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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα 

τον Βόλο. Ιδρύθηκε το 1984. 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν οι παρακάτω 6 σχολές, που εδρεύουν στο Βόλο, τη 

Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία:

 • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)
 • Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)
 • Σχολή Επιστημών Υγείας (Λάρισα)
 • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος)
 • Σχολή Θετικών Επιστημών (Λαμία)
 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Όραμά του Πανεπιστημίου είναι να αναδειχθεί σε ένα από τα πρωτεύοντα σε απόδοση Πανε-

πιστήμια της χώρας και να καταστεί αναγνωρίσιμο στο διεθνή χώρο για την παραγωγή, την 

αξιοποίηση και τη διάδοση της γνώσης, καθώς και για τις σχέσεις του με τη διεθνή επιστημο-

νική κοινότητα και την κοινωνία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η έρευνα είναι μία από τις βασικές λειτουργίες στο Π.Θ. με την οποία βελτιώνει και προάγει 

τη διδασκαλία και υλοποιεί τον αναπτυξιακό του ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ως άμεσος 

στόχος η υιοθέτηση σαφούς στρατηγικής η οποία θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

των υποδομών, της εξειδικευμένης κατάρτισης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και 

του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του Π.Θ. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Περιβαλλοντική αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, με πρωτότυπες μελέτες διαμόρφωσης 

ευνοϊκού μικροκλίματος, εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και δημιουργίας ενός ελκυστικού 

χώρου για εργασία. H θέσπιση Επιτροπής Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Πανεπιστήμιο από 

ειδικούς επιστήμονες με πρόθεση εθελοντικής προσφοράς, οι οποίοι θα κινήσουν πρωτοβου-

λίες όχι μόνο εντός του Ιδρύματος, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια και πανελλαδικά, σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ενδιαφερόμενους φορείς. 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε συνδυασμό με θέσπιση κινή-

τρων σε όσους μειώνουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Προγράμματα ανακύκλωσης (χαρτί, μελάνι, εξοπλισμός κ.λπ.) και «εθελοντών περιβάλλοντος»

Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.uth.gr/
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Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 (Ν. 1404/83), όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τε-

χνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.

To 2001 με το Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Με το ΦΕΚ 123/3-6-2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το Ν. 3549/2007 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους το-

μείς:

 • Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και 

την Σχολή Καλών Τεχνών, και

 • Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η αποστολή των Τ.Ε.Ι., όπως και όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι:

 • Να παράγουν και να μεταδίδουν την γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να 

καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.

 • Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις 

ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματι-

κή και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.

 • Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και 

αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της κοινωνικής συνοχής.

 • Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώ-

σης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς 

φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και 

του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.

 • Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλλων και της ισοπολιτείας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών.

Για τη εκπλήρωση της αποστολής τους όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οφείλουν να 

διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια τις δρα-

στηριότητες τους

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.teilar.gr/index.php
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20 χρόνια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο δημόσιο Ανώτατο Ακα-

δημαϊκό Ίδρυμα της χώρας που προσφέρει από το 1997 σπουδές αποκλειστικά με τη Μεθο-

δολογία της Εκπαίδευσης από Απόσταση. Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή 

προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιο-

ποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, που ενσωματώνουν τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και νέες τάσεις. Τα πτυχία του ΕΑΠ αναγνωρίζονται ως πλήρως ισότιμα 

με εκείνα των άλλων ΑΕΙ.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΑΠ
Σήμερα το ΕΑΠ, λειτουργώντας 4 Ακαδημαϊκές Σχολές (Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμέ-

νων Τεχνών, Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών), προσφέρει 6 

Προπτυχιακά και 35 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (3 εκ των οποίων σε συνεργασία 

με ξένα πανεπιστήμια). Τα Προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα αντικειμένων – από οικο-

νομικές και ανθρωπιστικές έως φυσικές και τεχνολογικές επιστήμες-, με ειδικότητες υψηλής 

ζήτησης στην αγορά εργασίας, όπως MBA και Πληροφορική, αλλά και ειδικού ακαδημαϊκού 

ενδιαφέροντος. Το ΕΑΠ, αποσκοπώντας στο συνεχή εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή του, 

επενδύει τους πόρους που αντλεί από την οικονομική συνδρομή των φοιτητών του στην ανά-

πτυξη των υποδομών του και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΣΤΟ ΕΑΠ
Εξ αποστάσεων εκπαίδευση που εξασφαλίζει ευελιξία στη φοίτηση(μπορώ να σπουδάσω 

χωρίς περιορισμούς: από όπου και αν βρίσκομαι με το δικό μου ρυθμό, σε κάθε ηλικία, χωρίς 

εισαγωγικές εξετάσεις, με συγκριτικά χαμηλό κόστος).

Εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (ΔΕΠ, ΣΕΠ) το οποίο αποτελούν διακεκριμένοι καθη-

γητές του ΕΑΠ και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, καθώς και ερευνητές από ερευνητικά ινστιτούτα.

Χορήγηση Υποτροφιών μερικής ή ολικής απαλλαγής από την οικονομική συμμετοχή.

Σύγχρονοι εργαστηριακοί χώροι, έντυπο και ψυφιακό υλικό, το οποίο πιστοποιείται 

από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ 

(http://eeyem.eap.gr/).

Ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (study, ψηφιακό αποθετήριο, ψηφιακός αναγνώ-

στης, εικονικές τάξεις) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διευκόλυνση 

του φοιτητή(http://eeyem.eap.gr/).

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) για την υποστήριξη των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους.

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και των προσφε-

ρόμενων υπηρεσιών μέσω των διαδικασιών της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επι-

μόρφωσης (ΜΕΑΕ) (http://meae.eap.gr/el/).

Παραρτήματα σε 9 μεγάλες πόλεις για τη διευκόλυνση των φοιτητών.

Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις)

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://erasmusplus.eap.gr/

(1997-2017)
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Horizon Ενεργειακή Κατασκευαστική
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο όμιλος HORIZON δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1994 ως ένας από 

τους πρώτους κατασκευαστές Μέσης και Χαμηλής Τάσης στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ομί-

λου Νούλας Νικόλαος διακρίνοντας από την αρχή την ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών, ενός 

καινούργιου και σχετικά άγνωστου στην Ελλάδα τομέα, της πράσινης ενέργειας και των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας, και με αρχικό σκοπό να εξυπηρετήσει επενδυτικούς στόχους, δη-

μιούργησε την HORIZON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Στην HORIZON, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο αντικείμενο των Φω-

τοβολταϊκών και Βιοκαυσίμου, καταφέραμε τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτή-

των της εταιρίας για να καλύψουμε τις ανάγκες και άλλων επενδυτών. Μέχρι σήμερα, έχουμε 

αδειοδοτήσει, μελετήσει και κατασκευάσει συνολικά πάνω από 30 έργα σε όλη την Ελλάδα. 

Συνεπώς, ως εταιρία, έχουμε αξιολογηθεί με τα αυστηρότερα κριτήρια σε σχέση με την οικο-

νομική μας ευρωστία και τη δυνατότητα να παραδίδουμε εμπρόθεσμα και άρτια τα έργα που 

αναλαμβάνουμε.

Η επιμονή στην τελειότητα οδήγησε στην απόκτηση, ISO9001:2008 διασφάλισης ποιότητας με 

αριθ. πιστοπ. 211112/3752, ώστε να πιστοποιηθεί η ποιότητά μας στην εμπορία, στο σχεδια-

σμό, στην κατασκευή και συντήρηση Φ/Β σταθμών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

 • Μελέτη Φωτοβολταϊκών Πάρκων

 • Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων

 • NetMetering

 • Τεχνικός Έλεγχος

 • Προμήθεια Φωτοβολταϊκού Εξοπλισμού

 • Κατασκευή Βιομάζας

 • Σταθμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Ψεκαστικών
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας είναι η εδραίωση και επέκταση της εταιρείας στο χώρο της πράσινης ενέργειας και 

των ανανεώσιμων πηγών, στοχεύοντας να γίνουμε η πλέον αξιόπιστη επιλογή για υπηρεσίες 

υψηλής αξίας, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας.

Δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που διακρίνονται για τον υψηλό 

βαθμό εξυπηρέτησης, την τεχνική υπεροχή & την καινοτομία. 

Ισχύς μας η μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο της ενέργειας (με συνεχή παρουσία από το 

1994) και η δημιουργία σταθερών & μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες του κλάδου με γνώμονα την περαιτέρω 

ενδυνάμωση της θέση μας στην αγορά. Αναπτύσσουμε νέα τμήματα, εισάγουμε καινοτόμες λύ- 

σεις. Επεκτεινόμαστε σε καινούργιους τομείς της πράσινης ενέργειας, όπως η βιομάζα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://horizonae.gr/index.html
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ - Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ιδρύθηκε 

το 2017 και λειτουργεί με νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από οποιαδήποτε ενεργειακή 

δραστηριότητα Μεταφοράς, Παραγωγής και Εμπορίας, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυ-

σικού Αερίου (ΔΔΔ), εντός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης 

και της διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι υπηρεσίες, και παράλληλα υποχρεώσεις της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - 

Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ρυθμιστικού πλαισίου είναι:

 • Νέες συνδέσεις στο δίκτυο διανομής (διαχείριση αιτήσεων, αυτοψιών, κατασκευής έργων 

και ενεργοποιήσεων)

 • Ανάπτυξη και επεκτάσεις του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου στην Περιφερειακή Ενό- 

τητα της Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 • Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου διανομής αερίου.

 • Άμεση επέμβαση στο δίκτυο διανομής με την 24ωρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ-

ντρου άμεσης επέμβασης στο τηλέφωνο 10302

 • Διαχείριση μετρήσεων και Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των καταναλωτών.

 • Παράδοση ποσοτήτων φυσικού αερίου εντός των δικτύων διανομής στους καταναλωτές.

Το δίκτυο της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ),  εξυπη-

ρετεί 12 Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης & 7 Καλλικρατικούς Δήμους της 

περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι  έχουν ήδη ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου.

Μέσω ενός σύγχρονου δικτύου αγωγών που αναπτύσσεται  διαρκώς και έχοντας ως γνώμονα 

τις ανάγκες των πολιτών και το περιβάλλον, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσ-

σαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) διανέμει το φυσικό αέριο με ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.edathess.gr/
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Σκυροδομή Ι.Κ.Ε.
Η Σκυροδομή Ι.Κ.Ε. ασχολείται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή προκατασκευών από 

σκυρόδεμα για δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών. Είναι μία από τις πιο πλήρεις και άρτια 

εξοπλισμένες μονάδες της Ελλάδας στην παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, φρεατίων, και κάθε 

ειδικής κατασκευής.

Εκτός από τις προκατασκευές η εταιρεία ασχολείται και με την παραγωγή, μεταφορά και άντλη- 

ση σκυροδέματος για τον Νομό Καρδίτσας. Η εταιρεία μας διαθέτει την πιο σύγχρονη μονάδα 

σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής:
 • Για τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνα ενεργού μήκους 2 και 2,5 μέτρων

 • Για τσιμεντοσωλήνες μονόμετροι

 • Μηχανή παραγωγής οπλισμού για σωλήνες όλων των διαμέτρων,

 • Μηχανή ειδικών κατασκευών από σκυρόδεμα

 • Συγκρότημα σκυροδέματος παραγωγής 100m3/h

 • Οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος βαρέλες χωρητικότητας 10m3

 • Μηχανήματα έργου πρέσες άντλησης σκυροδέματος

 • Οχήματα μεταφοράς προκατασκευών σκυροδέματος

 • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος και προκατασκευών

 • Καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα για την φόρτωση των προϊόντων

Η ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από το 2013 σε όλα της τα τμήματα. 

Επίσης η εταιρεία το 2015 έχει πιστοποιηθεί και για στο σύστημα ISO 14001:2004 για την ευ-

αισθησία της στο περιβάλλον. Διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο με όλα τα σύγχρονα συστήματα 

μετρήσεων αντοχών σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.skyrodomi.gr/
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HΕLESI Περιβαλλοντική
Η Helesi μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. 

Παράγει πλαστικούς κάδους απορριμμάτων όλων των τυποποιημένων χωρητικοτήτων καθώς 

και εξειδικευμένα προϊόντα πολυαιθυλενίου όπως παλετοκιβώτια, ιχθυοκιβώτια, αρτοκιβώτια, 

οικιακούς κάδους απορριμμάτων, καθίσματα σταδίων κ.ά. ενώ εμπορεύεται μεταλλικούς κά-

δους απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων. 

Συμπεριλαμβάνεται στις εννέα εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα που παράγουν πλήρη γκάμα 

κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΝ-840, τις ευρωπαϊκές οδηγίες που θέ-

τουν τα πρότυπα παραγωγής κάδων. Η παραγωγική μονάδα της Helesi πλαστικών και ανακυ-

κλώσιμων προϊόντων βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής, μέσα σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο έκτασης 53.500μ², με βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν τα 22.700μ² της 

συνολικής έκτασης.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει είναι τελευταίας τεχνολογίας και καλύπτει τις ανά-

γκες όλων των τμημάτων παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποι-

ημένη και βασίζεται στη χρήση ειδικού λογισμικού και βιομηχανικών. Τα παραγόμενα προϊό-

ντα είναι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων, παλετοκιβώτια και λοιπά 

προϊόντα αποθήκευσης, όπως επίσης και μια ευρεία γκάμα λοιπών πλαστικών προϊόντων από 

υψηλής πυκνότητας 

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, κυρίως μέσω των ξένων αγο-

ρών. Για το λόγο αυτό, έχει επιτύχει προσαρμογή του κόστους στις νέες συνθήκες, έχει περιορί-

σει τις απώλειες μεριδίου στην παγκόσμια αγορά ενώ στοχεύει στην επανάκτηση του διεθνούς 

μεριδίου που είναι ικανή να επιτύχει.   

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://gr.helesi.com/
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Saga Commodities
Η Saga Commodities είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες ειδικευμένες στην εμπο-
ρία άνθρακα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο με πάνω από διακόσιες άμεσες βιομηχανικές συμμετοχές στο ΣΕΔΕ 

της ΕΕ και μη βιομηχανικούς εταίρους μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών της αγοράς. Με 

την πάροδο του χρόνου, από το 2008, η ομάδα μας έχει δημιουργήσει μια εικόνα εμπιστοσύνης 

και αριστείας ως πάροχος υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκτέλεση της αγοράς και παροχής 

συμβουλών για τις πιο αποτελεσματικές εμπορικές στρατηγικές. 

Η εταιρεία μας διαθέτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις που εγγυώνται τις πιο ανταγωνιστικές 

τιμές και την ποικιλία προϊόντων:

 • Άμεση πρόσβαση στην πιο ρευστή αγορά άνθρακα, με έδρα το Λονδίνο, ICE/ ECX

 • Διαμεσολάβηση για την συμμετοχή σε δημοπρασίες πρωτογενούς αγοράς

 • Ένα μεγάλο δίκτυο βιομηχανικών και ομολόγων για επιτυχημένες εξωχρηματιστηριακές 

συναλλαγές

Χάρη στην εμπορική μας εμπειρία και την αποδεδειγμένη ακρίβεια στην ιστορία των συναλλα-

γών σε σχέση με τους πελάτες μας, η Saga Commodities έχει καταστεί ένας από τους κύριους 

εταίρους για τους βιομηχανικούς κλάδους σε δέκα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, που κατέ-

χουν εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, που έχουν ενδιαφέρον για τις συναλλαγές 

με τα δικαιώματα του άνθρακα, ενέργειας, βιομάζας και μετάλλων.

Στην εμπορία άνθρακα, προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες από τα τραπεζικά ιδρύματα, κα-

θώς είμαστε διαφανείς και πιο ευέλικτοι, αφήνοντας σας την ελευθερία να συγκρίνετε πλήρως 

τις τιμές ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

Είμαστε καλύτεροι από τους κοινούς μεσίτες καθώς έχουμε άμεση πρόσβαση στα χρημαστιστή-

ρια εμπορευμάτων και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες σας όσον αφορά 

την τιμολόγηση, την παράδοση και την ποικιλία των προϊόντων. 

Μπορούμε λοιπόν, να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες τιμολόγησης σε πραγματικό 

χρόνο, ευελιξία στην διάρθρωση των προϊόντων και μακροχρόνια εμπιστοσύνη.

Πιστεύουμε πως η βασική κινητήρια δύναμη για μια μακροχρόνια επαγγελματική σχέση βρί-

σκεται στο ανθρώπινο δυναμική της εταιρείας, και ως εκ τούτου έχουμε προσελκύσει τους πιο 

ταλαντούχους u949 εκπροσώπους και traders στον τομέα, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το υπό-

βαθρό τους με την Sagacarbon από την αρχή ακόμα της εμπορίας του άνθρακα. Μπορούμε να 

σας προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση και πληροφορίες στην μητρική σας γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.sagacommodities.com/
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Unilever
Η UNILEVER ΔΙΕΘΝΩΣ: Η Unilever είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες καταναλωτικών προϊό-

ντων παγκοσμίως, με πωλήσεις σε πάνω από 190 χώρες, προσεγγίζοντας καθημερινά περισσότερους 

από 2.5 δις καταναλωτές. Η Unilever διαθέτει περισσότερα από 400 επώνυμα προϊόντα όπως Skip, 

Klinex, Dove, AIM, Axe, Knorr, Becel, Hellmann’s, Lipton, Algida, Ben & Jerry’s, Cornetto, κλπ. Το 

2016, η Unilever κατετάγη στην 1η θέση του Δείκτη Αειφορίας Dow Jones για τον κλάδο της. Στο 

FTSE4Good Index, πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία για το περιβάλλον, 5. Επίσης, για 6η συνεχό-

μενη χρονιά, η Unilever βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους Παγκόσμιους Εταιρικούς Ηγέτες 

για την Αειφορία, η οποία αναδεικνύεται μέσω της Ετήσιας Έρευνας που διεξάγει η Globescan/

SustainAbility. Η Unilever έχει δεσμευτεί να έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (carbon 

positive) για το σύνολο των δραστηριοτήτων της μέχρι το 2030.  Η UNILEVER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
& ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Στην Ελλάδα, η Unilever δραστηριοποιείται με την επωνυμία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 

HELLAS Α.Ε., διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της πληθώρα προϊόντων στους τομείς των Τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένων και των Παγωτών ALGIDA-ΕΒΓΑ-Ben&Jerry’s, της Οικιακής & Προσωπικής 

Φροντίδας και Υγιεινής. Δραστηριοποιείται σε 26 κατηγορίες προϊόντων με περίπου 1.400 κωδι-

κούς με παρουσία σε 35 διαφορετικά σημεία μέσα στα Super Markets. Η ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS 

Α.Ε. συνεργάζεται με πολλούς Επιστημονικούς Οργανισμούς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώ-

σεις (Μ.Κ.Ο.), προκειμένου να προωθήσει τοπικά Αειφόρες πρακτικές και πρωτοβουλίες Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Στην Κύπρο δημιούργησε κοινή επιχείρηση με την εταιρία ΤΣΕΡΙΩΤΗΣ, την 

UNILEVER TSERIOTIS CYPRUS. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.unilever.gr/

Βλάχος monotiki ΑΕΒΕ
Η εταιρεία monotiki ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ εδρεύει στην Καρδίτσα. Δια-

θέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο που βρίσκεται στο 1o χλμ της Ε.Ο. Καρδίτσας - Αθηνών. Από την ίδρυ-

σή της προ 35ετίας ασχολείται με μονωτικά και δομικά προϊόντα, χημικά υλικά και εφαρμογές και 

κατασκευές μονώσεων. Από το 1999 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με Πιστοποιητικό Διασφάλι-

σης Ποιότητας ISO 9001:2000 από το γερμανικό οίκο πιστοποιήσεων ΤUV. Η συνεχής παρουσία 

της εταιρείας σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού (Batimat, Saie, Praktikal World, Project κτλ), 

όπως και η άριστη ποιότητα των προϊόντων της είχαν σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση 

των εξαγωγών σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρι-

κή. Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία η monotiki υλοποιεί και νέο επενδυτικό πρόγραμμα 

ανανεώνοντας το μηχανολογικό της εξοπλισμό με την αγορά και νέων μηχανημάτων τελευταίας 

τεχνολογίας, ώστε να αυξήσει την παραγωγή των ήδη παραγόμενων προϊόντων καθώς και την 

παραγωγή νέων, όπως σιλικόνη σε συσκευασία «οδοντόκρεμας» και «σαλαμιού», υλικά πολυου-

ρεθανικής βάσης όπως sealants, κόλλες γωνιάστρας, κόλλες ξύλου, κόλλες για επιφάνειες τσι-

μεντοειδούς βάσης, μαρμάρων κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.monotiki.gr/
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Agiltech
Όραμά μας είναι η επανασχεδίαση (reinventing) της διαχείρισης επικινδυνότητας 
και έκτακτης ανάγκης.

Αποστολή μας είναι η συσχέτιση και so� ware-οποίηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, διεθνών 

οδηγιών διαχείρισης επικινδυνότητας & περιβάλλοντος και κρίσιμων διαδικασιών. 

Δραστηριοποιούμαστε στους τομείς της Διαχείρισης Κρίσεων και Ρίσκου από τεχνολογικούς 

και φυσικούς κινδύνους με την πλατφόρμα λογισμικού APOCRISIS και της Διαχείρισης Υδάτι-

νων Πόρων με την πλατφόρμα λογισμικού HYDRODOTISIS. Τα προϊόντα μας δίνουν προστιθέ-

μενη αξία στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της περιουσίας αλλά 

και στη μείωση της επικινδυνότητας τους και αυτό αυξάνει την αίσθηση της ευθύνης για την 

ποιότητα των παραδοτέων μας. 

Από τις αρχές του 2017 ξεκινήσαμε να προσφέρουμε τα προϊόντα μας και μέσω του Microso�  

Azure Cloud. Αυτό εξασφαλίζει τους πελάτες μας για την απρόσκοπτη λειτουργία των προϊό-

ντων σε 24*7 βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.agiltech.gr/

Athens Technology Center
H Athens Technology Center (ATC) σχεδιάζει και παρέχει καινοτόμες, ολοκληρωμένες λύ-

σεις λογισμικού σε φορείς του Δημοσίου και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα εδώ και 3 δεκαετίες, 

έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς έργα σε οργανισμούς τουλάχιστον 16 διαφορετικών τομέων 

στις αγορές της ΕΕ και της Ανατολικής Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Μ. Ανατολής και τη Β. Αφρικής.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ειδησεογραφικού ή άλλου τύπου ψηφι-

ακού περιεχομένου, ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης Επιχειρη-

ματικών Πόρων (ERP / MRP),  σχεδιασμού, κατάρτισης και παρακολούθησης  προϋπολογισμού. 

Το άρτια καταρτισμένο δυναμικό εξειδικευμένων προγραμματιστών κι αναλυτών της ATC είναι 

επιπλέον σε θέση να αναλύει, σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές που ικανοποιούν εξειδικευ-

μένες ανάγκες κάθε οργανισμού εφόσον χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.atc.gr/?page=home



14

Οδός Κεντρικής Ελλάδος
Η Οδός Κεντρικής Ελλάδος, ή Κεντρική Οδός είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, 

το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του έργου 

Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος - Ε65».

Με μετόχους τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, FERROVIAL και ACS Group, η Κεντρική Οδός συνδυά-

ζει απόλυτη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας με τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση.

Έχοντας αναλάβει ένα έργο πνοής συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ, στρατηγικός στό-

χος της Κεντρικής Οδού είναι η δημιουργία σύγχρονων, αυτοκινητοδρόμων, ευρωπαϊκών προ-

διαγραφών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, θα διασφαλίζουν 

την προστασία του περιβάλλοντος και θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου.

Πρωταρχική μας δέσμευση είναι η ασφαλής και ταχύτατη μετακίνηση για όλους τους 
Έλληνες πολίτες, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://kentrikiodos.gr/

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 20 χρόνια λειτουρ-
γίας στο Τραπεζικό σύστημα του τόπου, υλοποίησε το όραμα των Ιδρυτών και της 
Διοίκησής της για τη δημιουργία μιας Τράπεζας διαφορετικής, που να λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις εμπορικές Τράπεζες.

Η Τράπεζα σήμερα δραστηριοποιείται σε όλες τις κύριες τραπεζικές εργασίες, καταθέσεις, χρη-

ματοδοτήσεις, εμβάσματα, εγγυητικές επιστολές, χρηματιστηριακές εργασίες, ασφάλειες και 

συνεχώς αναπτύσσει νέες δραστηριότητες.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας γνωρίζοντας πολύ καλά ως τοπική Τράπεζα τις ιδιαιτερό-

τητες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έχει σαν στόχο να στέκεται δίπλα στους κατοίκους 

προσφέροντας τους σύγχρονα, ανταγωνιστικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους τραπεζι-

κά προϊόντα, προάγοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.bankofkarditsa.gr/
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Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1980. Η ου-

σιαστική λειτουργία της όμως αρχίζει από το 1981. Η κύρια δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Καρ-

δίτσας είναι η καλύτερη παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους δημότες - κατα-

ναλωτές, που διπλασιάσθηκαν από τότε που ιδρύθηκε, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται με την 

συνεχή ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης όπως επίσης και με την κατασκευή 

και λειτουργία σύγχρονου βιολογικού σταθμού εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων.

Αντικείμενο δραστηριότητας της Επιχείρησης σύμφωνα με τον ιδρυτικό Ν. 1069/80 καθώς 

επίσης και το καταστατικό της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας είναι:

 • Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας του τομέα ύδρευσης.

 • Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας του τομέα αποχέτευσης.

 • Η οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση και λειτουργία των έργων της αρμοδιότητας της.

 • Η συντήρηση των έργων ύδρευσης – αποχέτευσης.

 • Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή έργων της αρμοδιότητάς της.

 • Η παροχή καλύτερης παροχής υπηρεσίας προς τους πελάτες - καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.deyakarditsas.gr/

Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) είναι η πρώτη 
και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της, μετά την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και την 
Ε.Υ.Α.Θ., σύγχρονη, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Η ΔΕΥΑΛ από το 1981, έχει επιτελέσει ένα πολλαπλό έργο υποδομής, που επηρεάζει αποφασι-

στικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι είναι 208.500 (82.000 ενεργά υδρόμετρα) και το μήκος των αγω-

γών φτάνει τα 650.000 μ.μ. Ολες οι Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ είναι συγκεντρωμένες στις εγκατα-

στάσεις της στο Υδραγωγείο για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους και συγχρόνως 

για την αποκέντρωση της πόλης. Στο χώρο του Υδραγωγείου υπάρχουν ο Υδατόπυργος, τα 

Διυλιστήρια, οι Δεξαμενές νερού, το Αντλιοστάσιο, το κτήριο των Εργαστηρίων (Χημείο-Μι-

κροβιολογικό), το κτήριο Διοίκησης και ο περιβάλλων χώρος. 

Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ περιλαμβάνονται επίσης, οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Κα-

θαρισμού, οι εκτάσεις των γεωτρήσεων ύδρευσης, των δεξαμενών νερού στο Μεζούρλο και 

στην Αγία Παρασκευή, το κτήριο του Πλαταμώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.deyal.gr/
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Vechro  
H VECHRO είναι η Νο1 σε Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων στην Ελλη-

νική αγορά και ανάμεσα στις κορυφαίες  στην Ευρώπη, καθώς 96 προϊόντα της φέρουν την 

«Μαργαρίτα», το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα. 

H VECHRO ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, διευρύνοντας κάθε χρόνο το μερίδιο της στην 

Ελληνική αγορά (ούσα η 3η μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών στην Ελλάδα), 

ενώ πλέον η εταιρεία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή για τα υψηλής 

ποιότητας προϊόντα που διαθέτει αλλά και την άψογη τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους 

πελάτες της, βοηθώντας τους καταναλωτές να αποφύγουν άστοχες και δαπανηρές εφαρμογές 

καθοδηγώντας τους να επιλέξουν το ιδανικό (σύμφωνα με τις ανάγκες τους) σύστημα βαφής 

και προστασίας κάθε είδους επιφάνειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.vechro.gr

Μητσιογιάννης Χαράλαμπος - Εμπόριο Χρωμάτων και βερνικιών
 • Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στο χώρο των χρωμάτων από το 2015.

 • Είμαστε η πρώτη επιχείρηση στη Πόλη της Καρδίτσας  που διαθέτει αποκλειστικά και 

μόνο την εταιρεία Vechro η οποία βασίζεται πάνω στο Οικολογικό χρώμα.

 • Από τα πρώτα βήματα της επιχείρησης, η φιλοσοφία μας είναι  να προσφέρουμε στον 

καταναλωτή υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία να προστατεύουν τόσο τον χρήστη όσο και 

το περιβάλλον προσφέροντας παράλληλα ένα εξαιρετικό ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) 
ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2012, μετά από την απόσχιση του κλάδου Διανομής της 

ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,.

Αποτελεί 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. και του έχει ανατεθεί η Διαχείριση του Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεπώς είναι αρμόδιος για να φθάνει αδιάλειπτα 

το ρεύμα σε όλη τη χώρα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε 7,4 εκ. καταναλωτές 

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.deddie.gr/
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Θ. & Δ. Γιαννακός Ο.Ε.
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1965 από τον Αλέξανδρο Γιαννακό και δραστηριοποιείται 

στο χώρο των μεταφορών και των ενοικιάσεων γερανών, με έδρα της την Καρδίτσα. Αξιόπιστα 

και με όλα τα σύγχρονα μέσα, φροντίζουμε για την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πε-

λατών μας, παρέχοντας παράλληλα ανταγωνιστικές τιμές.

Η πορεία ετών και η πολυετής παρουσία μας στις μεταφορές και τις ανυψώσεις εγγυώνται 

την ανταπόκριση σε κάθε προσδοκία σας, που αφορά τον τομέα της ευθύνης μας. Διαθέτουμε 

τηλεσκοπικούς γερανούς και παπαγαλάκια ώστε να ανυψώνουμε, να μεταφέρουμε και να εκ-

φορτώνουμε οποιοδήποτε φορτίο. Συγχρόνως, διαθέτουμε στόλο από αυτοκίνητα και ειδικές 

νταλίκες υποστηρίζοντας κάθε τύπο μεταφοράς, καθώς και προσφέρουμε υπηρεσίες συνοδευ-

τικών οχημάτων κατόπιν δική σας απαίτησης.

Στρατηγικό μας στόχος θα αποτελεί πάντα η βέλτιστη ικανοποίηση όλων όσων εμπιστεύονται 

την επωνυμία μας και μότο μας, στην παροχή των υπηρεσιών μας το: 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 100% ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.metaforeseidikes.gr/

Diamantis Group
Η ιστορία της Diamantis Group ξεκινάει από το 1989, τότε που το πρώτο στοιχείο από ανοξεί-

δωτο χάλυβα της άνοιξε το δρόμο στην κατασκευή καμινάδων και προϊόντων απαγωγής καυ-

σαερίων και οδήγησε στο να εξελιχθεί στην πορεία όλων αυτών των ετών, σε μια βιομηχανία 

στην πρώτη γραμμή, στο σχεδιασμό και την παραγωγή μιας ευρύτατης γκάμας προϊόντων, που 

καλύπτουν κάθε εφαρμογή καμινάδων, αεραγωγών, απαγωγής καυσαερίων, θέρμανσης και 

κλιματισμού κτιριακών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά και ειδών αστικού εξοπλισμού 

και τελευταία, φωτισμού led εξωτερικών χώρων.

Όλα αυτά τα χρόνια η συνεχής επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, η ανάπτυξη σε ανθρώπινο 

δυναμικό, η παρακολούθηση των εξελίξεων στη χρήση των υλικών, η συνεχής έρευνα και 

βελτίωση των προϊόντων, ο εμπλουτισμός τους με νέες σειρές οδήγησε στο να ανταποκρίνονται 

και να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της αγοράς.

Ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον τομέα της αισθη-

τικής, καθιέρωσαν την Diamantis Group στη συνείδηση των επαγγελματιών του χώρου αλλά 

και των καταναλωτών ως την κορυφαία εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://diamantisgroup.gr/



18

Plushost.gr  
Η Plushost.gr ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 από μηχανικούς λογισμικού με σκοπό 

να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή του διαδικτύου και συγκεκριμέ-

να στην ανάπτυξη εξειδικευμένων eCommerce εφαρμογών και περιεχομένου. Η τεχνογνωσία 

που έχει αναπτύξει στα έντεκα χρόνια λειτουργιάς την καθιστά μια από τις πετυχημένες εται-

ρίες στο χώρο της πληροφορικής καθώς διαθέτει σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των συστημάτων περιεχομένου μετρώντας πάνω από 

500 πελάτες. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά σε εφαρμοσμένο επίπεδο λύσεων πληροφορικής κα-

θώς και σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης 

γνώσης και περιεχομένου σε ιδιαίτερα πολύπλοκα περιβάλλοντα. Από το Μάρτιο του 2013 

είναι επίσημος συνεργάτης της Google στην Ελλάδα με επίσημη πιστοποίηση την εταιρίας ως 

TrustOnlinePartners για την ορθή χρήση των προϊόντων της, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιη-

θεί για της υπηρεσίες SearchEngineOptimizationαπό την MarketMotive.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.plushost.gr/

RE/MAX Γαία 
Το μεσιτικό γραφείο RE/MAX Γαία με έδρα την Καρδίτσα εξειδικεύεται στις αγορές, πω-

λήσεις και ενοικιάσεις διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Με την πείρα των 14 ετών στις αγοραπωλησίες και στη διαχείριση ακινήτων, με μια πολυπλη-

θή ομάδα συνεργατών - κτηματομεσιτών, με χιλιάδες πωλήσεις & ενοικιάσεις που αντιστοι-

χούν σε ανάλογο αριθμό ευχαριστημένων πελατών, καταφέραμε να αλλάξουμε αλλά και να 

αναβαθμίσουμε τα δεδομένα της τοπικής αλλά και ευρύτερης κτηματομεσιτικής αγοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.remax.gr/offi  ce/206

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι μία από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές τράπεζες 

στην Ελλάδα, έχοντας, στο 2016, 22 έτη δραστηριοποίησης θετικής συμβολής στην τοπική οι- 

κονομία και περιοχή δραστηριοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 • Όραμά της είναι η ανάπτυξη μιας ισχυρής περιφερειακής και προοπτικά εθνικής Συ-

νεταιριστικής Τράπεζας, που θα έχει στο κέντρο της δράσης της το συνεταίρο - πελάτη που 

δραστηριοποιείται ή κατάγεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 • Αποστολή της είναι η διάδοση της Συνεταιριστικής Πίστης, που γεννιέται από την τοπική 

κοινωνία και πάντα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, που αξιοποιεί την τοπική αποταμίευση 

σε χορηγήσεις που στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα, ενώ τα κέρδη επιστρέφουν ως 

μερίσματα και υπεραξίες στους ίδιους τους συνεταίρους - πελάτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.banko� hessaly.gr/
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Europa Profi l Αλουμίνιο Α.Β.Ε.
Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι η ισχυρότερη εταιρία διέλασης στην 
Ελλάδα. Αποτελεί μέρος του Ομίλου Τζιρακιάν που ειδικεύεται στα κατασκευαστικά υλικά 

ανώτερης ποιότητας με έτος ίδρυσης το 1964. Τα κεντρικά της γραφεία και οι μονάδες παρα-

γωγής βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων. Η EUROPA παράγει μια πλήρη σειρά 

επώνυμων προϊόντων και custom made προφίλ, βασισμένων σε ακριβείς προδιαγραφές για 

τους πιο ποιοτικούς και απαιτητικούς πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα τόσο για την Ελληνική 

όσο και για την Διεθνή Αγορά. Μια μεγάλη γκάμα προφίλ είναι διαθέσιμη για Αρχιτεκτονικές 

εφαρμογές, Εμπορικές εφαρμογές και Βιομηχανικές εφαρμογές. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Η EUROPA δρα διαρκώς με υπεύθυνο τρόπο με την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Εφαρμόζει ένα σύστημα Καθαρής Παραγωγής βασισμένο στην επιτόπια Πρόληψη 

- Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση - Ανάκτηση. Παράλληλα επιμένει σε πληθώρα δράσεων 

που ενισχύουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις σκε-

πές του εργοστασίου, η δενδροφύτευση 600 ελαιόδεντρων, γεωπονικές μελέτες στην τοπική 

χλωρίδα, η δημιουργία ενός αλσυλλίου και καμπάνιες ανακύκλωσης κατά τακτά διαστήματα. 

Επιπλέον, η εταιρία στηρίζει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλη τη χώρα, χορη-

γώντας δράσεις που σκοπό έχουν να αναδείξουν τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.profi l.gr/index.php/gr/

Prosper Hellas S.A.
Η Εταιρεία PROSPER HELLAS S.A. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε θέματα διαχεί-
ρισης και εξυγίανσης μολυσμένων υδάτων, βλαβερών για το φυσικό περιβάλλον.
Απαρτίζεται από έμπειρους Μηχανικούς και Τεχνικούς, που στηρίζουν με τις γνώσεις τους το στόχο 

της Εταιρείας, την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την εξοικονόμιση των υδάτινων πόρων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROSPER HELLAS S.A.:
Ο καθαρισμός των υδάτων από ρύπους και χημικές ουσίες, που παρασύρονται με τα όμβρια ή 

βρίσκονται σε βιομηχανικά ή οικιακά απόνερα. Η PROSPER HELLAS S.A. έχει έδρα στη Θεσ-

σαλονίκη και το Μελετητικό τμήμα της, λειτουργεί στην Αθήνα. Η Εταιρεία PROSPER HELLAS 

S.A. παρέχει εξειδικευμένα Προϊόντα στον τομέα της επεξεργασίας μολυσμένων υδάτων, δια-

χείρισης ρύπων, εξοικονόμιση υδάτινων πόρων και Προστασίας Περιβάλλοντος όπως:

• Λιποσυλλέκτες

• Μονάδες βιολογικού καθαρισμού

• Διαχωριστές υδρογονανθράκων (Ελαιοδιαχωριστές - Ελαιολασποσυλλέκτες)

• Μονάδες καθίζησης και συγκράτησης ρύπων

• Γενικές δεξαμενές

• Μηχάνημα πλύσης τροχών

• Μονάδες ανακύκλωσης νερού

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.prosperhellas.gr/
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Efi lial Travel
Γραφείο Ταξιδίων & Γενικού Τουρισμού
Travel Agency

  • Αεροπορικά Εισιτήρια

  • Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

  • Οργανωμένα Πακέτα

  • Μεμονωμένα Πακέτα

  • Γαμήλια Ταξίδια

  • Εκδρομές Συλλόγων

  • Διοργάνωση Συνεδρίων

  • Ιατρικός Τουρισμός

 Ionos Dragoumi 2&6

 41222   Larissa,Greece

 Tel:+30241-0-250907 & 241-0-259835

 Fax:+30241-0-530864

 e-mail:larissa@aktinatravel.gr

 Facebook: EFILIAL TRAVEL

Spirito Group Marketing & Communication
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 από μία ομάδα ανθρώπων που όνειρό τους είναι η προ-
σφορά ενός ευρύ φάσματος υπηρεσιών στους επιχειρηματίες της Θεσσαλίας.

Βασική αρχή και δέσμευση της Spirito αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να πα-

ρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγες των πελατών μας.

 Kouma 29

 Larisa, P.C. 41222

 Telephone: 0030 2410-252121

 Fax : 0030 2410-252124

 http://www.spirito.gr/index.php/el/
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΕΨΑ 
Η ΕΨΑ από το 1924 συνεχίζει αδιάκοπα και με μεγάλη επιτυχία την πορεία της στην Ελληνική 

αγορά. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου που βρίσκονται στην Αγριά, περιλαμβάνουν το χώρο 

παραγωγής, τις αποθήκες και τα γραφεία και καταλαμβάνουν έκταση 24 στρεμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://epsa.gr/

ΣΤΙΛΒΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στη ζυθοποιία μας, σκοπό μας έχουμε να ταξιδέψουμε μαζί σας σε νέους γευστικούς προορι-

σμούς, για να γνωρίσετε και να αγαπήσετε την ποιοτική απαστερίωτη μπύρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://stilvibeer.gr/

WINERY MONSIEUR NICOLAS by G. Karamitros
4 Γενιές, αφιερωμένες στο κρασί, έβαλαν τα θεμέλια για το μέλλον, ένα μέλλον, που βρίσκει το 

WINERY MONSIEUR NICOLAS του Γιώργου Καραμήτρου, 4ης γενιάς Οινοποιού, να αποτελεί 

το εφαλτήριο για την πρωτοπορία και τη διεθνή αναγνώριση των κρασιών του, των τοπικών 

ποικιλιών και του Μεσενικόλα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.winerymonsieurnicolas.gr/

ΘΕΟΝΗ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ
Το νερό ΘΕΟΝΗ είναι ένα πραγματικά πηγαίο νερό, από τις αναβλύζουσες πηγές της Γκούρας, 

σε υψόμετρο πάνω από χίλια μέτρα. Οι πηγές αυτές βρίσκονται μέσα στο δάσος «Βατσουνιάς» 

στο Δήμο Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.theoni-water.gr/

ΦΙΛΙΑ ΓΗ
Φιλοσοφία της Φίλιας Γης είναι η παραγωγή και προβολή κυρίως των Θεσσαλικών και ελλη-

νικών ποικιλιών και η προσφορά αρωματικών και ποιοτικών οίνων στην ελληνική και διεθνή 

αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.fi liagi.gr/

ΚΙΣΣΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κύριο στόχο της εταιρίας ΚΙΣΣΑΣ αποτελεί η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων υψηλής ποι-

ότητας σε συνδυασμό πάντοτε με την διατήρηση της παραδοσιακής αυθεντικής γεύσης αυτών.

Η πρώτη ύλη της εταιρίας, πρόβειο και γίδινο γάλα προέρχεται από τα χωρία των Αγράφων και 

την ευρύτερη περιοχή αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kissas.gr/

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ �ΚΠΕΕΕ� ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Το ΚΠΕΕΕ υποστηρίζει την αειφορική διαχείριση και περιβαλλοντική προστασία στην περιοχή 

της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Υλοποιεί πρότυπα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης τα οποία απευθύνονται σε μαθητικές κυρίως ομάδες, καθώς και προγράμματα 

περιβαλλοντικής (επιστημονικής) παρακολούθησης. 
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ΠΑΔΥΘ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 
Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. είναι διαδημοτική επιχείρηση και έχει συσταθεί από τους Ο.Τ.Α. των Περι-

φερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kissas.gr/http://www.padyth.gr/

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που 

αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτί-

ωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση 

των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών 

γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος 

και κρέατος στη χώρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.elgo.gr/

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σκοπός της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας είναι να οργανώσει:

• την παραγωγή, τη διαχείριση, την επεξεργασία και τη διάθεση βιομάζας ή και βιοκαυσίμων

• την παραγωγή και τη διάθεση της ενέργειας που μπορεί να προκύψει από κάθε μορφής αξι-

οποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, παρουσιάζεται Φωτογραφική έκθεση με θέμα το κλίμα με τίτλο 

«Παρατηρώντας το κλίμα μέσα από το παράθυρό μας» ταξιδεύει . 

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος - Γαλλική Πρεσβεία στην 

Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ifa.gr/el/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, 

μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών 

με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστι-

κών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.anka.gr

ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ � ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Το Κ.Π.Ε. Ελασσόνας ιδρύθηκε το 2008 ικανοποιώντας την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για 

διερεύνηση του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζει 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στο τοπικό και ιδιαίτερο της 

επαρχίας Ελασσόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://thess.pde.sch.gr/kpe

ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1996 

και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Μουζακίου. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Μουζακίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpem.gr

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ � ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων αποτελεί δομή του Υπουργείου Παιδείας, είναι περιφερειακό 

κέντρο και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης και αειφόρου ανάπτυξης για όλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/

ΚΠΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες: http://kpe-makrin.mag.sch.gr/ 

ΔΡΥΑΣ � ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΝ. ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ & ΤΕΜΠΩΝ
Το Σωματείο «Δρυάς» ιδρύθηκε στη Λάρισα στις 12 Ιουνίου 2001 με την επωνυμία «Εταιρία 

για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό του Κάτω Ολύμπου, Ανατολικού Κισσάβου, Πηνειού και 

Τεμπών». Έχει σκοπό την εν γένει αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών Κάτω Ολύμπου, Αν. Κι-

σαβου, Τεμπών και Δέλτα Πηνειού, με σεβασμό στην ιδιαίτερη κληρονομιά του (φυσική και 

πολιτιστική) και άλλα σχετικά, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος, μέσα από προγράμματα 

παιδαγωγικού, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου.
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