυστημάτων Καινοτομίας» και αναφέρθηκε στις
ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά την καινοτομία
και τους τρόπους με τους οποίους τα πάρκα καινοτομίας

μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις.
Στη συζήτηση έγινε ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο των οικοσυστημάτων Καινοτομίας στη μεταφορά της γνώσης, της
επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας, ενώ εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίον το συγκεκριμένο μοντέλο συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη.
Στο συνέδριο παρέστη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Χρήστος Δήμας, εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των Πανεπιστημίων, επιχειρηματίες και
πλήθος κόσμου.
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Η Ζυθοποιία Πηνειού, είναι η πρώτη - και η μόνη μέχρι
σήμερα- ζυθοποιία της Λάρισας. Ιδρύθηκε στις αρχές
του 2018 και είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο και άρτια
εξοπλισμένο ζυθοποιείο, στο 7ο χιλ της οδού ΛάρισαςΣυκουρίου. Παράγει σε μόνιμη βάση τέσσερις ετικέτες,
την Lola Pilsner μία μπίρα ξανθιά με αλκοόλ 5,0% , Την
Lola Belgian Ale, με αλκοόλ 5,5%, την Lola IPΑ με 6,0 %
αλκοόλ, και την Cambos Lager μία ξανθιά και κρυστάλλινα
διαυγή λάγκερ με 4,5 % vol. Παράγει επίσης και αρκετές
επετειακές ετικέτες (Marzen, Ντορτ, Ντούγκελ, Explorer
κλπ).
Το ζυθοποιείο διαθέτει, ζυθοβραστήριο 2.000 Lit, και
υπερσύγχρονη και ταχύτατη
μονάδα εμφιάλωσης
και επικόλλησης ετικετών, με δυνατότητα παραγωγής
περίπου 4.800 εκατόλιτρων (HL) δηλαδή 480.000
Λίτρα, ζύθου τον χρόνο. Έχει οργανωθεί με τρόπο
ώστε η παραγωγική διαδικασία να πραγματοποιείται
με μεθόδους απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον,
ώστε εξασφαλίζουν την μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος στο ελάχιστο δυνατό, ενώ η εταιρία
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έχει αποκτήσει σύστημα ασφαλείας και υγιεινής των
τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ.ΕΛΟΤ ISO 22000,
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα σ όλα τα
στάδια παραγωγής. Στους χώρους του ζυθοποιείου
λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος και επισκέψιμος
χώρος, όπου οργανώνεται επισκέψεις, σεμινάρια με
ξεναγήσεις στον χώρο παραγωγής και εκδηλώσεις
ζυθογνωσίας, δίνοντας την δυνατότητα στην εταιρία να
αποκτήσει το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, σύμφωνα
με τις νέες προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού
Το τελευταίο έτος, η Ζυθοποιία Πηνειού σε συνεργασία
με την με την start up εταιρία Oliveex, προχώρησε σε
πλήρη εφαρμογή ψηφιοποίησης του βιομηχανικού
χώρου, με όλα τα δεδομένα του υπάρχοντα εξοπλισμού
να αποθηκεύονται πλέον στο Cloud και να αναλύονται
σε πραγματικό χρόνο από αλγόριθμους τεχνητής
νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των
δεδομένων συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερής
ποιότητας, τη βέλτιστη ζύμωση και ωρίμανση των
προϊόντω, αλλά και στη βελτιστοποίηση της διάρκειας
κάθε παραγωγικής διεργασίας και της ηλεκτρικής

Παρουσίαση
ενέργειας που αυτή σπαταλά. Τέλος, με τη χρήση των
δεδομένων η Ζυθοποιία Πηνειού βελτιστοποιεί την
ψηφιακή ιχνηλασιμότητα του προϊόντος της διαθέτοντας
για κάθε παρτίδα που παράχθηκε ένα ψηφιακό
αντίγραφο, το οποίο πιστοποιεί τις βέλτιστες συνθήκες
παραγωγής και μετέπειτα αποθήκευσης του προϊόντος.
Η Ζυθοποιία Πηνειού, από την έναρξή της, είναι μέλος της
Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιιών (ΕΕΖ) και του Συνδέσμου
Μικρών και Ανεξάρτητων Ζυθοποιιών (ΣΜΑΖΕ), του
Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) καθώς και
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ) από το 2020.
Βραβεύσεις των προϊόντων
1. Η Lola Pilsner τιμήθηκε με το βραβείο κοινού «First Appearance Beer» στα Beer Bartender Awards 2019.
2. Η Lola Belgian Ale κέρδισε κατέκτησε την 1η θέση στην
κατηγορία «Πρωτοεμφανιζόμενη μπύρα» το 2020
3. Η Lola Belgian Ale κέρδισε τη 2η θέση, στην
κατηγορία «Pale Ale», που κρίθηκε από διεθνή επιτροπή
εμπειρογνωμόνων δοκιμών (τυφλή δοκιμή). 2020
4. Η Lola Pilsner κέρδισε την 3η θέση, στην κατηγορία «Pils»,
που κρίθηκε από επιτροπή διεθνών εμπειρογνωμόνων
(τυφλή δοκιμή )2020 .

5. Η Ζυθοποιία Πηνειού κέρδισε την 3η θέση στη δημόσια
ψηφοφορία, τόσο για τις υψηλής ποιότητας μπύρες όσο
και για την εταιρική της λειτουργία, στην κατηγορία
«Μικροζυθοποιίες»
6. Διάκριση Superior Taste Award (**), από το International Taste Institute για την πρώτη της ετικέτα Lola Pilsner, 2021
7. Η Lola Ipa κέρδισε το ‘’Gold award” στα Greek Beer
Awards, οπού διακρίθηκε για την εμφάνιση, την γεύση
και το άρωμα της, 2021
8. Η Ζυθοποιία Πηνειού βραβεύτηκε από το Επιμελητήριο
Λάρισας με το Βραβείο επιχειρηματικότητας 2020 για την
συμβολή της στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας.
9. Διάκριση Superior Taste Award (**), από το International Taste Institute για την τρίτη της ετικέτα Lola IPA,
2022.

Ζυθοποιία Πηνειού ΙΚΕ
7ο χιλ. Οδού Λάρισας Συκουρίου, Λάρισα
τηλ. 2410575710
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Για την ημέρα Ευρώπης
«Για μια Ευρώπη πιο δυνατή και συνεκτική»
Στις 9 Μάϊου γιορτάζουμε το όραμα των Ευρωπαίων
για ειρήνη και ενότητα. Ένα όραμα που πραγματώνεται
μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη φετινή επέτειο, η
διεθνής πραγματικότητα μας φέρνει αντιμέτωπους για
μια ακόμα φορά με προκλήσεις και κρίσιμα ερωτήματα
που αφορούν την Ευρώπη ως σύνολο και ως κάθε χώρα
ξεχωριστά.
Η Ευρώπη εξέρχεται σταδιακά από την πανδημία του
κορωνοϊού, η οποία έπληξε όλο το πλανήτη τόσο σε
ανθρώπινο όσο και οικονομικό επίπεδο, και βρίσκεται
αντιμέτωπη με ένα πόλεμο μέσα στη καρδιά της που έχει
προκαλέσει μια τεράστια ανθρωπιστική και οικονομική
κρίση.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δοκιμάζονται τα
αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσμός και

ως ρυθμιστικός παράγοντας ειρήνης και ευημερίας για
όλους τους πολίτες της.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας
αντιμετωπίζεται από μια πρωτοφανή πολιτική ενότητα
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα
που αντανακλά και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της ως
Θεσμού, αλλά και όλων των κρατών μελών της απέναντι
στη Δημοκρατία, τη Διεθνή Νομιμότητα, την Κοινωνική
Αλληλεγγύη και την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, που
αποτελούν και τις βασικές ιδρυτικές αρχές της.
Ωστόσο είναι επιτακτικό, η αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής, της ενεργειακής και οικονομικής
κρίσης να οδηγήσει πέραν της πολιτικής ταύτισης
και σε μια οικονομική με κοινά μέτρα αντιμετώπισης
των ενεργειακών ανατιμήσεων και των υπόλοιπων
πληθωριστικών τάσεων, οι οποίες απειλούν άμεσα τη
βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την κάθε
ευρωπαϊκή οικογένεια ξεχωριστά.
Η ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση στις ανθρωπιστικές και
οικονομικές συνέπειες του πολέμου οφείλει να είναι
ακριβής και αποτελεσματική, ώστε να επιβεβαιώσει
την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας που πρέπει
να έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο όραμα της
Ευρώπης και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα στη
συνείδηση των μελών της.
Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θέλουμε μια Ευρώπη πιο
δυνατή και συνεκτική, που θέτει τη διεθνή ατζέντα και
ηγείται στα θέματα της καινοτομίας, της ψηφιακής
οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, λειτουργεί
αποτελεσματικά και παράγει μέρισμα ευημερίας για
όλους τους πολίτες της.
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05 Απριλίου

09 Μαΐου

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς παρεχώρησε
συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας και στη
δημοσιογράφο Δέσποινα Θεοδώρου σχετικά με τους
στόχους της νέας Διοίκησης

Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και Μέλος του Δ.Σ. του
ΣΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη στο δείπνο που
παρέθεσε ο ΣΕΒ σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα σε
αντιπροσωπεία επιχειρηματιών από τη Γαλλία

09 Απριλίου

16 Μαΐου

Στα εγκαίνια του εργοστασίου της εταιρίας ΚΛΙΑΦΑ
στα Τρίκαλα παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και ο
Αντιπρόεδρος κ. Βασίλης Σαγρής

Στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Εργασία χωρίς
βία και παρενόχληση: Οδηγός ΣΕΒ για επιχειρήσεις»,
που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ, συμμετείχε η Γενική
Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη

12 Απριλίου
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση για το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ALUVET, στην οποία συμμετείχε η
κα Ελένη Ευαγγελοπούλου από το Γραφείο Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του Συνδέσμου

19 Απριλίου
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου ύστερα από τις εκλογές της
31ης Μαρτίου

28 Απριλίου
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Διοικητή της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
κ. Φώτη Σερέτη σχετικά με τη λειτουργία ιατρείου στη
ΒΙΠΕΛ. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της ΕΕΒΙΠΕΛ και Μέλος
του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Βαγγέλης Γκάγκος και η Γενική
Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη

17 Μαΐου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, στη διάρκεια του οποίου
τα μέλη του είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις
υπηρεσίες που προσφέρει το ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ, από τον
Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας στις ΜμΕ και
Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας κ. Αχιλλέα Μπάρλα.
Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. είχαν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν για τον εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας
Αδειοδότησης ΑΠΕ και το Net Metering από τον
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ κ. Γιώργο
Ξηρογιάννη καθώς και από τον Διευθυντή Τομέα
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών
Πολιτικών του ΣΕΒ κ. Μιχάλη Μητσόπουλο.

05 Μαΐου
Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας και στον δημοσιογράφο
κ. Πάνο Γαρουφαλιά έκανε δήλωση ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ
κ. Γιώργος Ρουπακιάς σχετικά με το ενεργειακό κόστος
που πλήττει τις επιχειρήσεις αλλά και τις προσπάθειες
της Κυβέρνησης για τη μείωση του ρεύματος
Η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη παρέστη στην
πρεμιέρα της παράστασης «FRIDA 2.0» του Θεσσαλικού
Θεάτρου
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21 Ιουνίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου

04 Ιουνίου
Στην ημερίδα με θέμα: «Το Γυναικείο Επιχειρείν στη
σύγχρονη εποχή», στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Φόρουμ
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε
στη Λάρισα, παρέστη η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα
Έλενα Καματέρη

07 Ιουνίου
Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της μετονομασίας των
εταιριών της ΗΛ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Α.Ε. και της επέκτασης
της Berlin Packaging στην Ανατολική Ευρώπη και Μέση
Ανατολή με έδρα την Ελλάδα, παρέστη ο Πρόεδρος του
ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς

15 Ιουνίου
Στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, που
πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην Αθήνα, παρουσία
του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, ο
Αντιπρόεδρος κ. Βασίλης Σαγρής, το Μέλος του Δ.Σ. κ.
Βαγγέλης Γκάγκος και η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα
Καματέρη

18 Ιουνίου
Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής
παρέστη στην ανοικτή συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε
στον Βόλο
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22 Ιουνίου
Πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση με τον Διοικητή
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη σχετικά με τη λειτουργία
ιατρείου στη ΒΙΠΕΛ, στην οποία εκτός από τον Πρόεδρο
της ΕΕΒΙΠΕΛ και Μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Γκάγκο και
τη Γενική Διευθύντρια κα Καματέρη παρέστη και από
την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Μάριος
Μακρανδρέου

24 Ιουνίου
Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Μονάδας
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας κ. Γιώργο Σταμπουλή και κα Γλυκερία
Καραγκούνη είχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ στα
πλαίσια της διαμόρφωσης συνεργασίας μεταξύ των δύο
φορέων προς όφελος της θεσσαλικής επιχειρηματικότητας
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Workshop: «Post-Digital Era Becoming future proof»
Το Μητροπολιτικό Κολέγιο διοργάνωσε, με την
υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών, δια ζώσης workshop με τίτλο:
«Post-Digital Era Becoming future proof», την Πέμπτη 30
Ιουνίου στη Λάρισα.
Το Metaverse Continuum είναι ένα φάσμα ψηφιακά
βελτιωμένων
κόσμων,
πραγματικοτήτων
και
επιχειρηματικών μοντέλων που είναι έτοιμα να
φέρουν επανάσταση στη ζωή και τις επιχειρήσεις την
επόμενη δεκαετία. Αναμένεται να μεταμορφώσει τον
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και

αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες, τον τρόπο με τον
οποίο γίνεται η εργασία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που προσφέρουν, καθώς και τον τρόπο που τα παράγουν
και τα διανέμουν. Καθώς αυτές οι εξελίξεις αμφισβητούν
τις βασικές υποθέσεις σχετικά με την τεχνολογία και
τις επιχειρήσεις, δημιουργείται ένα νέο τοπίο χωρίς
κανόνες ή προσδοκίες. Είναι καιρός να οικοδομηθεί και
να διαμορφωθεί ο κόσμος του αύριο.
Εισηγητής του workshop ήταν ο Δρ. Πάρης Λιανός, Dean
of Business School.

Συνάντηση των εταίρων του ALUVET στη Λάρισα
Στα πλαίσια του έργου AluVET: Vocational Training and Education for Aluminium Sector, Erasmus+
πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των
εταίρων την Τρίτη 7 Ιουνίου στη Λάρισα.
Το AluVET στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής
ανάπτυξης εκπαιδευτών επαγγελματικών σχολών σε
ελαφρά μέταλλα/ αλουμίνιο, 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).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν
τη μέχρι τώρα πορεία του έργου και τα επόμενα βήματα
που πρέπει να γίνουν θέτοντας συγκεκριμένους στόχους
για το επόμενο διάστημα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του
έργου: Iddmib, TALSAD, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών, IED Institute of Entrepreneurship Development, ALFED.

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
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Εσπερίδα με θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας –
Νομοθετικό πλαίσιο, κριτήρια επιλογής και ορθή χρήση των ΜΑΠ»
Η εταιρεία ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ, διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα: «Ασφάλεια
και Υγεία στους χώρους εργασίας. Νομοθετικό πλαίσιο,
κριτήρια επιλογής και ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ)», την Τρίτη 24 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.
Η εκδήλωση είχε ως στόχο να αναδείξει τους ορατούς και
αόρατους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας και τους τρόπους αποφυγής
επαγγελματικών ατυχημάτων μέσω της χρήσης των κατάλληλων μέσω ατομικής προστασίας.
Ερωτήματα που συζητήθηκαν και απαντήθηκαν, μεταξύ
των παριστάμενων ήταν:
• Ως τεχνικός ασφαλείας στην μελέτη ΥΑΕ που κάνω τί
πρέπει να προσέξω όσων αφορά τις προδιαγραφές των
Μ.Α.Π.;
• Ως επαγγελματίας ή εργαζόμενος ποια μέσα ατομικής

προστασίας πρέπει να επιλέξω με βάση την εργασία που
κάνω;
• Πώς μπορώ να αξιολογήσω έναν κίνδυνο στον χώρο εργασίας, να αποφύγω τα επαγγελματικά ατυχήματα και να
μειώσω τις καταπονήσεις που προκαλούν μυοσκελετικές
παθήσεις;
• Ως εργαζόμενος, τεχνίτης ή επαγγελματίας με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξω τα Μ.Α.Π. ώστε να μου προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και να έχουν μεγάλο χρόνο
ζωής;
• Υπάρχει κάποια νέα τεχνολογία – πατέντα;
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας, επαγγελματίες και εργαζόμενοι όλων των
κλάδων.
Ομιλήτριες ήταν η κα Δρατζίδη Χριστίνα, εμπορικός αντιπρόσωπος της SIR SAFETY SA Ελλάδας & Κύπρου και η κα
Καλκάνη Κωνσταντίνα, Σύμβουλος Μ.Α.Π.
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EXALCO Α.Ε.
«Καλπάζει» επιχειρηματικά ο θεσσαλικός κάμπος,
αφού παρά την συνεχιζόμενη ενεργειακή, οικονομική
αλλά και την υγειονομική κρίση της τελευταίας διετίας,
οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν στο φυσικό
αέριο, πιστοποιώντας το διαχρονικό ενδιαφέρον των
παραγωγικών / βιομηχανικών μονάδων για τη μετάβασή
τους στη χρήση του.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας
Μπακούρας και η Διευθύντρια Ανάπτυξης της Αγοράς
Φυσικού Αερίου στη Θεσσαλία, κα Ευθυμία Καλογήρου
με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Exalco
Α.Ε., κ. Ιωάννη Καντώνια.

στα γραφεία της Εταιρείας, η Σύμβαση Σύνδεσης
της νέας πρότυπης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής
της βιομηχανίας Exalco Α.Ε. μεταξύ του Προέδρου &
Διευθύνοντος Συμβούλου κ Καντώνια Ιωάννη και της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ.
Η νέα γραμμή́ Διέλασης αλουμινίου, βρίσκεται σε κτίριο
συνολικής έκτασης 4.500 m2 με συνολική θερμική ισχύ
1.000.000 kcal/h και συνολική ηλεκτρική ισχύ 720.000
Kcal/h, παρέχοντας την δυνατότητα επεξεργασίας 11.000
τόνων αλουμινίου το χρόνο. Η Exalco Α.Ε., μία από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα,
επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη και την πρόοδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 11.04.2022 υπεγράφη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του «Exceptional
manager 2022» βραβεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. Μιχάλης Σαράντης,
στο 22ο συνέδριο Μάρκετινγκ και Πωλήσεων που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα «Οι μελλοντικές
προκλήσεις ανάπτυξης».
Ο κ. Σαράντης ευχαρίστησε για τη τιμή που του έγινε
υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη αξία που έχει για εκείνον
καθώς προέρχεται από καταξιωμένους ανθρώπους της
αγοράς, κάνοντας την ακόλουθη δήλωση: «Στο πρόσωπό
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μου σήμερα βραβεύεται η από κοινού προσπάθεια
και αγώνας με τον αδελφό μου Δημήτρη Σαράντη για
πάνω από 43 χρόνια όπου μαζί με τα στελέχη, τους
εργαζόμενους και τους συνεργάτες του Ομίλου μας
δημιουργήσαμε με μεράκι και αγάπη μία εταιρεία που
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις προσφέροντας αξία
στους πελάτες και καταναλωτές. Και τολμώ να πω ότι
όλα αυτά τα χρόνια, προσωπικά δεν αισθάνθηκα ποτέ
ότι δούλεψα! Όταν βάζεις αγάπη και πάθος σε αυτό που
κάνεις, τότε δημιουργείς, και η εργασία γίνεται ευλογία».
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ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπογράφηκε, την Πέμπτη 28/04/2022 στα γραφεία της
ΔΕΥΑΛ, η σύμβαση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» μεταξύ
του Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ κ. Δημήτριου Μαβίδη
και του Προέδρου της αναδόχου εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., κ. Γεωργίου
Καρκανιά.
Πρόκειται για έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα καθώς μετά την Επέκτασή της η Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Γιάννουλης του Δήμου
Λάρισας, θα μπορεί να δεχθεί και να επεξεργαστεί
επίσης τα λύματα του οικισμού Φαλάνης. Το συμβατικό
τίμημα του έργου ανέρχεται σε 1.590.800 Ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω του Ταμείου Συνοχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» και ίδιους πόρους της
ΔΕΥΑΛ Λάρισας.
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ανέρχεται
σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο, ενώ
προβλέπεται επίσης η 15μηνη συντήρηση του έργου από
τον Ανάδοχο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 6-μηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας.
Το έργο αυτό είναι το 6ο κατά σειρά έργο που αφορά
την επεξεργασία λυμάτων που υπογράφει η εταιρία τους
τελευταίους 12 μήνες και ανεβάζει τον αριθμό των έργων
περιβάλλοντος υπό κατασκευή σε 12 στις 4 χώρες στις
οποίες δραστηριοποιείται.

EY ΕΛΛΑΔΟΣ
Η EY αναδείχτηκε ως κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα
περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) και
τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την ανεξάρτητη εταιρεία
ερευνών και παροχής συμβουλών, Verdantix, σύμφωνα
με την τελευταία έκθεσή της, Green Quadrant: ESG & Sustainability Consulting 2022.
Η Verdantix αξιολόγησε 15 παρόχους συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε θέματα ESG και ανέδειξε την EY ως
παγκόσμια ηγέτιδα στη στρατηγική προγραμμάτων

ESG και βιώσιμης ανάπτυξης, στην στρατηγική για την
κλιματική αλλαγή και τους σχετικούς κινδύνους, καθώς
και στη διαχείριση θεμάτων διακυβέρνησης. Στην έκθεση
της Verdantix, οι υπηρεσίες της EY προτείνονται ιδιαίτερα
σε εταιρείες που αναζητούν έναν συμβουλευτικό
οργανισμό για τη διαχείριση πολυδιάστατων έργων ESG
και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και σε πολυεθνικούς
οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν και να επιτύχουν
στόχους που σχετίζονται με θέματα ESG.
Η έκθεση υπογραμμίζει τη μακρά εμπειρία συνεργασίας
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της ΕΥ με ανώτατα διευθυντικά (C-suite) στελέχη
εταιρειών, σχετικά με πρωτοβουλίες ESG, και την
ικανότητα παροχής στρατηγικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι ομάδες της
EY διακρίθηκαν, επίσης, για το έργο τους σε ό,τι αφορά
την κατάρτιση εφαρμόσιμων στρατηγικών ESG για τους
πελάτες και για την υποστήριξη που τους παρείχαν στην
εξασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησης των στόχων
τους.

COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.
Κατόπιν
διαπραγματεύσεων,
υπογράφτηκε
την
Παρασκευή, 6/5/2022 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
της COSMOS ALUMINIUM AE και της ETEM AE το οποίο
προβλέπει την συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης
εταιρείας από την πρώτη και τον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ να
αποκτά έμμεσα μειοψηφικό ποσοστό στην COSMOS ALUMINIUM AE.
Συνέπεια της συγχώνευσης είναι η δημιουργία
μιας ισχυρότατης εταιρείας στο χώρο της διέλασης
αλουμινίου με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση των
ωφελειών για τους μετόχους, το προσωπικό και τους
συνεργάτες των εταιρειών καθώς αναμένεται να υπάρξει
πλήθος συνεργειών και οικονομιών κλίμακας μεταξύ
τους. Η εταιρία με το νέο σχήμα αναμένεται να έχει
προβλεπόμενο τζίρο πάνω από 300 εκ. και συνολική
παραγωγική δυναμική άνω των 70,000.
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Η ΕΤΕΜ είναι η πρώτη εταιρεία που σχεδίασε και
παρήγαγε ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου στην
Ελλάδα ενώ εφάρμοσε το πρώτο υαλοπέτασμα σε υψηλό
κτήριο, στις αρχές του 1970, στον πασίγνωστο Πύργο
Αθηνών. Ακολούθησε διεθνής αναγνώριση, το 1988, μετά
τη συμμετοχή της στην ανέγερση του εμβληματικού έργου
Arc de la Defense, στο κέντρο της Γαλλικής πρωτεύουσας.
Η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα
ήδη από τη δεκαετία του ’60 ως «Αλουμίνιον Αθηνών»
ενώ μετονομάστηκε σε «Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων»
(ΕΤΕΜ) το 1971. Σήμερα δραστηριοποιείται εκτός από την
Ελληνική αγορά και στην Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία
και Ουκρανία με θυγατρικές.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής αυτής
είναι η CORE CAPITAL PARTNERS ΑΕ.

