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Ξεκινούν τρία προγράμματα ενεργειακής 
αναβάθμισης για επιχειρήσεις της Ξάνθης

ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας προανήγγειλε 
την ενεργοποίηση εντός του πρώτου 
εξαμήνου του έτους, τριών προγραμμά-

των ενεργειακής αναβάθμισης 
για επιχειρήσεις και συγκεκρι-
μένα:

 – «Εξοικονομώ» για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που θα χρηματοδοτεί την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, 
καθώς και την αντικατάσταση συστημά-
των ψύξης και θέρμανσης. Για το πρό-
γραμμα αυτό θα αντληθούν 400 εκατ. 
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

– Διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτο-
βολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή 
και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρ-
κεια σε συνδυασμό με την εγκατάσταση 
συστημάτων αποθήκευσης. Μάλιστα, ο 

υπουργός είπε ότι η συμμετοχή στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει 
μέσω πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και 
θα αφορά ακόμη και περιοχές με 
κορεσμένα δίκτυα, αλλά αποκλειστι-
κά για την ένταξη των φωτοβολταϊκών 
των επιχειρήσεων.

– Αντικατάσταση παλαιών air 
condition σε μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις για την αναβάθμιση των συστη-
μάτων θέρμανσης και ψύξης, αλλά 
όχι για την ενεργειακή αναβάθμιση 
της παραγωγικής διαδικασίας – και 
μόνο για εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας και για μείωση του ενεργει-
ακού κόστους. Πρόγραμμα για την 
παραγωγική διαδικασία, όπως είπε ο 
υπουργός, επεξεργάζεται το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Sunlight Group: €3 εκατ. σε επιπλέον παροχές 
στο προσωπικό και 300 νέες θέσεις εργασίας το 
2021

Αθήνα, 31.01.2022 – Η Sunlight 
Group Συστήματα Αποθήκευσης 
Ενέργειας (Sunlight Group) είναι 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εται-
ρεία τεχνολογίας και από τους 
σημαντικότερους εργοδότες στην 
Βόρεια Ελλάδα. Από τους 1.350 
ανθρώπους που απασχολεί συ-
νολικά, περισσότεροι από 1.000 
εργάζονται στις βιομηχανικές της 
εγκαταστάσεις σε Ξάνθη, Κομο-
τηνή και Κιλκίς. Ως σημαντικός 
εργοδότης, η Sunlight αναγνωρί-
ζει τη συμβολή του ανθρώπινου 
δυναμικού της στην επιτυχία και 
τους επιβραβεύει, προσφέροντας 
€3 εκατ. σε επιπλέον παροχές 
για τη χρονιά που μόλις ολοκλη-
ρώθηκε. Ταυτόχρονα, η εταιρεία 
συνεχίζει να συνεισφέρει στην 
απασχόληση και την οικονομία. 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες που 
δημιουργεί η πανδημία, όχι μόνο 

διατήρησε στο ακέραιο τις θέσεις 
εργασίας, αλλά προχώρησε σε πε-
ρισσότερες από 300 νέες προσλή-
ψεις, εξασφαλίζοντας καθημερινά 
ένα σύγχρονο και ασφαλές ερ-
γασιακό περιβάλλον για όλους.

 

Η Sunlight Group επιβραβεύει το 
προσωπικό της, διανέμοντας για 
τη χρονιά που πέρασε €3 εκατ. 
πλέον της τακτικής μισθοδοσί-
ας, σε μπόνους απόδοσης, πριμ 
παραγωγικότητας, και επιπλέον 
παροχές. Το μπόνους απόδοσης 
διατίθεται ετησίως σε όλους τους 
εργαζομένους με βάση τη συνει-
σφορά τους στους εταιρικούς στό-
χους – ασχέτως μισθολογικής βαθ-
μίδας ή θέσης στο οργανόγραμμα 
της εταιρείας. Και μάλιστα, τα 
μπόνους για το 2021 θα είναι 
υψηλότερα από ποτέ, χάρη στην 
εξαιρετική πορεία της Sunlight 
Group την περασμένη χρονιά.

 

Το πριμ παραγωγικότητας, από 
την άλλη, είναι ποσό που δίνεται 
σε μηναία βάση στο εργατοτεχνικό 
δυναμικό, δηλαδή τους εργαζόμε-
νους στις βιομηχανικές μονάδες 

της εταιρείας. Η ασφάλεια των 
εργαζομένων είναι αδιαπραγ-
μάτευτη αξία για τη Sunlight, 
γι’ αυτό και το πριμ παραγω-
γικότητας συνδέεται πρωτί-
στως με την τήρηση των υψη-
λών προδιαγραφών ασφάλειας 
και ποιότητας των εργοστασί-
ων της Sunlight. Παράλλη-
λα, αξιολογούνται οι ατομικές 
επιδόσεις του προσωπικού, 
καθώς και η επίτευξη των στό-
χων της παραγωγής συνολικά.

 

Στις επιπλέον παροχές, συμπε-
ριλαμβάνονται έκτακτες ενι-
σχύσεις προς οικογένειες εργα-
ζομένων. Μεριμνώντας ειδικά 
για τους γονείς, τη χρονιά που 
πέρασε η Sunlight Group ενί-
σχυσε με €500 τις οικογένειες 
(πλην διοικητικών στελεχών) με 
παιδί-υποψήφιο στις Πανελλή-
νιες Εξετάσεις, ενώ στους επι-
τυχόντες και τις επιτυχούσες 
δώρισε από έναν υπερσύγχρονο 
φορητό υπολογιστή αξίας έως 
€1.200. Επιπρόσθετα, δόθηκε 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
€200 για το εορταστικό τραπέ-
ζι του 2021 σε κάθε πολύτεκνο 
εργαζόμενο στις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις της εταιρείας.

 

Οι επενδύσεις της Sunlight 
Group σε ανθρώπινο δυνα-
μικό δεν περιορίζονται στους 
υφιστάμενους εργαζομένους. 
Η εταιρεία αναπτύσσεται ρα-
γδαία, δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας και συνεισφέρει ουσι-
αστικά στην οικονομία. Εκτός 
από τους 300 νέους εργαζό-
μενους που εντάχθηκαν στην 
πλειονότητά τους στο νέο, σύγ-
χρονο βιομηχανικό συγκρότη-
μα της Ξάνθης, στην οικογένεια 
της Sunlight προστέθηκε πρό-
σφατα και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό της Technoform, επι-
χείρησης με έδρα το Κιλκίς 
που δραστηριοποιείται στο 
σχεδιασμό και την κατα-
σκευή καλουπιών και εξαρτη-
μάτων υψηλής τεχνολογίας.

 

Επιπρόσθετα, με στόχο τη δι-
αρκή βελτίωση της καθημερι-
νής εμπειρίας των εργαζομέ-
νων της, η εταιρεία μετέφερε τα 
διοικητικά γραφεία της Αττι-
κής σε νεόδμητο κτίριο με μο-


