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ΕΚΔΟΤΗΣ
Αχιλλέας Νταβέλης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νίκος Νταναβάρας
Γιώργος Ρουπακιάς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Καματέρη

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μαρία Γιαννίτση

Δελτίο
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

τεύχος 182 / έτος 34ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνεδρίαση μελών Γενικού Συμβουλίου ΣΘΕΒ με ομιλητή τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκο 
σελ. 4-5 Επιχειρηματικό δείπνο με ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη σελ. 6-8  
Παρεμβάσεις σελ. 10-13   Νέα μέλη  σελ. 15  Ημερίδες: “Πρότυπα Ηλεκτρονικά Βιβλία- Σύνδεση με ΑΑΔΕ” και “Digital 
Marketing Event”   σελ. 16 Συμμετοχή ΣΘΕΒ στο “Open Days του Aegean College” και στην “5η Γιορτή Ακτινιδίου” σελ. 
17  Ημερολόγιο σελ. 18  Η Λάρισα αναπτύσσει ιδέες και προτείνει λύσεις προς την NASA σελ. 19 Σπουδαστές του ΙΕΚ 

ΑΚΜΗ στον ΣΘΕΒ σελ. 20    Εκπαιδευτικά προγράμματα σελ. 20-25  Νέα προϊόντα σελ. 26

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογρά-
φοντος
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Oι Αναπτυξιακές Προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας με αναφορά στην περιφερειακή ανασυγκρότηση 
και στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας ενόψει της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης ήταν τα κύρια σημεία 
στα οποία επικεντρώθηκε η συνεδρίαση των μελών του 
Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, που πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Οκτωβρίου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε 
πως η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Φο-
ρέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αντιμετώπιση 
των περιφερειακών προβλημάτων των επιχειρήσεων, 
η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάδειξη 
των επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν στην περι-
οχή είναι καίρια σημεία που πρέπει να μας απασχολή-
σουν για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην πε-
ριοχή. Η απαίτηση που προβάλλεται επιτακτικά είναι 
η ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περι-
φέρεια και όχι αποσπασματικών μέτρων ενίσχυσης, τα 
οποία οδηγούν σε πρόσκαιρες βελτιώσεις του περιφε-
ρειακού οικονομικού χώρου. Η ενίσχυση της περιφε-
ρειακής ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει να διοχετευ-
θούν όσο τον δυνατόν περισσότεροι πόροι στο τοπικό 
παραγωγικό σύστημα και να μην υπάρξει καθυστέρη-
ση ούτε στον σχεδιασμό αλλά πολύ περισσότερο στην 
απορρόφηση πόρων για την υλοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων.  

Στην παρέμβασή του ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κων-
σταντίνος Μπίτσιος  ανέφερε ότι η εθνική αναπτυξιακή 
πολιτική δεν θα έχει μέλλον εάν δεν πατά σε γερά θε-
μέλια και γερά θεμέλια δεν θα έχουμε χωρίς την ισχυρή 
και υγιή ανάπτυξη της Περιφέρειας με έμφαση στην ενί-
σχυση της βιομηχανίας και μεταποίησης. Αναφέρθηκε 

ειδικότερα στο νέο Αναπτυξιακό νομοσχέδιο, σημειώνο-
ντας ότι έρχεται να καλύψει καίρια αιτήματα της αγοράς 
που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί σειρά.  Ο Αντιπρό-
εδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες 
της διοίκησης του ΣΕΒ για την ενίσχυση της Περιφέρειας, 
όπως είναι η επείγουσα ανάγκη επανασχεδιασμού του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, η ενίσχυση των υπο-
δομών, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση του Δικτύ-
ου του ΔΕΔΔΗΕ στη ΒΙΠΕ Λάρισας, ώστε να υποστηρίζει 
επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά 
και στη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου «Τεχνόπο-
λης» στην Λάρισα.  Ευχαρίστησε τέλος τον Πρόεδρο του 
ΣΘΕΒ Αχιλλέα Νταβέλη για τη συμμετοχή και τη συνδρο-
μή του Συνδέσμου στην επίτευξη των κοινών  στόχων και 
τόνισε ότι: “Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά 
μαζί στο δημόσιο διάλογο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο με στόχο οι επιχειρήσεις  μας να αναπτύξουν την 
παραγωγή και την εξωστρέφειά τους».

Στην συνέχεια ο  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 
ΣΕΒ κ. Γιώργος Ξηρογιάννης παρουσίασε τις προτεραιό-
τητες για την αναζωογόνηση της βιομηχανίας στην Περι-
φέρεια Θεσσαλίας μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων 
του νέου ΕΣΠΑ.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός τόνισε ότι «…Είναι λάθος η οικονομία να 
εστιάζει στον πληθωρισμό γιατί περιορίζεται η δυνατό-
τητα να αντιμετωπίσει βασικές προκλήσεις του σήμερα 
όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση και η χρηματοοικονο-
μική σταθερότητα  ενώ απαιτείται επεκτατική δημοσιο-
νομική πολιτική. Η λιτότητα είναι αντιπαραγωγική» υπο-
γράμμισε ο κ. Αγοραστός προσθέτοντας:  «Παραγωγική 
επανάσταση  και  Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα μας 
οδηγήσουν με ταχύτητα στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο. 

Δραστηριότητες

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική των Επενδύσεων στην Θεσσαλία στο επίκεντρο συζήτη-
σης στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ

Με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου
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Δραστηριότητες

Απαιτούνται τολμηρές μεταρρυθμίσεις, καινοτόμα σκέψη, σοβαρός σχεδιασμός, αποφασιστικότητα και λελογισμένα 
ρίσκα. 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος μίλησε για τις βασικές επενδυτικές 
προτεραιότητες και τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027, που έχουν ήδη τεθεί 
σε διαβούλευση, καθώς και τις προτάσεις που αναμένεται να καταθέσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο 
αναλυτικά ο κ. Σκάλκος δήλωσε:

 «Σκοπός μας είμαι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα πολλά συναπτά έτη. Η βιομηχανία έχει 
σημαίνοντα ρόλο στον σχεδιασμό μας, καθώς αποτελεί το επίκεντρο της επιχειρηματικής ανάταξης». Και συμπλήρω-
σε: «Συζητάμε με μέλη του ΣΘΕΒ για τις υποχρεώσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας, αλλά κυρί-
ως για τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επόμενη προγραμματική 
περίοδο, ώστε να δούμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού. Θα πρέπει να δούμε που θα κατευθυνθούν οι 
πόροι της επομένης περιόδου, ώστε – θα το πω απλά- και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ να πιάσει τόπο. Η συζήτηση 
αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν την καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας 
και η Πολιτεία οφείλει να τους συνδράμει προκειμένου να γυρίσει οριστικά η χώρα μας σελίδα». 

Σύντομες παρεμβάσεις έκαναν οι Δήμαρχοι Λαρισαίων, Τεμπών και Τυρνάβου κκ Α. Καλογιάννης, Γ. Μανώλης, Γ. 
Κόκκουρας,  οι Πρόεδροι του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σ. Γιαννακόπουλος και της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας Θεσσαλίας κ. Χ. Καλλέας ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων.

Ο Προέδρος του ΣΘΕΒ με τον Γ.Γ.  
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση 
του Γενικού Συμβουλίου
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Δραστηριότητες

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στη Λάρισα, επιχει-
ρηματικό δείπνο, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, παρουσία  του 
επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας.  Στο δείπνο χαιρετισμό απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας 
Αγοραστός ο οποίος ζήτησε από την Κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζονται στο 
θεσμικό πλαίσιο ώστε η χώρα να κάνει βήματα μπροστά στον τομέα της ανάπτυξης καθώς και ο αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ και Πρόεδρος της CHIPITA AE ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος ο οποίος τόνισε ότι «η πολύ χαμηλή θέση της Ελλάδας 
ως προς τις σύγχρονες δεξιότητες, δυσχεραίνει την προοπτική απασχόλησης και δυσκολεύει την ανάπτυξη επιχειρή-
σεων ενώ είναι αρκετά σημαντικό να αλλάξουμε όσα μας θέτουν εμπόδια». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης, αφού καλωσόρισε τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε ιδιαίτερα στην κρισιμότητα της εποχής, η οποία απαιτεί 
πλέον «άμεσες και γρήγορες αποφάσεις». «Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα με επιχειρήσεις που επενδύουν και καινοτο-
μούν, πρέπει να επιδιώξουμε συστηματικά τη «βιομηχανική αναγέννηση» της Ελλάδας» 

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική προσπάθεια προκειμένου να κινητοποιήσουμε όλο τον εμπορικό και τον 
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και να αξιοποιήσουμε το θετικό επενδυτικό κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα, 
προκειμένου να «ξεκολλήσουμε» από τη μιζέρια», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, αναφερόμενος στις επικείμενες εξελίξεις στον τομέα των επενδύσεων, καθώς και στις προοπτικές της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης.  «Το μείζον θέμα είναι, ότι η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί για την Ελλάδα σήμερα αναγκαίο 
όρο εθνικής επιβίωσης», ενώ για να προσελκυθούν επενδύσεις χρειάζεται «να υπάρξει ένα περιβάλλον στην Ελλάδα 
που θα πείσει τους επενδυτές ότι δεν θα χάσουν τον χρόνο τους και θα έχει μια καλή πιθανότητα κέρδους».

Το επιχειρηματικό δείπνο πραγματοποιήθηκε παρουσία Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπροσώπων των φορέ-
ων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και πλήθος μελών του επιχειρη-
ματικού κόσμου της Θεσσαλίας.

Την εκδήλωση  υποστήριξαν:

Μεγάλοι Χορηγοί:  AEGEAN COLLEGE – ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, ALFA WOOD GROUP, ANIMUS Α.Ε., COSMOS ALUMINIUM Α.Ε., 

COUGAR SPORT ΑΕΒΕ, DELOITTE, EXALCO Α.Ε., KASIDIS Α.Ε., LEASEPLAN HELLAS S.A., LOGON – ENTERSOFT, ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Χορηγοί: ALFA SEEDS Α.Ε., CEMENT PLUS, METLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, POLYECO Α.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

Ευγενική υποστήριξη: METEORO WINERY TSINAS, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΖΥΘΟΠΟΙ-

ΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΠΥΡΑ LOLA 

Επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
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Δραστηριότητες

Στιγμιότυπα από το 
επιχειρηματικό δείπνο
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Δραστηριότητες

Στιγμιότυπα από το 
επιχειρηματικό δείπνο
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Παρεμβάσεις

Νέο κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστασίας μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων (π.δ. 41/2018 &  ΦΕΚ 6210 Β’ 
31-12-2018)

Ο  Νέος  Κανονισμός  Πυροπροστασίας  Κτιρίων είναι 
ευνοϊκότερος  σε  ζητήματα, όπως  το  μέγιστο επιτρε-
πόμενο εμβαδόν και ο επιτρεπόμενος όγκος πυροδια-
μερισμάτων), δυσμενέστερος σε άλλα (π.χ. ο αυξημέ-
νος δείκτης πυραντίστασης), αλλά σε κάθε περίπτωση 
αφορά τα  κτίρια, που  μελετήθηκαν,  αδειοδοτήθηκαν  
και κατασκευάστηκαν  μετά  το  1989,  μετά  δηλαδή  
την εφαρμογή  του  Π.Δ.  71/1988 και επομένως ενσω-
μάτωσαν  κατά τον  σχεδιασμό  και την  κατασκευή  τους 
στοιχεία παθητικής  πυροπροστασίας. 
Ο ΣΘΕΒ απέστειλε σχόλια επί των διατάξεων 
α) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
2: Πεδίο Εφαρμογής, Παράγραφος 2.1, Παράγραφος 
2.5, 
β) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
5: Oδεύσεις διαφυγής, Παράγραφος 5.2, Παράγραφος 
5.3, 
γ) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
6: Δομική πυροπροστασία Παράγραφος 6.7, Πίνακας 
13, 
δ) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
8: Πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιητικά, 
ε) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -  Άρθρο 
2:  Προσωρινή διαμονή, Παράγραφος 2.2, Παράγραφος 
2.5.2, Παράγραφος 2.3 
στ) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
5: Υγεία και κοινωνική Πρόνοια 
ζ) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
7: Εμπόριο 
Παράγραφος 7.5, 
η) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
9: Bιομηχανία – Βιοτεχνία, Παράγραφος 9.1, Παράγρα-
φος 9.2, Παράγραφος 9.5.5, 
θ) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Άρθρο 
10:  Αποθήκευση
ι) ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Γενικά 
Μέτρα Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Προτεινόμενες αλλαγές της νέας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-49 
έτους 2019 

Επιστολή προς τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Διευθυντή του 
Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ απέ-
στειλε ο ΣΘΕΒ σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές 
της νέας εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019, όπως διατυ-
πώθηκαν από επιχειρήσεις μέλη.

Πιο συγκεκριμένα :

Α) στην πρόταση επί της παραγράφου 7  Σχετικά με την 
κατάθεση προγραμμάτων από Ομοσπονδίες και πρω-
τοβάθμιους ΦΕΕ . Συμμετοχή Συνδέσμων Βιομηχανιών 
μελών του ΣΕΒ στο ΛΑΕΚ : 

Στην εγκύκλιο του προγράμματος ΛΑΕΚ μικρών επιχει-
ρήσεων προβλέπεται ότι  «Οι Πανελλήνιοι, Περιφερει-
ακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι – ΦΕΕ (εκτός των 
Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε 
όσους Νομούς έχουν πρωτοβάθμιους ΦΕΕ), έχουν δι-
καίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν 
προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ στο νομό που υπάγεται 
η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα 
παραρτήματά τους».

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να τηρηθεί η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης και για τους Συνδέσμους Βιομηχανι-
ών μελών του ΣΕΒ, όπως είναι ο  ΣΘΕΒ να γίνουν σε-
βαστές οι καταστατικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ και των φορέων μελών των 
λοιπών Κοινωνικών Εταίρων και συνεπώς οι Σύνδεσμοι 
αυτοί να εξαιρεθούν όμοια με τις Ομοσπονδίες, και 
να τους δοθεί δικαίωμα κατάθεσης προγραμμάτων σε 
όσους Νομούς έχουν μέλη. 

Β) Πρόταση επί της παραγράφου 8 των προτεινόμενων 
αλλαγών για τη νέα εγκύκλιο η οποία αναφέρει τα εξής: 
«Οι Φορείς που υπάγονται στις κατηγορίες α,β,γ,στ 
αποστέλλουν αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών 
τους επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο τους».
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Στην εγκύκλιο ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, σελ. 5, (σχετικά με 
τα πρακτικά αρχαιρεσιών των ΦΕΕ) 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4330/95/27.11.2018, ως δικαι-
ούχοι φορείς του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, 
μεταξύ άλλων ορίζονται: «οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτερο-
βάθμιοι ΦΕΕ Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους 
Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη 
διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα». Η ανωτέ-
ρω εγκύκλιος ορίζει επίσης τον τρόπο, με τον οποίο θα 
πρέπει να διενεργούνται οι εκλογές των Φορέων Εκπρο-
σώπησης Εργοδοτών και συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα 
πρέπει να διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντι-
προσώπου ή με την παρουσία δικηγόρου.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών (ΣΘΕΒ) είναι Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών και 
σύμφωνα με το καταστατικό του διενεργεί τις αρχαιρε-
σίες του χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου 
ή δικηγόρου. Η διενέργεια των αρχαιρεσιών του είναι 
καθόλα νόμιμη και η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και 
εποπτεύει για την τήρηση της τάξεως, του Νόμου και του 
καταστατικού, κατά την εκλογή με βάση το μητρώο των 
μελών.

Γ) Τέλος τα Κέντρα Επαγγελματικά Κατάρτισης μέλη μας, 
διατύπωσαν το παρακάτω αίτημα. Πιο συγκεκριμένα η 
πρόβλεψη των παλαιότερων εγκυκλίων για συμμετοχή 
των ΚΔΒΜ2 σε προγράμματα που να αντιστοιχούν ως 
το τριπλάσιο της δυναμικότητάς τους, στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό, εμποδίζοντας τους ΦΕΕ να επιλέγουν τους 
επιστημονικά επαρκείς φορείς κατάρτισης. Παράλληλα 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η βραχυχρόνια διάρκεια 
των προγραμμάτων σημαίνει ότι ουσιαστικά χρησιμο-
ποιούνται οι αίθουσες ενός ΚΔΒΜ2 το πολύ ένα μήνα 
(3 Χ 10 ημέρες) ανά έτος. Η διάρκεια αυτή της χρήσης 
των αιθουσών είναι απαγορευτικά χαμηλή για τη βιω-
σιμότητα των ΚΔΒΜ2 που απασχολούν προσωπικό, με 
δεδομένη την γνωστή σε όλους ύφεση στον κλάδο. Προ-
τείνουμε τη συμμετοχή των ΚΔΒΜ2 σε προγράμματα που 
να αντιστοιχούν ως το πενταπλάσιο της δυναμικότητάς 

τους. Μια τέτοια πρόβλεψη βοηθά αφενός τους Φορείς 
Εκπροσώπησης Εργοδοτών (ΦΕΕ) να επιλέγουν τα πλέον 
κατάλληλα ΚΔΒΜ2, αφετέρου συμβάλλει στη βιωσιμό-
τητα των υγειών επιχειρήσεων του κλάδου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η πανελλήνια διασπορά του προγράμματος, το 
μεγάλο πλήθος προγραμμάτων και η έγκριση ενός προ-
γράμματος σε κάθε διαφορετικό ΦΕΕ ανά νομό, εμπο-
δίζουν μονοπωλιακές πρακτικές και εγγυούνται την ίση 
μεταχείριση των ΚΔΒΜ2 στο πρόγραμμα.

Προτεινόμενες τροποποιήσεις επί των χωροταξικών 
σχεδίων 

Με επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κο Δημήτριο Οικονόμου, ο Σύνδεσμος Θεσσα-
λικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  (ΣΘΕΒ) επισημαίνει 
τα σημαντικότερα προβλήματα στο καθεστώς αδειοδό-
τησης των επιχειρήσεων. 

Στην επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέ-
λης αναφέρει  πως ενώ «αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
χωροθέτησης των βιομηχανιών με χωροθετική εξάρτηση 
από αγροτικές πρώτες ύλες σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
ταυτόχρονα τίθενται για αυτές οι ίδιοι περιορισμοί δό-
μησης με τις βιομηχανίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται 
από χωροθετική εξάρτηση και για το λόγο αυτό δύνανται 
να χωροθετούνται εντός υποδοχέων στους οποίους όμως 
θα απολαμβάνουν αυξημένων όρων δόμησης». 

Για την θεραπεία του ως άνω ελλείμματος, προτείνου-
με την συμπλήρωση-τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
την Βιομηχανία, με επαναφορά του Σ.Δ. και του Σ.Ο. του 
π.δ. του 1985 για τις εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες 
ύλες, όπως άλλωστε ισχύει για τους  Υποδοχείς με «εν-
διάμεσο» βαθμό οργάνωσης («ενδιάμεσοι οργανωμένοι 
υποδοχείς»).

Ενώ  και στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
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χωροθέτησης των βιομηχανιών με χωροθετική εξάρτηση 
από αγροτικές πρώτες ύλες σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
υιοθετούνται όπως είναι υποχρεωτικό άλλωστε και οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης που τίθενται από το Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης για την Βιομηχανία.

Συνεπώς σε αντιστοιχία με την προτεινόμενη παραπάνω 
συμπλήρωση-τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βι-
ομηχανία ως το άρθρο 7, προτείνεται και εδώ η συμπλή-
ρωση-τροποποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού 
Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως το άρθρο 10 
ενότητα Γ με προσθήκη εδαφίου στην τελευταία παρά-
γραφο ως ακολούθως:

Να τηρούνται οι κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους 
όρους δόμησης της βιομηχανίας σε εκτός σχεδίου περιο-
χές όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΕΠΧΣΑΑ Βιομη-
χανίας, όπως η μείωση του ΣΔ σε 0,6 και του ΣΟ σε 2,4, η 
κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας κ.λπ. Επιπλέ-
ον σε περιοχές με έντονη πίεση οικιστικής ή τουριστικής 
ανάπτυξης, σκόπιμο είναι να αυξάνεται το όριο αρτιότη-
τας σε 6 στρ. ή και περισσότερο. Από τα αναφερόμενα 
στην παρούσα παράγραφο εξαιρούνται οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές 
πρώτες ύλες.

Επιπροσθέτως είναι πλέον δυνατή η συγκέντρωση από 
τους μελετητές των χωρικών σχεδίων του συνόλου των 
δευτερογενών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 
σύνταξη ενός χωρικού σχεδίου. Αξιόπιστα δημογραφικά 
δεδομένα, δασικοί χάρτες, κτηματολογικά στοιχεία είναι 
διαθέσιμα έστω και με όρους ή περιορισμούς. Η βασική 
έλλειψη συνίσταται στον μη χαρακτηρισμό μέχρι σήμερα 
των γαιών υψηλής παραγωγικότητας. Το στοιχείο αυτό 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την περιοχή της Θεσσαλίας 
και τον θεσσαλικό κάμπο, καθώς όπως αναφέρεται και 
στο άρθρο 10 ενότητα «Δ. Αγροτικές Χρήσεις Γης» του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, για οποιαδήποτε δραστηριότητα (αγροτι-

κή, βιομηχανική, οικιστική, κλπ.) θα πρέπει να ζητείται 
οπωσδήποτε γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανεξάρτητα 
από το μέγεθος του έργου ή της μονάδας που θα κατα-
σκευαστεί.

Στα πλαίσια λοιπόν της παρούσας προτείνουμε την τρο-
ποποίηση του άρθρου 10 ενότητα Δ του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με 
απαλοιφή της σχετικής παραγράφου, και ζητούμε την 
αποστολή σχετικής εγκυκλίου στις κατά τόπους Διευθύν-
σεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών που γνωμο-
δοτούν για τον χαρακτηρισμό των γεωργικών γαιών σε 
περιοχές εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν.2508/1997, καθώς 
και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του 
Ν. 1337/1983.

Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης ζητάει από τον Υπουργό να επανε-
ξετάσει τις προτάσεις του ΣΘΕΒ για την απλοποίηση του 
νόμου των Χωροταξικών Σχεδίων.

Επιστολή για κατάργηση εισφοράς στα επιχειρηματικά 
δάνεια

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Στα-
ϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη απέστειλε ο ΣΘΕΒ, θέτοντας το θέμα 
επανεξέτασης των διατάξεων του Ν. 128/1975 και συ-
γκεκριμένα την κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς 
0,6% του Ν. 128/75 η οποία εξακολουθεί να επιβαρύνει 
τις επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί και δανειοδο-
τούνται από τις τράπεζες.

H εισφορά αρχικά προοριζόταν για την επιδότηση επιτο-
κίων ειδικών κατηγοριών επιχειρηματικών δανείων όπου 
κατατίθενται σε ειδικό κοινό λογαριασμό της Τράπεζας 
της Ελλάδος για την επιστροφή διαφορών τόκων σε εξα-
γωγικές επιχειρήσεις. 
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Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας 
του κοινού λογαριασμού δεν υφίσταται σήμερα, καθώς η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει την επιδότηση των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων, τα έσοδα από την εισφορά του 
Ν.128/75 δεν εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 
με συνέπεια να τίθεται νομιμότητας και άνισης μεταχεί-
ρισης δημιουργώντας στρεβλώσεις στην αγορά των δα-
νείων.

Με βάση τα ανωτέρω ο Σύνδεσμος προτείνει την κατάρ-
γηση της συγκεκριμένης διάταξης εξ’ αιτίας του ότι η ει-
σφορά αυτή αποτελεί σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση 
στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της χώρας μας 
από τις τράπεζες, εις βάρος της ανταγωνιστικότητάς τους 
και των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων.

Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με οποιαδήποτε μετακύλιση 
κόστους που επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα και τις επι-
χειρήσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους και εξαιτίας 
της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουν οι επι-
χειρήσεις προσπαθώντας να βελτιώσουν την ρευστότητα 
τους, ζητάμε την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης 
αφού κάθε επιπλέον δαπάνη επιβαρύνει με πρόσθετα 
«χαράτσια» το κόστος των εταιρειών.

Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουρ-
γού για την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας

Την ικανοποίηση του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουρ-
γού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την σύσταση Εθνικού 
Συμβουλίου Βιομηχανίας εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ 
κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Η απόφαση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αί-
τημα του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κόσμου, με 
σκοπό την ενωτική συσπείρωση για την υποστήριξη της 
βιομηχανίας και την υιοθέτηση μια σταθερής βιομηχανι-
κής πολιτικής στη Χώρα. 
Πεποίθηση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών είναι πως το βασικό στοίχημα που πρέ-
πει να κερδηθεί είναι να μετασχηματισθεί το ευρύτερο 
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο προς ένα εξωστρεφές 
και ανταγωνιστικό μοντέλο με έμφαση στο επιχειρείν με 
σκοπό την βιομηχανική ανασυγκρότηση της Χώρας κα-
θώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που θα οδηγήσει την 
χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.

Ο Σύνδεσμος  Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών αναγνωρίζει τις προσπάθειες προς όφελος του βιο-
μηχανικού επιχειρείν της Χώρας εκφράζοντας την επιθυ-
μία του να είναι αρωγός στην υλοποίηση του έργου της 
κυβερνητικής πρωτοβουλίας,  με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την ισχυροποίηση της περιφε-
ρειακής οικονομίας και βιομηχανίας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβλημα-
τισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στη-
ρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον.
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Νέα μέλη

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑΝΟΥΛΑΣ - ΔΕΡΠΑΝΗΣ ΙΚΕΛΑΡΙΣΑ
VOLTERRA SHOP ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ
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Η Logon Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησαν  ημερίδα με θέμα «Πρό-
τυπα Ηλεκτρονικά Βιβλία- Σύνδεση με ΑΑΔΕ», σε συνεργασία με την Entersoft Α.Ε. Η παρουσίαση ξεκίνησε με χαιρετι-
σμό από το μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Βασίλη Γουγουλιά, ο οποίος καλωσόρισε τους παριστάμενους, τονίζοντας πόσο 
σημαντικές είναι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, για την ενημέρωση των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Logon A.E. κ. Στέλιος Χριστόφορος, αφού καλωσόρισε με τη σειρά του τους συμμετέχο-
ντες, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της ημερίδας και παρουσίασε τους ομιλητές και συγκεκριμένα τον εκπρόσωπο της 
Entersoft Α.Ε. κ. Δημήτριος Χατζηγεωργίου και το στέλεχος της Logon Α.Ε. κ. Χρήστο Μπέλλο, ενώ τόνισε ότι «ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός είναι μία πραγματικότητα σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητας μας και πρέπει με 
συνεργασία και μεθοδικότητα να προσαρμοστούμε και να πάρουμε τα οφέλη». 

Ημερίδα με θέμα: «Πρότυπα Ηλεκτρονικά 
Βιβλία- Σύνδεση με ΑΑΔΕ»

Ο Χρυσός Οδηγός σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στηρίζοντας τον σύγ-
χρονο επαγγελματία, πραγματοποίησε στις 31 Οκτωβρίου 2019 εκπαιδευτικό event για το Digital Marketing, στις 
εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ.   Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με ό,τι νεότερο σε 
θέματα Digital προβολής. 

Έμπειρα στελέχη ενημέρωσαν το κοινό των επιχειρηματιών για τον αποτελεσματικότερο τρόπο παρουσίας τους στο 
Internet, για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προώθηση την επιχείρηση τους online δίνοντας tips και χρήσιμες 
συμβουλές για το website τους.  Τέλος, ακολούθησε ενημέρωση για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR) με τον οποίο υποχρεούνται πλέον να εναρμονίζονται όλοι οι επαγγελματίες.

«Digital Marketing Event»
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Στα Open Days του Aegean College στις συμμετείχε ο αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε στις καινούργιες του εγκαταστάσεις στην Λάρισα στις 15 Οκτωβρίου. Κατά την διάρκεια της ομιλίας 
του με θέμα «Επιχειρείν και Τεχνολογία στον 21ο αιώνα», ο κ. Ανατολίτης ανέφερε, πως «το επιχειρείν εισέρχεται 
σε μια νέα «μετα-ψηφιακή» εποχή, όπου η επιτυχία θα στηρίζεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να διαχειρίζεται 
ένα σύνολο νέων τεχνολογιών που μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε πελάτες, υπαλλήλους και 
επιχειρηματικούς εταίρους. Οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν νέες ισχυρές τεχνολογίες ώστε να καινοτομούν 
σε επίπεδο επιχειρηματικού μοντέλου και να παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες στους πελάτες τους. Ταυτόχρονα, 
τα ηγετικά στελέχη πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι ανθρώπινες αξίες, όπως η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα, δεν 
είναι απλώς διαφημιστικά κλισέ αλλά κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης, προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας στο οποίο οι νέες 
τεχνολογίες θα παίζουν κυρίαρχο υποστηρικτικό ρόλο μέσα στην «ψηφιοποιημένη επιχείρηση».

Συμμετοχή ΣΘΕΒ στα Open Days του 
Aegean College 

Δραστηριότητες

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε στην Γιορτή Ακτινιδίου ο αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής η οποία διε-
ξάχθηκε για 15η συνεχόμενη φορά στον Πυργετό το διάστημα 26 και 27 Οκτωβρίου.   Κατά την διάρκεια της ομιλίας 
του ο κ. Γιακουβής ανέφερε πως το ακτινίδιο, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης επιχειρηματικότητας τόσο για 
τους ίδιους τους παραγωγούς αλλά και για τις θεσσαλικές επιχειρήσεις, που είτε υπάρχουν ή και για νέες που θα 
αναπτυχθούν.  Επιπλέον ο κ. Γιακουβής επισήμανε τους σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να γίνουν για την 
αναβάθμιση του προϊόντος όπως η κατοχύρωση του ακτινιδίου ως προϊόν γεωργικής ένδειξης ή και ΠΟΠ καθώς και 
τις απαραίτητες συνέργειες που θα πρέπει να συγκροτηθούν προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις, όπως 
διαλογητήρια, τυποποιητήρια, ψυγεία κ.α., ώστε να διαθέσουν προϊόντα στην αγορά που θα έχουν καλύτερη ποιό-
τητα, θα επιτυγχάνουν υψηλότερη τιμή.  Τέλος ο αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ ανέφερε πως ο Σύνδεσμος θα είναι αρωγός 
σε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια που γίνεται για ζητήματα όπως δικτύωσης και επικοινωνίας, για αναζήτηση 
προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων για τις επενδυτικές πρωτοβουλίες καθώς και για αναζήτηση αγορών στην 
Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.  

Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στην 15η Γιορτή Ακτινιδίου
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03 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης 
παρεχώρησε συνέντευξη για την ανάπτυξη στη 
Θεσσαλία και κυρίως αναφέρθηκε στις επενδύσεις, 
στην εκπομπή “Παράθυρο στη Θεσσαλίας” στο ASTRA 
TV

07 Οκτωβρίου
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΒ παρέστη ο Πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ, το οποίο και πραγματοποιήθηκε με την 
παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη

14 Οκτωβρίου
Πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο για 
τον Οκτώβριο Διοκητικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ ενώ 
ακολούθησε και η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου 
με προσκεκλημένο ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου

15 Οκτωβρίου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης 
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στην ημέρα “OPEN 
DAYS” του AEGEAN COLLEGE

28 Οκτωβρίου
Στις εκδηλώσεις και την παρέλαση που ακολούθησε 
για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου παρέστη ο 
Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης

01 Νοεμβρίου
Στην εκδήλωση με θέμα: “Ελληνική Οικονομία:  
Βασικοί πυλώνες και τρόποι επανεκίλλησής της”, 
που πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδας, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Λάρισα, 

Ημερολόγιο

παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και η Γενική 
Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη

14 Νοεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ 
παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργάδη.  
Προηγήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΘΕΒ

15 Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της υποψήφιας 
Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κας Ευαγγελίας Λιακούλη

26 Νοεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση και παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του ΣΘΕΒ με φοιτητές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, 
μέλους του Συνδέσμου

09 Δεκεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρέστη 
και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

16 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο για τον 
Δεκέμβριο Διοκητικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ 

19 Δεκεμβρίου
Τις εργασίες του Βιομηχανικού Συνεδρίου του ΣΕΒ με 
τίτλο:  “Βιομηχανία 4.0:  Η ευκαιρία που δεν πρέπει 
να να χαθεί”, στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, 
παρακολούθησε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα 
Ελένη Καματέρη

www.sthev.gr
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Δραστηριότητες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge 2019 που διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχό-
μενη χρονιά στην πόλη της Λάρισας από τον φορέα Βιομιμητισμού Ελλάδος Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών. 

Φέτος η συμμετοχή άγγιξε τους 29.000 πολίτες από 80 χώρες και 230 πόλεις σε όλο τον κόσμο που συνεργάστηκαν 
για να αναπτύξουν τις λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γη, χρησιμοποιώντας τα ανοικτά 
δεδομένα της NASA. 

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον κ. Αυγ. Πανταζίδη, υποψήφιο αστροναύτη advancing x και τον κ. Αν. Βα-
σιλειάδη, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ανέδειξε τις τρεις νικήτριες ομάδες με τις δύο 
πρώτες που κέρδισαν να διεκδικούν το παγκόσμιο βραβείο, ταξίδι στο διαστημικό σταθμό της NASA.

Η Λάρισα αναπτύσσει ιδέες και προτείνει λύσεις προς την NASA
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Τα γραφεία του ΣΘΕΒ επισκέφθηκαν την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων συνοδευόμενοι από την επιβλέπουσα καθηγήτριά τους κα Ξ. Σβώλου. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης οι σπουδαστές ενημερώθηκαν από την Διευθύντρια του ΣΘΕΒ και την Υπεύθυνη 
εκπαίδευσης κκ Καματέρη και Ευαγγελοπούλου για τον ρόλο που διαδραματίζει ο ΣΘΕΒ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
τις ευκαιρίες που δίνει σε νέους στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν δεξιότητες και μια θέσεις εργασίας.

Δραστηριότητες

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στον ΣΘΕΒ

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάριο την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου με θέμα: «Φορολογικός έλεγχος, διοικητικές και 
ποινικές κυρώσεις, παραγραφή» με εισηγητή τον κ.  Γ. Κορομηλά λογιστή – φοροτεχνικό Πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.  Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ο κ. Κορομηλάς ανέλυσε στους 
παρευρισκόμενους θέματα διαδικασιών ελέγχου επιχειρήσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών – 
ελεγχόμενων – λογιστών φοροτεχνικών.

Σεμινάρια

«Εκπαίδευση για τον φορολογικό έλεγχο και τις ποινικές κυρώσεις»
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Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στις εργασίες τέλους χρήσης για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία, τη διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της χρήσης, τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες για τον φο-
ρολογικό έλεγχο, καλύπτοντας κάθε φορολογική ανάγκη που θα προκύψει για οποιαδήποτε επιχείρηση.  Το σεμινά-
ριο παρακολούθησαν στελέχη λογιστηρίου των επιχειρήσεων - μελών του ΣΘΕΒ αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες 
λογιστές και φοροτεχνικοί.

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Αξι-
ολόγηση προσωπικού», την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.   Στόχος του σεμιναρίου 
ήταν η ενίσχυση και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων προκειμένου να είναι σε θέση 
να αξιολογούν μεθοδικά τους υφισταμένους και εργαζόμενους τους. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ιδιοκτήτες και στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και λογιστηρίου επιχει-
ρήσεων μελών του ΣΘΕΒ.  Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κα Xάτζη Σκευοφύλακα με μακρά πορεία ως ανώτατο 
διοικητικό στέλεχος ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.

Σεμινάρια

 «Αξιολόγηση προσωπικού»
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Σεμινάρια

Στελέχη του ομίλου βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου Alfa Wood εκπαιδεύτηκαν σε θέματα αξιολόγησης προσωπικού 
σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΣΘΕΒ.  Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου και στόχος του ήταν να 
παρουσιασθούν στους συμμετέχοντες οι σύγχρονοι μέθοδοι αξιολόγησης και να ενημερωθούν για τους τρόπους πα-
ρακίνησης για αποδοτικότερη ομαδική εργασία.   Εισηγήτρια του προγράμματος ήταν η κα Xάτζη Σκευοφύλακα. Στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν ανώτατα στελέχη τμημάτων του ομίλου.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με την Espilon Net Training, διοργάνωσε 
ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για τα στελέχη της εταιρίας Intercomm Foods Α.Ε. στις 02 και 16 Νοεμβρίου διάρκειας 
8 ωρών αντίστοιχα με θέμα τα υπολογιστικά φύλλα Excel, στο ΙΕΚ Open Mellon.  Η Διοίκηση της Intercomm Foods 
A.E. επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών όλων των ειδικοτήτων με κύριο στόχο της την 
συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.   Οι εκπαιδευόμενοι  χωρίστηκαν σε δύο τμήματα 
beginning - intermediate και advanced. Στόχος του πρώτου τμήματος ήταν να ενημερωθούν για τις βασικές λειτουρ-
γίες στο περιβάλλον excel και να εξοικειωθούν με την χρήση των πολυάριθμων εργαλείων που τους παρέχει, ενώ στο 
δεύτερο τμήμα στόχος ήταν τα στελέχη μετά την απόκτηση προχωρημένων γνώσεων να αυξήσουν κατακόρυφα την 
παραγωγικότητα τους, καθώς και να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο στα καθημερινά εργασιακά τους Project.  Ειση-
γητής ήταν ο κ. Ιωάννης Κυρκόπουλος πιστοποιημένος εισηγητής Ms Office specialist στο Office.

Εκπαίδευση των στελεχών της Intercomm Foods 
με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ 

Εκπαίδευση στελεχών του Ομίλου Alfa Wood για την αξιολόγηση προσωπικού  
με την υποστήριξη του Συνδέσμου
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Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου με θέμα: «After sales». Ο σκοπός του 
σεμιναρίου ήταν η κατανόηση της ολικής ποιότητας στο after sales, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ξεκινά πριν 
την πώληση και εξασφαλίζει πιστούς πελάτες και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.  Οι συμμετέχοντες με το πέρας του 
σεμιναρίου ήταν σε θέση να αξιολογήσουν και να προτείνουν λύσεις στους τομείς της εσωτερικής οργάνωσης της 
επιχείρησης, την αύξηση κερδοφορίας, την πιστότητα πελατών, την προώθηση σε νέους ή διαφυγόντες πελάτες και 
τη διαχείριση τυχόν συγκρουσιακών καταστάσεων αν και όταν προκύψουν.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται ενεργά με την εξυπηρέτηση πελατών, τις 
πωλήσεις και το marketing ενώ εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Γ. Τζαβλόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει διευ-
θυντής μάρκετινγκ και πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρίες.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε  σεμινάριο την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου με 
θέμα: «Ειδικά θέματα Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε.».  Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τον τρόπο προσδιορισμού του καθα-
ρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο 2019.  

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη λογιστηρίου των επιχειρήσεων - μελών του ΣΘΕΒ.  Εισηγητής του σεμιναρίου 
ήταν ο κος Γ. Κορομηλάς λογιστής – φοροτεχνικός Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

Σεμινάρια

«Ειδικά θέματα Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε.»

«Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση»
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ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο 10 ωρών στις 12 και 13 Δεκεμβρίου με θέμα: «Κοστολόγηση βιομηχανι-
κού προϊόντος – Πρότυπο κόστος», στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν 
τα στελέχη επιχειρήσεων ειδικές γνώσεις στην κοστολόγηση του προϊόντος - εμπορεύματος - υπηρεσίας  που παρά-
γουν και πωλούν. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη λογιστηρίων, μηχανικοί και στελέχη της παραγωγής των θεσσαλικών επι-
χειρήσεων.  Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Γιώργος Μανουσόπουλος, ο οποίος είναι οικονομολόγος, ειδικός 
κοστολόγος.

«Κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος – Πρότυπο κόστος»

Σεμινάρια
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Το σουβλάκι κοτόπουλο μπούτι της Κασίδης Α.Ε., 
βραβευμένο με χρυσό μετάλλιο, παρασκευάζεται 
από επιλεγμένα ελληνικά κοτόπουλα υψηλής 
διατροφικής αξίας.

Μαρινάρεται με αρωματικά βότανα όπως βιολογική 
ελληνική ρίγανη και καρυκεύματα υψηλής 
ποιότητας τα οποία επιλέγονται μετά από αυστηρό 
οργανοληπτικό έλεγχο. Η εικόνα του είναι ελκυστική, 
η γεύση του ισορροπημένη και η υφή του ζουμερή 
και τρυφερή.  

Στα πλεονεκτήματα του προϊόντος προστίθενται 
επίσης η ευκολία ψησίματος, η διατήρηση των υγρών 
του και η υψηλή του απόδοση μετά το ψήσιμο.

ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Σουβλάκι κοτόπουλο 
μπούτι

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε. - Υπάρχει 
εναλλακτική στο πλαστικό καλαμάκι;

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταναλώνονται περισσότερα 
από 900.000.000 πλαστικά καλαμάκια. Πολλά από αυτά 
καταλήγουν στις θάλασσες και τις ακτές μας και για να 
διασπαστούν χρειάζονται περισσότερα από 200 χρόνια.  
Υπάρχει όμως εναλλακτική στο καλαμάκι; Υπάρχει 
καλαμάκι νούμερο δύο;

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών Melissa με μία άκρως 
δημιουργική καμπάνια ευαισθητοποίησης μας δείχνει 
τον τρόπο να αντικαταστήσουμε το πλαστικό καλαμάκι. 
Με αγάπη για το περιβάλλον και τον τόπο μας, η Melissa 
μας δίνει την εναλλακτική λύση: τα μακαρόνια Melissa 
Νο2.   Κάθε φορά που παίρνουμε ένα πακέτο Μακαρόνια 
Melissa Νο2 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά από 
αυτά σαν καλαμάκια για τον μας καφέ, το αναψυκτικό 
μας, τον χυμό μας! Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
παγωμένα ροφήματα για έως και 40’ και αντί για πλαστικό 
έχουν μόνο σιμιγδάλι και νερό.  Η καμπάνια έτρεξε σε 
όλα τα μέσα με #melissakalamakino2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. - Το πρώτο γιαούρτι αμυγδάλου από την 
Όλυμπος

Το πρώτο Ελληνικό γιαούρτι από “γάλα” αμυγδάλου είναι γεγονός και προέρχεται από την θεσσαλική 
γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος η οποία πρωτοπορεί και στα φυτικά ροφήματα κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών του κλάδου.

Το νέο γιαούρτι, που ανήκει στην κατηγορία “ζυμούμενο προϊόν αμυγδάλου”, βρίσκεται ήδη στα ράφια των αλυσίδων 
σε τρεις γεύσεις: Σκέτο, με δαμάσκηνο, ή με βρώμη και μύρτιλλο.

Η Ολυμπος προμηθεύεται θεσσαλικά αμύγδαλα, κυρίως από την περιοχή του Τυρνάβου, δίνοντας ήδη νέα ώθηση 
στις καλλιέργειες στην περιοχή της Θεσσαλίας καθώς οι ποσότητες που απορροφά είναι ήδη μεγάλες.

Το αμύγδαλο είναι μια φρέσκια γευστική, νόστιμη νέα εναλλακτική λύση για το γιαούρτι, χωρίς λακτόζη και γλουτένη, 
ιδανικό για πρωινό, για μεσημεριανό γεύμα ή για ένα ελαφρύ δείπνο.

Νέα προϊόντα
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το πράσινο της πεδιάδας

το κόκκινο  της πρωτοβουλίας

το κίτρινο της καινοτομίας

το μπλε της θάλασσας

επιχειρηματική αλληλεγγύη


