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•   Νέα επένδυση 3,85 εκατ. στη «Φάρμα Κουκάκη»

Ολοκληρώθηκε η νέα 
επένδυση, ύψους 3,85 εκατ. 
ευρώ, για τον 
εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων της «Φάρμα 
Κουκάκη», αυξάνοντας έτσι 
σημαντικά τη δυνατότητα 

παραγωγής τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά. Η 
επένδυση θα επιτρέψει στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία να 
αναπτύξει περαιτέρω τις εξαγωγές σε αγορές που έχει ήδη 
παρουσία μέσω αντιπροσώπων, όπως Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο, Ολλανδία κ.λπ. Το εργοστάσιο 
βρίσκεται στους Κάτω Αποστόλους του νομού Κιλκίς, σε έκταση 
125 στρεμμάτων και διαθέτει στεγασμένους χώρους 4.835 τ.μ. 
Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει διαμετακομιστικό κέντρο στην Ιωνία 
Θεσσαλονίκης, το οποίο εξυπηρετεί τους πελάτες της 
Θεσσαλονίκης και των όμορων νομών με 41 αυτοκίνητα - ψυγεία.

Η TUV Hellas (TUV Nord) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο σεμινάριο στην Ελλάδα, 
με πιστοποίηση IRCA, για Επικεφαλής Επιθεωρητές της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 
9001:2015. O Οργανισμός είναι ο πρώτος και μοναδικός στην Ελλάδα που είναι ήδη σε θέση 
να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά βάσει της νέας έκδοσης των προτύπων ISO 
9001:2015 για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας. Αντίστοιχα σεμινάρια η TUV Hellas (TUV Nord) έχει προγραμματίσει να 
διοργανώσει εκ νέου στην Αθήνα στις 23 – 27 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη στις 14-18 Δεκεμβρίου και στο Ηράκλειο Κρήτης στις 30 
Νοεμβρίου – 04 Δεκεμβρίου. Παράλληλα η TUV Hellas (TUV Nord) διοργανώνει Transition Courses πιστοποιημένα από IRCA, για την 
ομαλή μετάβαση στο νέο πρότυπο για όσους έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο για το ISO 9001:2008.

•  Τέρμιναλ LNG στην Αλεξανδρούπολη  
με τη συμμετοχή και της ΔΕΠΑ

Σε ένα “συγχωνεύονται” τα δύο υφιστάμενα σχέδια 
για πλωτό τέρμιναλ υγροποιημένου αερίου LNG στη 
Βόρεια Ελλάδα, και όλα δείχνουν ότι επιλέγεται 
αυτό της Αλεξανδρούπολης, με συμμετοχή και της 
ΔΕΠΑ. Τις εξελίξεις αυτές, όπως και το αμερικανικό 
ενδιαφέρον τόσο για τη κατασκευή τερματικού στη 
Β. Ελλάδα όσο και για τη προμήθεια LNG, 
επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης μιλώντας στο 
περιθώριο της τελετής υπογραφής των δανειακών 
συμβάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και των ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ. Το 
σκεπτικό είναι να ενεργοποιηθεί το αδειοδοτημένο 
από το 2011 σχέδιο για εγκατάσταση τερματικού 
σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη της εταιρείας 
Gastrade, που ανήκει στον όμιλο Κοπελούζου. 
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Μάθετε πρώτοι τις εξελίξεις στον τοµέα του Semantic Lighting!
Στο Semantic Lighting, θα ανακαλύψετε πώς το Internet of Light θα φέρει την επανάσταση σε κάθε 
πτυχή της ζωής µας, καθώς η τεχνολογία φωτισµού ‘’αντιλαµβάνεται’’ πλέον τους ανθρώπους που 
το χρησιµοποιούν, το πλαίσιο στο οποίο εφαρµόζεται, και τα σηµεία στα οποία παίζει καθηµερινά 
ρόλο. Αυτό που κάποτε παρουσιαζόταν ως δηµιούργηµα της επιστηµονικής φαντασίας µπαίνει τώρα 
στη ζωή µας µέσω των «έξυπνων» εφαρµογών Φωτισµού.

http://www.lightingconference.gr

