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Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 2013, η τελετή απονομής

«Βραβεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Βορείου Ελλάδος».

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

(ΣΒΒΕ) ο οποίος συνεργάζεται με την οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, με στόχο την

ανάδειξη, την προβολή και τελικά τη βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων που

ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε. 

Για την φετινή βράβευση των επιχειρήσεων, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και

πέρυσι. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από άτομα υψηλού

κύρους η οποία συνεδρίασε ούτως ώστε να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες των

μεταποιητικών επιχειρήσεων που διεκδικούσαν τα βραβεία σε καθεμιά από τις επιμέρους

κατηγορίες. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πραγματικά αφιέρωσαν μέρος από τον

πολύτιμο χρόνο τους για να συμβάλλουν κι αυτά στην ανάδειξη επιτυχημένων

προσπαθειών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν την εποχή της οικονομικής

κρίσης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης με αλφαβητική σειρά, ήταν: 

1. ο Καθηγητής κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2. ο Καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Ελλάδος, 
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3. ο κ. Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 

4. ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος, 

5. ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος, και 

6. ο κ. Γιώργος Καλοφωλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιάς 

Η επιτροπή αξιολόγησης ευχαριστεί όλες τις επιχειρήσεις που υπέβαλλαν

υποψηφιότητα, αλλά, δυστυχώς, γιατί αυτό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δεν

βραβεύθηκαν εφέτος. Η συμμετοχή τους ήταν πολύ σημαντική και γί  αυτό θέλησε να

τους συγχαρεί. 

Ακολουθούν οι εταιρείες που βραβεύθηκαν ανά κατηγορία βραβείου. 

Βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηματίας»: 

Το βραβείο για το 2013 απονεμήθηκε στην κα Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου,

Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». 

Η κα Ουζουνοπούλου: 

-  Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου 

- Έχει λάβει το MBA της από το INSEAD 

- Ομιλεί άπταιστα 4 γλώσσες και συγκεκριμένα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και

Ισπανικά 

-  Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Young Presidents’ Organization τη

διετία 2011-2012 και Education Chair τη διετία 2009-2010 

-  Στους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ εφαρμόζει δομές και συστήματα διοίκησης πρωτοπόρα για

την Ελλάδα, και γί  αυτό έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, και, 

- Με τη στρατηγική της καθοδήγηση οι ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ παράγουν καινοτόμα προϊόντα,

όπως εξειδικευμένα άλευρα, προϊόντα υγιεινής διατροφής, αλεύρι χωρίς χημικά

πρόσθετα και βελτιωτικά, ενώ επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία και ανθρώπινο

δυναμικό 

Βραβείο «Καινοτομίας»: 

Η εταιρεία που παρέλαβε το βραβείο ενσωματώνει καινοτομικά χαρακτηριστικά στην

παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση των προϊόντων της, αλλά

και στον τρόπο με τον οποίο πληροφορεί τον πελάτη για την προέλευσή τους. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε το βραβείο να απονεμηθεί στην εταιρεία ΕΥ.ΓΕ.

ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, πιο γνωστή σε όλους με το εμπορικό σήμα AGRINO, με παραγωγικές

εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και στο Αγρίνιο. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος

Σύμβουλος της AGRINO, κ. Αναστάσιος Πιστιόλας. 

Η ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ - AGRINO, βραβεύεται γιατί: 

-  Καινοτομεί από το 2006 καθιερώνοντας την πιστοποιημένη εφαρμογή των μεθόδων

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

- Είναι η 1η σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εταιρεία που εφάρμοσε το πρότυπο του

GLOBALGAP (Global Good Agricultural Practice). 

- Είναι η μοναδική εταιρεία στο είδος της που πρωτοπορεί από το 1995 με την

αναγραφή σε ευκρινές σημείο της συσκευασίας των προϊόντων της του ονόματος του

καλλιεργητή και της περιοχής που βρίσκεται το αγρόκτημα. 

-  Σύνθημά της είναι ότι «τίποτα δεν πάει χαμένο», γί  αυτό στην πράξη τα απόβλητα

των εργοστασίων της είναι μηδενικά, παράγει ενέργεια από βιομάζα, χρησιμοποιεί

ανακυκλωμένα υλικά στις συσκευασίες, ενώ τα αμάξια των πωλητών της είναι όλα
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υβριδικά. 

- Συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβίωση της καλλιέργειας ελληνικών οσπρίων, ενώ είναι

ηγέτιδα εταιρεία στη συλλογή, παραγωγή, επεξεργασία τυποποίηση και διάθεσή τους. 

Βραβείο «Εξωστρέφειας»: 

Το βραβείο απονεμήθηκε στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., ενώ η

Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονείμει έπαινο για την εξωστρεφή της

δραστηριότητα και στην ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, κ. Γιάννης Δεληχρήστος. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής: 

- Εξάγει το 93% της παραγωγής της, σε 5 Ηπείρους και 35 χώρες, με 7 διαφορετικά

εμπορικά σήματα 

- Βρίσκεται στην 1η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή και διάθεση καυστικής

μαγνησίας 

- Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαγνησιακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

- Έχει υλοποιήσει την τελευταία δεκαετία επενδύσεις ύψους άνω των 32 εκατ. ευρώ 

-  Χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες εξόρυξης, όπως η νέας γενιάς μαγνητικοί και

φωτοοπτικοί διαχωριστές, που έχουν αναπτυχθεί από την ίδια 

- Μέσω της έντονης εξωστρεφούς δραστηριότητάς της έχει αναδείξει τη Χαλκιδική ως

ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής μαγνησίας παγκοσμίως 

Τον έπαινο παρέλαβε ο Πρόεδρος της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., κ. Ελευθέριος Σαϊτης . 

Η ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., με έδρα το Μαυροβούνι Σκύδρας: 

- Είναι η 1η βιομηχανία Στην Ελλάδα στον κλάδο της κονσερβοποίησης φρούτων και

μέσα στις 5 πρώτες στο είδος της διεθνώς 

-  Είναι 100% εξαγωγική επιχείρηση, με εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες 

- Διαθέτει δύο θυγατρικές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Ρουμανία και τη

Μολδαβία 

- Καλύπτει τις απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και των

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

§ Μέσω της διαρκούς συμμετοχής της σε πολλές διεθνείς εκθέσεις τροφίμων διευρύνει

συνεχώς το πελατολόγιό της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης 

Βραβείο «Περιβάλλον»: 

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν έχουν λάβει πιστοποιητικά περιβαλλοντικής

συμμόρφωσης, και όχι μόνο, έχουν αναπτύξει δράσεις για την ορθολογική διαχείριση

των ενεργειακών πόρων κατά τη φάση της παραγωγής και της διάθεσης,

χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας, προβαίνουν σε ανακύκλωση και

μείωση αποβλήτων, ενώ δεν παραλείπουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στα

θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε να απονεμηθεί το βραβείο στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., και έπαινος στην εταιρεία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Ζαγκλιβερινός, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας,

Προστασίας Περιβάλλοντος και Διασφάλισης Ποιότητας, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»: 

- Επί 45 χρόνια αναπτύσσει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος στη Βόρεια Ελλάδα

- Το Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης είναι ενεργειακά βελτιωμένο με τη μικρότερη
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δυνατή κατανάλωση καυσίμων και με τις μικρότερες ποσότητες αέριων εκπομπών 

- Επαναχρησιμοποιεί το νερό που καταναλώνεται, άρα μειώνει την κατανάλωση

φρέσκου νερού και επιτυγχάνει τη μικρότερη δυνατή απόρριψη υγρών αποβλήτων 

- Διενεργεί ανακύκλωση σίδερου, πλαστικού, ξυλείας, ελαστικών και λιπαντικών, όπως

και συσκευασιών 

- Το 2011 ολοκληρώθηκε επένδυση 250 εκατ. € για την αναβάθμιση του Διυλιστηρίου

Θεσσαλονίκης για την παραγωγή καυσίμων μηδενικής συγκέντρωσης σε θείο 

-  Χρηματοδοτεί για 4 συνεχή χρόνια πρόγραμμα για την προστασία και την αναβάθμιση

των περιοχών των εκβολών Αξιού και Γαλλικού, καθώς και ημερίδες συνέδρια και

εκδόσεις σχετικές με το περιβάλλον, τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, την

«πράσινη» ανάπτυξη κλπ. 

Τον έπαινο για την κατηγορία βραβείων για το περιβάλλον, παρέλαβε ο κ. Βλάσης

Λαγός, Exports Manager της Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. 

Η Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: 

- Υλοποιεί εντατική ανακύκλωση πάσης φύσεως υλικών. Το τελευταίο έτος

ανακυκλώθηκαν 92 τόνοι πλαστικών, 520 τόνοι ξύλου, και 50 τόνοι χαρτιού 

- Συμμετέχει στο Carbon Disclosure Project Supply Chain που αφορά την προσπάθειά

της να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και να μετρήσει το ενεργειακό της αποτύπωμα 

- Εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα ανάκτησης διαλυτών, και έτσι επιτυγχάνει την

επαναχρησιμοποίηση του 95% των διαλυτών των καθημερινών της δραστηριοτήτων 

- Από το 2009 είναι μέλος του Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), για θέματα

ασφάλειας και συνθηκών υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον 

- Από το 2010 συμμετέχει ενεργά στη δράση του United Nations Global Compact μία

παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας 

- Και, φυσικά, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004 

Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»: 

Η απονομή των θεματικών βραβείων ολοκληρώθηκε με τη βράβευση δυο εταιρειών

στην κατηγορία βραβείων που αφορούν στην υλοποίηση επιτυχημένων δράσεων

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ανέλαβαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2013, απονεμήθηκε στην εταιρεία

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., γνωστότερη σε όλους για το νερό

«ΒΙΚΟΣ». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε., παρέλαβε το βραβείο. 

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.), με έδρα τα Ιωάννινα: 

- Απασχολεί 270 εργαζόμενους, σε 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια, με καθετοποιημένη

παραγωγή, στην ακριτική Ήπειρο 

- Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ιδιωτικής ετικέτας σε νερό και αναψυκτικά στην

Ελλάδα, με δυνατότητα εμφιάλωσης 200.000 φιαλών ανά ώρα 

-  Η καμπάνια εθελοντικής αιμοδοσίας: «Δίνουμε Αίμα, Δίνουμε Ελπίδα», αποτελεί

διαρκή πράξη αλληλεγγύης προς την κοινωνία 

- Οι χορηγίες και δωρεές σε συλλόγους, αθλητικά σωματεία και οργανώσεις, στηρίζουν

έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στην Ήπειρο και σε ολόκληρη τη χώρα, και

αποδεικνύουν την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη 

Ο έπαινος στην κατηγορία βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απονεμήθηκε στην

εταιρεία ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ, με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς. 

Σαρακατσαναίων, το 2015, στην
πόλη του Κιλκίς.

Το συγκλονιστικό
γράμμα 17χρονου
στον Γιάννη
Στουρνάρα για τη
φορολογία
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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ, κ. Παναγιώτης

Γιαννούλης, παρέλαβε τον έπαινο. 

Για την ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ : 

- Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την εταιρεία ισοδυναμεί με τη διατήρηση της

παράδοσης και της ιστορίας του τόπου μας 

- Η εταιρεία είναι χορηγός σε πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της

ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς, και όχι μόνον… 

- Ενώ, πρωτοστατεί στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κάνοντας πολύχρονο

αγώνα για να ισχύσουν πραγματικοί κανόνες διαφάνειας στις προμήθειες υγειονομικού

υλικού από το κράτος 

Βραβείο «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση»: 

Στην κατηγορία «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση» απονεμήθηκε βραβείο στην εταιρεία

ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. και έπαινος στην ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 

Οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν έχουν αποδεδειγμένη συμβολή στην απασχόληση της

περιοχής που είναι εγκατεστημένες, παράγουν προϊόντα που έχουν στοιχεία

καινοτομίας, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, είναι εξωστρεφείς, έχουν

αναπτύξει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχουν χρηματοοικονομική υγεία

σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπως αυτή της οικονομικής κρίσης. 

Το βραβείο για την εταιρεία ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε., με έδρα τον Άγιο Παντελεήμονα Κιλκίς

παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Τζήκας. 

Η ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε.: 

- Πέτυχε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της την τελευταία τριετία 

- Το 40% των προϊόντων της εξάγεται σε 17 χώρες, ενώ διαθέτει και 2 θυγατρικές 

- Σταθερά αυξανόμενος Κύκλος Εργασιών και Κέρδη την τελευταία τριετία της

οικονομικής κρίσης 

- Από το 2005 λειτουργεί πρότυπη μονάδα παραγωγής και ρομποτικής διαχείρισης των

προφίλ αλουμινίου 

- Τα προϊόντα “Elvial Multilock Systems” είναι πιστοποιημένα από το διεθνώς

αναγνωρισμένο ινστιτούτο Ift Rosenheim Γερμανίας και κατέχει Ευρωπαϊκή πατέντα με

ισχύ σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες 

- Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, το ISO 9001, το OHSAS

18001, το EN 15008 και τα QUALICOAT και SEASIDE CLASS για την ηλεκτροστατική

βαφή του προφίλ αλουμινίου που παράγει 

Η βράβευση στην κατηγορία «Αριστεία Μεσαία Επιχείρηση», ολοκληρώθηκε με την

απονομή επαίνου στην ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε., με έδρα τη Νεοχωρούδα

Θεσσαλονίκης. 

Τον έπαινο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Πορτοκαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΩΝΙΚΗ

ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.. 

Η ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 

- Απασχολεί 143 εργαζομένους, οι 70 από τους οποίους προέρχονται από την

ευρύτερη τοπική κοινωνία 

- Δημιούργησε το brand name “IONIKI FILOSOPHY” για την αγορά λιανικής του

εξωτερικού 

- Έχει λάβει διάκριση στο διαγωνισμό καινοτομίας SIAL INNOVATION 2012 

- Βραβεύθηκε στα πλαίσια της έκθεσης GULFOOD 2012 στο Ντουμπάι 

-  Έχει λάβει το βραβείο «Προϊόν της Χρονιάς που πέρασε (2011)» από το περιοδικό

και μιλατε για ρουσφέτια . <

τραγικό . οσο για τον κ Πρόεδρο

καλά έκανε βοήθησε ανθρώπους

που είχαν μεγάλη ανάγκη

μπράβο!!!!

Anonymous

Ωραία Υπηρεσία . !!!!!
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«ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ» 

- Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης από το 2009 

- Συμμετέχει στη δράση «αλλάζω το σχολείο μου, αλλάζω διάθεση» 

-  Στηρίζει τη Τράπεζα Τροφίμων, το ΚΕΠΕΠ, το ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, το Κέντρο Προστασίας

Ανηλίκων Νεαπόλεως, το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς και άλλες Μη Κερδοσκοπικές

Οργανώσεις, ως απόδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης 

Βραβείο «Αριστεία Μεγάλη Επιχείρηση»: 

Στην κατηγορία αυτή το βραβείο απονεμήθηκε στην ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε., ενώ η Επιτροπή

Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αποφάσισε και την απονομή επαίνου στην εταιρεία

ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ & ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε., κ. Παναγιώτης

Τσινάβος, παρέλαβε το βραβείο. 

Για την εταιρεία ΚΡΙ – ΚΡΙ, με έδρα τις Σέρρες: 

- Ο κύκλος εργασιών το 2012 αυξήθηκε σε σχέση με το 2011 κατά 23,8%, ενώ

εντυπωσιακή είναι το ίδιο χρονικό διάστημα της αύξησης της κερδοφορίας της κατά

136%, αφού τα καθαρά κέρδη της από 2,2 εκ. € το 2011 ανήλθαν σε 5,2 εκατ. € το

2012 

- Απασχολεί 300 εργαζομένους, σταθερά αυξανόμενους κατά τη διάρκεια της

οικονομικής κρίσης 

-  Εξάγει σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων 

- Διαθέτει πάνω από 12.000 σημεία πώλησης παγωτού στην Ελλάδα, ενώ κατέχει

μερίδιο μεγαλύτερο του 10% της εγχώριας αγοράς 

- Υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών της μεταξύ 2006 και 2012 

- Αυξάνει σταθερά εντός της οικονομικής κρίσης των κύκλο εργασιών, το μικτό

περιθώριο κέρδους, τα καθαρά κέρδη προ φόρων και το καθαρό περιθώριο κέρδους

αποτελώντας μια από τις υγιέστερες χρηματιστηριακά επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος

- Στον Πρόεδρο της κ. Παναγιώτη Τσινάβο απονεμήθηκε η διάκριση του «Δυναμικά

Αναπτυσσόμενου Επιχειρηματία» για το 2011 

§ Έχει λάβει διακρίσεις στο διαγωνισμό Best Workplaces δύο φορές (2007 & 2011) 

§ Έχει καθιερώσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων

και τη διαρκή αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου κλπ. 

Τέλος, ο έπαινος «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» στην κατηγορία βραβείων «Αριστεία Μεγάλη

Επιχείρηση», απονεμήθηκε στην εταιρεία ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ &

ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΥΖΙΟΥ & ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε., κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, παρέλαβε το βραβείο 

Η ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ & ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Βιομηχανική

Περιοχή Κιλκίς: 

-  Εξάγει το 50% της παραγωγής της σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου 

-  Αύξησε την αξία των εξαγωγών της το 2012 σε σχέση με το 2011 κατά 29% 

- Υλοποίησε το 2012 επένδυση για την κατασκευή λέβητα καύσης φλοιού ρυζιού

(βιομάζας) που είναι φιλική προς το περιβάλλον και από αυτήν η εταιρεία εξοικονομεί

άνω του 1.000.000€ σε συνάλλαγμα 

-  Έχει κρατήσει σταθερές τις θέσεις εργασίας τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ το 2012

παρουσίασε και μικρή αύξηση

Προμήθειες υγείας: Το
ατελείωτο πάρτυ!

Ζητούνται
ναυαγοσώστες και
δάσκαλοι
εκμάθησης κολύ...

Απαγόρευση αλιείας
στην λίμνη Δοϊράνη
(Ελληνικό τμ...

Συνέλαβαν δύο
Ρώσους για
οπλοφορία,
οπλοχρησία, άσ...

Συνέλαβαν δύο
γυναίκες για
κάλπικα
χαρτονομίσματα

Ημέρα
Δενδροφύτευσης
στο Πολύκαστρο
Κιλκίς

Η… τρόικα κόβει το
μισθό στους
επίορκους

Τα Μπουμπουχέρια
2013 (Video)

Συνεδριάζει το
Περιφερειακό
Συμβούλιο με θέμα
«Εξό...

Με επιτυχία η ημερίδα
στη Βέροια για τις
γυναίκες ...

Τίτλοι εφημερίδων,
Τετάρτη 3 Απριλίου
2013

►  Απρ 02 (30)

►  Απρ 01 (31)

►  Μάρτιος (533)

►  Φεβρουάριος (560)

►  Ιανουάριος (624)

►  2012 (8361)

►  2011 (3604)
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

στις 2:17 μ.μ.  Ετικέτες

Εκδηλώσεις

+2   Προτείνετέ το στο Google

Γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες!

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...

Υποβολή σχολίου ως: Λογαριασμός Google

Δημοσίευση  Προεπισκόπηση
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