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Η SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε ενηµερώνει το
επενδυτικό της κοινό ότι εν εξελίξει βρίσκονται οι εργασίες µετεγκατάστασης της
βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής ειδών εξοπλισµού καταστηµάτων µε έδρα το
κοµβικό σηµείο έναντι του αεροδροµίου Ιωαννίνων και απασχολούµενο προσωπικό
57 άτοµα.
Η νέα µονάδα εκτιµάται να έχει εγκατασταθεί στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων έως το τέλος
του έτους, σε υπάρχον Βιοµηχανικό κτίριο κάλυψης 3.270 τ.µ.. Υπενθυµίζεται ότι η
εταιρία είναι κάτοχος οικοπέδου στη Βιοµηχανική Περιοχή συνολικής επιφάνειας
102.556 τ.µ και κτιριακών εγκαταστάσεων µε συνολικό εµβαδόν κάλυψης 12.534 τ.µ.
όπου λειτουργούν γραµµές παραγωγής τελικών προϊόντων κάδων απορριµµάτων,
ειδικών οχηµάτων καθώς επίσης λουτρά επιψευδαργύρωσης και αποθηκευτικοί χώροι
ετοίµων και ηµιτελών προϊόντων.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της µετεγκατάστασης της βιοµηχανικής µονάδας
περιλαµβάνει την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού
της εταιρίας για την βελτίωση της ευελιξίας, ανταγωνιστικότητας και διασφάλισης
ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων-συστηµάτων µεταλλικών ραφιών.
Το κόστος της παραγωγικής επένδυσης –επέκτασης προϋπολογίζεται στο ποσό των
1,99 εκ. ΕΥΡΩ. Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον αναπτυξιακό νόµο
3299/2004 περί ιδιωτικών επενδύσεων εγκρίθηκε από την ∆/νση σχεδιασµού και
ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος
αναπτυξιακών πράξεων και συµβάσεων µε αριθµό φύλου 202/31-08-2006,µε
επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 45%, πενταετούς διάρκειας.
Με την µεταφορά του Βιοµηχανικής µονάδας και την επένδυση στον πλέοντα
σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό επιδιώκεται η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος ,
αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, καθετοποίηση, πλήρης αυτοµατοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας, µείωση κόστους και κατά συνέπεια βελτιστοποίηση των
περιθωρίων κέρδους.
Τα νέα προϊόντα του συγκεκριµένου κλάδου δραστηριοποίησης συµβαδίζουν µε τις
τάσεις της αγοράς και ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες απαιτήσεις των εκτός
συνόρων πελατών της εταιρίας. Η Spider στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών και
στη διεύρυνση του µεριδίου αγοράς των συστηµάτων µεταλλικών ραφιών, στα
Βαλκάνια και στις Ανατολικές χώρες. Η ζήτηση προσδιορίζεται από την προσπάθεια
αλυσίδων λιανεµπορίου να αυξήσουν τα καταστήµατα τους µε σκοπό την γρήγορη
επέκταση τους, σε συνδυασµό µε την τάση συγχώνευσης µικρών αλυσίδων µε
µεγαλύτερες, αλλά και από τις σηµαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται στην
οργάνωση αλλά και δηµιουργία νέων µορφών καταστηµάτων όπως discount shops,
shop in a shop, cash & carry.
Στον επιχειρησιακό προγραµµατισµό διετίας συγκαταλέγεται και η µεταφορά της
βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής κάδων απορριµµάτων, αµυντικού υλικού και
υποκατασκευών, που βρίσκεται στη θέση Καρδαµίτσια Κοινότητας Βουνοπλαγιάς

Ιωαννίνων ( 5ο ΧΛΜ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, συνολικής επιφάνειας
8.066 τ.µ. επί οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 27.919 τ.µ. και απασχολούµενο
προσωπικό 99 ατόµων.
Με τη συγκέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας, επιδιώκεται η καλλίτερη
οργάνωση των εργασιών η διαµόρφωση οικονοµιών κλίµακος και η αξιοποίηση των
προαναφερθέντων ακινήτων συνολικής εκτάσεως 35.000 τ.µ. περίπου.
Η διοίκηση της εταιρίας µελετά, χωρίς ακόµη να έχει οριστικοποιήσει, τον τρόπο
αξιοποίησης της βιοµηχανικής εγκατάστασης έναντι του αεροδροµίου Ιωαννίνων,
συνολικής επιφάνειας 5.280 τ.µ. περίπου επί οικοπέδου 7.000 τ.µ.

