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Επιχειρήσεις
Η χ ώ 
της Θράκης

ντέρνο, φιλικό προς το περιβάλ-
λον σχεδιασμό, ενώ παράλληλα 
αναβάθμισε τους χώρους εστία-
σης του προσωπικού στην Ξάνθη.

 

 

Για το 2022, η εταιρεία ανακοί-
νωσε ήδη αύξηση 10% στο βασι-
κό ημερομίσθιο των εργαζομένων 
στην κατώτατη μισθολογικά βαθ-
μίδα – αύξηση μεγαλύτερη από 
τη νομικά προβλεπόμενη του 
2%, με βάση την πρόσφατη από-
φαση του αρμόδιου Υπουργείου.

 

Και τέλος, για μία ακόμη χρονιά η 
Sunlight συνεχίζει να προσφέρει 
σε όλο το προσωπικό της ιδιωτι-
κό πρόγραμμα δωρεάν ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης – τόσο 
για τους εργαζόμενους/ες, όσο 

και για τα εξαρτώμενα μέλη 
τους. Διότι για τη Sunlight 
Group είναι προτεραιότη-
τα η υγεία, ασφάλεια και ευ-
ημερία των ανθρώπων της.

 

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τη 
Sunlight, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: https://www.
systems-sunlight.com/el

 

Σχετικά με τη Sunlight Group

 

Η Sunlight Group είναι μέλος 
του Ομίλου Olympia, ενός δι-
εθνούς επενδυτικού Ομίλου 
με παρουσία σε 10 χώρες. Με 
30 χρόνια εμπειρίας στην αγο-
ρά αποθήκευσης ενέργειας, η 

Sunlight Group αποτελεί μία 
από τις πιο πρωτοπόρες εται-
ρείες στην παγκόσμια παραγω-
γή βιομηχανικών μπαταριών 
και συστημάτων αποθήκευ-
σης ενέργειας, με εξαγωγές σε 
100 χώρες και υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις κι εργοστάσια 
παραγωγής σε Ελλάδα, Ιτα-
λία και ΗΠΑ. Με περισσότερα 
από 12 χρόνια εμπειρίας σε 
τεχνολογίες λιθίου, μία κορυ-
φαία επιστημονική ομάδα και 
δύο R&D κέντρα, η Sunlight 
επενδύει στην έρευνα και την 
ανάπτυξη εφαρμογών για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τις μεταφορές, τις υπηρεσίες 
logistics, τα οχήματα αυτο-
ματοποιημένης καθοδήγησης 
(AGVs), όπως και τη ναυτιλία. 
Η εταιρεία ήδη έχει αναπτύξει 
τις πρωτοποριακές μπαταρίες 
λιθίου Li.ON FORCE, οι οποί-
ες πετυχαίνουν 35% εξοικονό-
μηση ενέργειας και καλύπτουν 

τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
της βιομηχανίας Υλικών και 
Logistics. Με την προσέγγιση 
κυκλικής οικονομίας της εται-
ρείας να αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για τον κλάδο, στόχος 
της Sunlight είναι η ανάπτυ-
ξη εξειδικευμένης καινοτομίας 
στην αλυσίδα αξίας του τομέα 
των μπαταριών και πιο φιλι-
κών για το περιβάλλον λύσε-
ων αποθήκευσης που κάνουν 
τη βιώσιμη ενέργεια πιο προ-
σβάσιμη, αξιόπιστη και καθα-
ρή. Ως εταιρεία που διαθέτει 
προσαρμοστικότητα και ευε-
λιξία, η Sunlight συνδυάζει τα 
«Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data) 
με τις εξελίξεις της τεχνολογί-
ας (όπως Machine Learning, 
Customer Personalization), 
με στόχο να δημιουργήσει 
πρωτοποριακά προϊόντα που 
εξυπηρετούν τους πελάτες της 
και βελτιώνουν τη ζωή όλων.

Αντιπροσωπεία της ΟΕΒΕ Ξάν-
θης επισκέφθηκε τον αντιπερι-
φερειάρχη Ξάνθης Κ. Κουρτίδη

Τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, κύριο Κωνσταντί-
νο Κουρτίδη, επισκέφθηκε αντιπροσωπία από το νε-
οσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕ Ξάνθης, 
το πρωί της Τετάρτης 02 Φεβρουαρίου 2022, όπου 
πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση 
για τα θέματα που απασχολούν τους Μικρομεσαίους 

Επιχειρηματίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης. Ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης της ΠΕ Ξάνθης, τόνισε ότι 
θα βρίσκεται δίπλα στους επαγγελ-
ματίες κάθε κλάδου, αφουγκραζό-
μενος τα προβλήματα και τα αιτή-
ματα τους. Από την πλευρά τους, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για την συνάντηση τους, με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, προ-
σβλέποντας αμφότεροι σε μια αδι-
άλειπτη συνεργασία, με σκοπό την 
επίλυση ζητημάτων που ταλανίζουν 
τους Επαγγελματίες, εξαιτίας της 
πανδημίας, που έφερε  κυρίως οι-
κονομικά προβλήματα σε πολλούς 
κλάδους, καθώς και την ανάπτυξη 
του ευρύτερου κοινωνικού ιστού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Δολοφονία Άλκη: 
«Κλειδί» το κινητό του 
23χρονου- Αναμένο-
νται τα αποτελέσματα 
για τις κηλίδες αίμα-
τος

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του 
23χρονου συλληφθέντα για τη δο-
λοφονία του νεαρού Άλκη έχουν 
μπει στο μικροσκόπιο των Αρ-
χών και αποτελούν ένα από τα 
πιο κομβικά σημεία της έρευνας.
Οι Αρχές ερευνούν μηνύματα και τη-
λεφωνικές κλήσεις που αντάλλασσε ο 
23χρονος με άλλα άτομα και μάλιστα 
σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απο-
κλείουν οι Αρχές τα άτομα αυτά να ήταν 
και οι συνεργοί του στη δολοφονία.

Την ίδια ώρα, περιμένουν τα επίση-
μα αποτελέσματα από τα Εγκληματο-
λογικά Εργαστήρια, για τις κηλίδες 
αίματος που βρέθηκαν στο όπλο του 
εγκλήματος, ενώ ανεπιβεβαίωτες πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο για κηλίδες αί-
ματος και στο αυτοκίνητο του δράστη.


