Επένδυση 30 εκατομμυρίων ευρώ απ’ την Knauf στην Αμφιλοχία
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 18:00

Συνάντηση σήμερα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα

Σ’ επένδυση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, με ίδια κεφάλαια, η οποία αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί έως την Άνοιξη του 2019 προχωρά η εταιρεία παραγωγής συστημάτων
δόμησης και υλικών μόνωσης Knauf στο εργοστάσιο της στην περιοχή Στάνου Αμφιλοχίας.
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Σήμερα Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2019 στελέχη της εταιρείας, μ’ επικεφαλής τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Knauf στην Ελλάδα Δημήτριο Δοντά, επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα και τον ενημέρωσαν για την νέα γραμμή
παραγωγής που δημιουργείται στο εργοστάσιο της Αμφιλοχίας, με την προμήθεια
σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και συνολική επένδυση 30 εκατομμυρίων ευρώ.
«Είναι μια εξέλιξη που, πέραν όλων των άλλων, δείχνει ότι βελτιώνεται το επιχειρηματικό
κλίμα και αλλάζουν τα δεδομένα. Οι συνθήκες, πλέον, είναι ώριμες για την επάνοδο
μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στην Δυτική Ελλάδα», ανέφερε σε δήλωση του ο κ.
Κατσιφάρας. Προσθέτοντας ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θέτει σταθερά στον
πυρήνα της πολιτικής της την αναθέρμανση της υγιούς επιχειρηματικότητας ως συνθήκη
αναγκαία για την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της περιφερειακής
οικονομίας. Αυτή η πολιτική βαθμιαία φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα».
Η εταιρεία Knauf, με τζίρο παγκοσμίως 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και 30.000 εργαζόμενους,
διευρύνει το παραγωγικό της αντικείμενο στην Ελλάδα, όπου ο αριθμός των εργαζομένων
της φτάνει τους 170, εκ των οποίων οι 100 στο εργοστάσιο της Αμφιλοχίας.
Επιπλέον, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη στην Ελλάδα κατά τα διεθνή πρότυπα IS0 9000
και παρουσιάζει έντονη επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα. Κατέχει δε ηγετική θέση
στην παραγωγή συστημάτων δόμησης με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, έτοιμων
σοβάδων, υλικών μονώσεων, υλικών αρμολόγησης και επεξεργασίας επιφανειών.
«Η νέα γραμμή παραγωγής και η νέα επένδυση στο σύνολο της εκπέμπει ένα αισιόδοξο
μήνυμα για την επιχειρηματικότητα στην Δυτική Ελλάδα και αποτελεί ένα καλό
παράδειγμα», επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας που μετείχε στη συνάντηση.
Παρόντες ήταν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής της Knauf Παναγιώτης Τσαντήλας, ο
Διευθυντής του Εργοστασίου Αμφιλοχίας Στέλιος Κουκαριώτης και ο Γενικός Διευθυντής
του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος Νικόλαος Κοτσώνης.
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