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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και το ΕΣΠΑ σελ. 4-5 Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την ενίσχυση της οικονο-
μίας  σελ. 5-6  Συνεδρίαση Συμβουλίου Προέδρων του ΣΘΕΒ σελ. 6-7  Δέσμευση Υπ. Ανάπτυξης για αύξηση των  Επι-
τροπών Αξιολόγησης του Επενδυτικού νόμου  σελ. 8 Παρεμβάσεις  σελ. 10-13 Τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα στο 
επίκεντρο τηλεδιάσκεψης με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας  σελ. 14  Αλλαγή ηγεσίας στον ΣΕΒ  σελ. 16  Όλες 
οι εξελίξεις στις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων σελ. 17 Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στο 1ο Business Future e-Forum 
με θέμα: «Μετά τον κορωνοϊό τί;»  σελ. 18-19  Συνάντηση ΣΘΕΒ με τη νέα Διοίκηση της Ένωσης Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ 

Λάρισας σελ. 18-19  Νέα μέλη σελ. 19  Διαδικτυακή συνάντηση – δράση με θέμα: «Η συμβολή της μεταποίησης 

στο ΑΕΠ της Ελλάδας» σελ. 20   INVESTNEXT THESSALY 2020 σελ. 22  Ημερολόγιο σελ. 23  Επιχειρηματικά νέα σελ. 
24  Νέα προϊόντα σελ. 25  Σεμινάρια σελ. 26 Άρθρο για το νέο ΕΣΠΑ σελ. 27

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογρά-
φοντος
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Τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, τις παρεμ-
βάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τη στήριξη 
της Περιφέρειας αποτέλεσαν θέματα ενημέρωσης και 
ανταλλαγής απόψεων κατά τη συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 07 Απριλίου, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, με 
τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα 
Αγοραστού και του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους 
για τις επικείμενες εξελίξεις στα εργασιακά και οικονο-
μικά ζητήματα, για τις καθημερινές αλλαγές στην νομο-
θεσία και το δαιδαλώδες οικονομικό περιβάλλον λόγω 
της πανδημίας.  

Ο ΣΘΕΒ δέχεται καθημερινά αιτήματα από τις επιχει-
ρήσεις μέλη του που εκφράζουν την έντονη ανησυχία 
τους για τις επιπτώσεις που θα έχει ο κορονοϊός στην 
επιχειρηματικότητα. Τέλος έγινε και εκτενής αναφορά 
στο θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρων και 
οφειλών του δημοσίου (ΦΠΑ, Ε.Φ.Κ, πόροι ΟΑΕΔ κ.α.) 
προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στις πληγεί-
σες επιχειρήσεις καθώς και στη διευθέτηση ζητημάτων 
που αφορούν μισθωμένες επαγγελματικές εγκαταστά-
σεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη για μέτρα στήριξης από την Πολιτεία 
αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρή-
σεις και τους εργαζόμενους. Εξέφρασε την αγωνία του 
για την υγειονομική κρίση όχι μόνο για τις επιχειρήσεις 

αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Τέλος, τόνισε ότι θα 
πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσο πιο γρήγορα και 
έγκαιρα οι νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν ενώ 
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι όσο περισσότερο ευ-
έλικτες γίνεται, μέσω συνεργιών, νέων επιχειρηματικών 
ιδεών και συνεργασιών.

Από τη μεριά του ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεο-
δωρόπουλος ανέφερε ότι ο άξονας που θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επόμενη μέρα από την τωρινή κρίση είναι 
η εκπόνηση ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
με εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων συνέ-
πεια της κατάστασης της πανδημίας του κορονοϊού.  Επί-
σης, ανάφερε ότι θα πρέπει να δοθούν από την Κυβέρ-
νηση κίνητρα με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα μέσα στο 
2020 ώστε να ενισχυθεί άμεσα η αγορά με ρευστότητα.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέ-
φερε ότι η επόμενη μέρα μετά την υγειονομική κρίση θα 
είναι πιο δύσκολη και η οικονομία πρέπει να προσαρμο-
στεί στα νέα δεδομένα με το Κράτος να βρίσκει τεχνικές 

Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και το ΕΣΠΑ στην τηλεδιάσκεψη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

Δραστηριότητες
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λύσεις για την ανάκαμψή της όπως η πλήρης αξιοποίηση 
των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η απλοποίηση των διαδικασι-
ών (μεταφορά χρημάτων από τον έναν άξονα στον άλλο 
χωρίς περιορισμό, μείωση της γραφειοκρατίας) αλλά και 
επιμήκυνση του παρόντος ώστε να εξασφαλιστούν χρή-
ματα και από το επόμενο ΕΣΠΑ. 
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κα τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν 
την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνικού στρατηγικού 

σχεδίου για τη χώρα και ότι ο ΣΘΕΒ θα είναι δίπλα στις 
επιχειρήσεις μέλη του και τους εργαζομένους τους, με 
παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, αλλά και να ενημε-
ρώνει συνεχώς τα μέλη του, ώστε όλοι μαζί να βγούμε 
όσο πιο αλώβητοι γίνεται από αυτήν την κρίση.

Δραστηριότητες

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός 
για την ενίσχυση της οικονομίας 
στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

Τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, η αξιοποίηση 
εργαλείων χρηματοδότησης, η ενίσχυση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της 
Κυβέρνησης στην μετά-COVID 19 εποχή, αποτέλεσαν 
θέματα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων κατά τη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου, με τη μορφή τη-
λεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και του Αντιπροέ-
δρου του ΣΕΒ κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωρ-

με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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H επόμενη μέρα στην οικονομία και τα μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη 
στο Συμβούλιο Προέδρων του ΣΘΕΒ

Δραστηριότητες

γιάδης αναφέρθηκε στα εργαλεία που μπορεί να εκμε-
ταλλευτεί η επιχειρηματική κοινότητα προκειμένου να 
επιτευχθεί η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου 
της χώρας καθώς και στις δυνατότητες για περισσότερες 
επενδύσεις, με στόχο τη μετατροπή της πανδημίας σε ευ-
καιρία.

«Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μέτρα που εξαντλούν τα 
όρια των δυνατοτήτων μας. Χρησιμοποιούμε κάθε δια-
θέσιμο πόρο είτε του ΕΣΠΑ, είτε του κρατικού προϋπολο-
γισμού, είτε της Αναπτυξιακής Τράπεζας και αναμένουμε 
και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για να δούμε τι μπορούμε 
να χρηματοδοτήσουμε με ευρωπαϊκά χρήματα, αποφεύ-
γοντας στο μέτρο του δυνατού νέο δανεισμό”.
Επίσης αναφέρθηκε στην θετική έγκριση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την αύξηση του ορίου de-minimis, για 
τα περιθώρια ενίσχυσης μέσω αναπτυξιακού νόμου, την 
αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με μεγαλύτερη ευελιξία, δίνοντας 
με αυτόν τον τρόπο «ανάσα» ρευστότητας στην οικονο-
μία.

Επιπροσθέτως ανέφερε πως σχεδιάζεται να δοθεί η αξι-
ολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στις τράπεζες προκει-
μένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης τους 
ενώ αναφερόμενος στη βιομηχανική παραγωγή, είπε ότι 
θα υπάρξουν εξειδικευμένα εργαλεία χρηματοδότησής 
της.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρθη-
κε στην αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης, και 
την ανάγκη κατοχύρωσης και διανομής των πόρων στο 
σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επίσης τόνισε ότι εί-
ναι αναγκαία όσο ποτέ, η καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
καθώς και η ταχύτερη διεκπεραίωση επιχειρηματικών και 
αναπτυξιακών σχεδίων, αδειοδοτήσεων και διευκολύν-
σεων για όλες τις επιχειρήσεις.

Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρ-
θηκαν στις διαδικασίες επιτάχυνσης του Αναπτυξιακού 
Νόμου και του ΕΣΠΑ, καθώς και την υλοποίηση fast track 
επενδύσεων.

Η επιχειρηματική κοινότητα προσδοκά πως τα καινούρ-
για χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένονται να προκη-
ρυχθούν βάση των νέων εξελίξεων στην μετά COVID-19 
εποχή θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της οικο-
νομίας.

Με κοινό παρανομαστή την αλληλεγγύη και τις ανάγκες 
του συνόλου των επιχειρήσεων, ο ΣΘΕΒ ως επιχειρηματι-
κός φορέας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε θέματα που 
αγγίζουν την πραγματική οικονομία και ενισχύουν τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της Θεσσαλίας.

Η τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας, τα εργα-
σιακά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις αλλά 
και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στο σύνολο των 
επιχειρήσεων αλλά και τον τουρισμό και τις αερομετα-

φορές, αποτέλεσαν θέματα ενημέρωσης και ανταλλαγής 
απόψεων κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προ-
έδρων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου, με 
τη μορφή τηλεδιάσκεψης και με τη συμμετοχή του Προέ-
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δρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα.

Η ύφεση που θα πλήξει το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
η ανάγκη από άμεση ρευστότητα, η «ασφυξία» από τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις που βιώνουν οι επιχειρήσεις 
καθημερινά, είναι θέματα που απασχολούν έντονα το 
σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και συζητήθηκαν 
εκτενώς.

Έμφαση δόθηκε στο θέμα του νέου αναπτυξιακού νόμου 
και του ΕΣΠΑ καθώς πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού 
κόσμου είναι η συνεχής ύπαρξη ανοιχτής πρόσκλησης 
των εργαλείων χρηματοδότησης με άμεση αξιολόγηση, 
ταχύτερη αδειοδότηση και άμεση έκδοση αποφάσεων 
υπαγωγής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας υπογράμμισε 
«το σημαντικό ρόλο της βιομηχανίας και της μεταποίηΟ 
πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας υπογράμμισε 
«το σημαντικό ρόλο της βιομηχανίας και της μεταποίη-
σης στην οικονομία μέσω της δημιουργίας θέσεων εργα-
σίας με θεσμικά μέτρα επιδότησης εργασίας με στόχο να 
ελαφρυνθεί και το υψηλό μισθολογικό κόστος των επι-
χειρήσεων» ενώ εξέφρασε δύο προβληματισμούς : «Το 
πώς, με τη βοήθεια και της Ευρώπης, μπορεί να αλλάξει 
το παραγωγικό πρότυπο στην Ελλάδα, κάνοντας τα πρώ-
τα βήματα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και το πώς τους 
επομένους μήνες η χώρα μας θα βγει όσο το δυνατόν 
αλώβητη με τη βοήθεια και των Ευρωπαϊκών πόρων».

Σύσσωμο το συμβούλιο πρόεδρων ευχαρίστησαν για την 
προσφορά και το έργο του στην επιχειρηματική κοινότη-
τα, καθώς ως πρόεδρος του ΣΕΒ ολοκληρώνεται η θητεία 
του τους επόμενους μήνες.

Δραστηριότητες

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους και την 
ελπίδα ότι η χώρα θα ανακάμψει σύντομα και η ελληνική 
οικονομία θα επανέρθει σε μια σταθεροποίηση καθώς 
χρειάζονται αρκετά βήματα ώστε να περάσουμε από την 
κρίση στη σταθερότητα και μετέπειτα στην ανάπτυξη.

Στη τηλεδιάσκεψη υπό την Προεδρία του κ. Αχιλλέα Ντα-
βέλη συμμετείχαν οι τέως πρόεδροι κ.κ. Ηλίας Βαλαβά-
νης, Ευριπίδης Χαρμάνης, Νίκος Ρώμνιος, Απόστολος 
Δοντάς και η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Κα-
ματέρη.
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Συνάντηση εργασίας είχε στις 27 Μαΐου το απόγευμα στην Αθήνα ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης με τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και  υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, αναφορι-
κά με τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και 
ύστερα από αιτήματα που έλαβε η Υπηρεσία του Συνδέσμου από τα μέλη του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που δημιουργού-
νται στο Πληροφοριακό Συστήμα Κρατικών Ενισχύσεων καθώς παρατηρούνται δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την 
επιτάχυνση των διαδικασιών της υλοποίησης των σχεδίων.   

Επίσης, έθεσε το θέμα της καθυστέρησης στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και στην έκδοση των αποφάσε-
ων υπαγωγής. Πιο συγκεκριμένα στη πλειονότητα των περιπτώσεων, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα από την 
αίτηση για την ένταξη μιας επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο έως και την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής.

Δραστηριότητες

Δέσμευση Υπουργού Ανάπτυξης κ. Α. Γεωργιάδη στον ΣΘΕΒ για αύξηση των  
Επιτροπών Αξιολόγησης του Επενδυτικού νόμου στις αρχές Ιουνίου

Ο κ. Νταβέλης πρότεινε στον Υπουργό την άμεση αύξηση 
του αριθμού αξιολογητών και τον διπλασιασμό των Επι-
τροπών ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης 
των σχεδίων, σε χρόνους που μέχρι σήμερα ήταν πρακτικά 
ανέφικτοι.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, αντιλαμβανόμενος πλήρως το δίκαιο αίτημα του 
ΣΘΕΒ, έδωσε άμεσα  το «πράσινο φως» δηλώνοντας ότι 
μέσα στις αρχές του Ιουνίου  θα επέλθει αύξηση των επι-
τροπών αξιολόγησης των φακέλων υποβολής, από τις 3 
που είναι σήμερα σε 6 ώστε να μειωθεί ο χρόνος αξιολό-
γησης κατά το ήμισυ, ενώ τα υπόλοιπα ζητήματα θα τα 
εξετάσει λεπτομερώς με τους υπηρεσιακούς του παράγο-
ντες προκειμένου να δοθεί άμεση λύση. 
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Ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος των πλαστικών μιας 
χρήσης

Με επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών, ύστερα από παρεμβάσεις  
επιχειρήσεων – μελών του, εκφράζει την διαφωνία  του 
για τις πρόσφατες δηλώσεις από την Πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου, σχετικά με την κατάργηση όλων των πλαστι-
κών μιας χρήσης το 2021.

Στην επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέ-
λης αναφέρει πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2019/904[4] η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 
2019, δεν πρόκειται να καταργηθούν όλα τα πλαστικά 
μιας χρήσης. Συνεπώς δημόσιες δεσμεύσεις για κατάρ-
γηση όλων των πλαστικών μιας χρήσης το 2021, που επα-
ναλαμβάνονται από την πολιτική ηγεσία, μέσω δηλώσε-
ων και τηλεοπτικών σποτ, έρχονται σε αντίθεση με αυτήν 
την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν βασίζονται σε επιστημονική 
τεκμηρίωση και υποβαθμίζουν το πραγματικό πρόβλη-
μα, το οποίο είναι η μη ορθή χρήση των πλαστικών απορ-
ριμμάτων που δεν καταλήγουν στην ανακύκλωση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 
αναφέρεται ότι θα καταργηθούν επτά συγκεκριμένες 
κατηγορίες προϊόντων με την προϋπόθεση ότι θα ανα-
πτυχθούν αντίστοιχα προϊόντα σε προσιτές τιμές  για 
τον τελικό καταναλωτή και με σημαντικά βελτιωμένο το 
περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα. Επίσης θα εφαρ-
μοστούν παράλληλα μέτρα προς την κατεύθυνση περιο-
ρισμού μιας σειράς προϊόντων, που χαρακτηρίζονται ως 
πλαστικά μιας χρήσης. Το ποσοστό της μείωσης θα δια-
φέρει ανά κράτος-μέλος και το ύψος της θα αποφασιστεί 
έπειτα από διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων με-
ρών με την εκάστοτε κυβέρνηση.

Επιπρόσθετα, στην οδηγία τίθενται μια σειρά από στό-
χους για τα πλαστικά απόβλητα και τις συσκευασίες κα-

θώς θα πρέπει όλα τα πλαστικά και οι πλαστικές συσκευ-
ασίες να είναι ανακυκλώσιμες μέχρι το 2030.

Εξάλλου στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης του 
covid-19, η αξία του πλαστικού αναδεικνύεται ως κρίσι-
μη και χρήσιμη σε μια σειρά υγειονομικών προϊόντων και 
εφαρμογών για νοσοκομεία, σωφρονιστικά ιδρύματα, 
συσσίτια ενώ παράλληλα οι πρωτοβουλίες και οι καινο-
τομίες της βιομηχανίας πλαστικών  είναι κοινός αποδε-
κτό ότι αποτελούν μέσω της κυκλικής οικονομίας και της 
ανακύκλωσής τους ρεαλιστική   λύση για την αντιμετώπι-
ση της  κλιματικής αλλαγής.

Ως Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών, ο οποίος εκπροσωπεί επιχειρήσεις στον κλάδο των 
πλαστικών, επιθυμεί την ορθή αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος με συνειδητές και ορθές επιλογές αμοιβαία επωφε-
λείς.

Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τα εξ 
αποστάσεως (e- learning) προγράμματα  ΛΑΕΚ 0,24% 
του ΟΑΕΔ

Με επιστολή προς τον Διοικητή ΟΑΕΔ κ. Σπυρίδωνα 
Πρωτοψάλτη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσε-
ων και Βιομηχανιών επισημαίνει τα σοβαρά εμπόδια 
που δημιουργούνται για τα προγράμματα κατάρτισης 
ΛΑΕΚ 0,24% σύγχρονου e-learning βάσει προϋποθέσε-
ων που ορίζονται και αναφέρονται εκτενώς στην πα-
ράγραφο «Κεφάλαιο 4 - Ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι – 1. 
Προγράμματα e-learning» (βάση της εγκυκλίου με αρ. 
5993/94/17.12.2019) .

Συγκεκριμένα αναφέρονται επιγραμματικά «2. Τα στοι-
χεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης κα-
ταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ 20 
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξής του, 
σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης. 3. Για 
την έγκριση υλοποίησης e-learning προγράμματος κα-
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τάρτισης, θα πρέπει η επιχείρηση να προσκομίσει εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας στην αρμόδια Υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ συνοδευτική επιστολή της επιχείρησης όπου θα 
αναφέρονται: α. Η ηλεκτρονική δ/νση του ιστότοπου για 
την πρόσβαση στο e-learning πρόγραµµα, β. Κωδικό πρό-
σβασης στο σύστημα του e-learning, γ. Απαραίτητες οδη-
γίες και ενημερωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν από 
τον ΟΑΕΔ για τη διενέργεια και ελέγχου υλοποίησης το 
e-learning. Οι οδηγίες θα πρέπει να στέλνονται και ηλε-
κτρονικά σε μορφή Word ή PDF σαν επισυναπτόμενο αρ-
χείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση nstefanis@oaed.gr, δ. 
Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης όπου θα δηλώνεται 
ότι οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 
και ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά 
ΛΑΕΚ (0,24%) στο ΙΚΑ για το έτος 2020 και  ε. Καθορισμός 
εργάσιμης ημέρας και ώρας επίδειξης της λειτουργικότη-
τας της πλατφόρµας e-learning αναφορικά µε τον έλεγχο 
ο οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί σε περιβάλλον εξο-
μοίωσης του πραγματικού περιβάλλοντος κατάρτισης, 
μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την επιθυμητή 
ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.  

Διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι ιδι-
αίτερα δεσμευτικές και χρονοβόρες με συνέπεια πολλές 
επιχειρήσεις αλλά και εκπαιδευτικοί φορείς να αντιμετω-
πίζουν σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση προγραμ-
μάτων e-learning. 

Τη δεδομένη χρονική περίοδο λόγω των αυστηρών και 
περιοριστικών μέτρων ως συνέπεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού, η υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης 
καθίσταται αναγκαία. 

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητά την άμεση τροπο-
ποίηση της πρόσκλησης και συγκεκριμένα η ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων του προγράμματος να ολοκλη-
ρώνεται σε 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
έναρξής του, όπως ήδη ορίζονται στις διαζώσης εκπαι-
δευτικές διαδικασίες, αντί για 20 ημέρες που ορίζεται 

στο υφιστάμενο πλαίσιο. 

Εν μέσω αυτής της δεινής κατάστασης που βρίσκεται η 
οικονομία, η συμβολή όλων για την αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου των προγραμμάτων κατάρτισης 
συγχρόνου e-learning, μέσω της εξάλειψης της γραφειο-
κρατίας και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, θα ήταν 
εξαιρετικά σημαντική για τις επιχειρήσεις που χρησιμο-
ποιούν τους πόρους του ΛΑΕΚ 0,24%, τονίζει ο πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εργασίας κ. Ιω-
άννη Βρούτση, στην Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργα-
σίας Άννα Στρατινάκη και στους Βουλευτές Θεσσαλίας.
social media καθώς και πόσο σημαντική είναι η σωστή 
χρήση τους στην εποχή μας. Αποτελούν πλέον τα κυριό-
τερα μέσα διαφήμισης και η αξιοποίησή τους μπορεί να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη της κάθε επιχείρησης. 

Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για την αναθεώρηση των υφιστάμε-
νων διαδικασιών για τα εξ αποστάσεως  προγράμματα 
του ΟΑΕΔ

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο ΣΘΕΒ για την τροποποί-
ηση της Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ αναφορικά με τα προγράμ-
ματα κατάρτισης σύγχρονου e-learning ΛΑΕΚ 0,24% του 
ΟΑΕΔ. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΣΘΕΒ απέστειλε επιστολή στον 
Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπ. Πρωτοψάλτη στις 30/4/2020 με 
την οποία επεσήμανε τα σοβαρά γραφειοκρατικά εμπό-
δια που δημιουργούνται για τα προγράμματα κατάρτισης 
ΛΑΕΚ 0,24% σύγχρονου e-learning τη δεδομένη χρονική 
περίοδο λόγω των αυστηρών και περιοριστικών μέτρων 
ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εν μέσω αυτής της δεινής κατάστασης που βρίσκεται η 
οικονομία, η συμβολή όλων για την αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου των προγραμμάτων κατάρτισης 
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συγχρόνου e-learning, μέσω της εξάλειψης της γραφει-
οκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών είναι 
ιδιαίτερα εξαιρετικά σημαντική για τις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τους πόρους του ΛΑΕΚ 0,24% για την εκ-
παίδευση των εργαζομένων, τονίζει στην ανακοίνωσή 
του ο ΣΘΕΒ.

Απαλλαγή δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότη-
τας για τις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Λάρισας που επλήγη-
σαν από τον COVID-19

Κοινή επιστολή απέστειλαν ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλ-
λέας Νταβέλης και ο Προέδρος Δ.Σ. της Ένωσης Εγκατε-
στημένων ΒΙ.ΠΕ Λάρισας κ. Βαγγέλης Γκάγκος προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, ζητώντας 
την απαλλαγή των εγκαταστημένων επιχειρήσεων τις 
ΒΙΠΕΛ, που επλήγησαν από τον κορονοϊό, από το ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και συ-
γκεκριμένα για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τονίζεται πως οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στην οικονομία είναι ορατές και οι προσδοκί-
ες του επιχειρηματικού κόσμου στρέφονται στη σταδια-
κή επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Για 
να μπορέσουν, όμως, οι επιχειρήσεις να ανακάμψουν 
και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, η υποστήριξη της 
Πολιτείας έχει καθοριστικό ρόλο. Η συντριπτική πλειονό-
τητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της ΒΙ.ΠΕ. 
Λάρισας έχει οδηγηθεί σήμερα σε υποχρεωτική από τον 
νόμο ή εκ των πραγμάτων αναστολή λειτουργίας, ενώ οι 
περισσότερες από όσες παραμένουν σε λειτουργία έχουν 
περιορίσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους και ανή-
κουν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων. 

Αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα αποκατάστασης 
του ζητήματος, ο ΣΘΕΒ και η Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ Λάρισας ζητούν 
την άμεση έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, ώστε να ενεργοποιηθεί η παραπάνω νομοθετική 

διάταξη οριζόντια στο σύνολο των επιχειρήσεων πληττό-
μενων και κλεισμένων από δημόσια αρχή και πιο συγκε-
κριμένα να μην χρεωθούν τέλη οδοφωτισμού και καθαρι-
ότητας για τον δεύτερο τρίμηνο του έτους και να υπάρξει 
έκπτωση της τάξεως του 50% μέχρι το τέλος του 2020.

Οι παραπάνω ελαφρύνσεις θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν μια σημαντική έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας 
στην Περιφέρεια και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα αβέβαιο μέλλον, 
συνεισφέροντας στην τοπική οικονομία και κοινωνία, 
στηρίζοντας παράλληλα το κοινωνικό σύνολο με τη δι-
ατήρηση των θέσεων εργασίας, καταλήγουν στην κοινή 
τους επιστολή οι δυο Πρόεδροι,.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στον Πρόεδρο και Σύμ-
βουλο Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς κ. Παναγιώτη Γιαν-
νόπουλο, στον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ 
κ. Αθανάσιο Ψαθά καθώς και στον Δήμαρχο Τεμπών κ. 
Γιώργο Μανώλη.

Προτάσεις του ΣΘΕΒ για την ενίσχυση επενδύσεων 
μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε συ-
γκεκριμένες προτάσεις που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση 
της επενδυτικής πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων μέσω 
της αξιοποίησης των εργαλείων του Αναπτυξιακού Νό-
μου.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέ-
λης στην επιστολή του αναφέρεται για την β’ φάση του 
καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυ-
ξιακού Νόμου 4399/2016 καθώς εκκρεμούν οι σωστές 
κατανομές στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού 
προκειμένου να βγουν οι αποφάσεις υπαγωγής των σχε-
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δίων. Η αναμονή των συγκεκριμένων σχεδίων αιτήσεων 
έχει φτάσει τα 2 έτη. Ομοίως η αναμονή για τις προτάσεις 
που υποβλήθηκαν στη γ’ φάση ανέρχεται στο 1 έτος πε-
ρίπου.  ΄Επιπλέον και στο καθεστώς «Επιχειρηματικότη-
τα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Νόμου 
4399/2016 υπάρχει καθυστέρηση στις αξιολογήσεις και 
στην παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος 
με συνέπεια αρκετά επιχειρηματικά σχέδια να παραμέ-
νουν σε εκκρεμότητα.

Στο πλαίσια επόμενης πρόσκλησης αναπτυξιακού νόμου, 
ο ΣΘΕΒ προτείνει την αναδρομική ισχύ του από την 29η 
Φεβρουαρίου 2020, δεδομένου ότι ειδικά αυτή τη χρο-
νική περίοδο, είναι απολύτως απαραίτητη οι επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης, προκειμένου να υλοποι-
ηθούν και να ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια δια-
θέτοντας σημαντικά κεφάλαια για την υλοποίησή τους. 

Πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου είναι η συνε-
χής ύπαρξη ανοιχτής πρόσκλησης αναπτυξιακού νόμου 
με άμεση αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων υπαγωγής 
με διαδικασία FIFO.

Δεδομένου ότι με τις πρόσφατες τροποποιήσεις και έκ-
δοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων λύνονται αρκετά θέματα 
και επιταχύνονται οι διαδικασίες στην υλοποίηση των 
Νόμων, ο ΣΘΕΒ ζητάει την ταχύτατη διαδικασία των πα-
ραπάνω μέτρων, ειδικά σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, 
κατά την οποία η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι σε 
δεινή καμπή.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Δημήτρη Σκάλκο, 
στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό κα-
θώς και στους Βουλευτές Θεσσαλίας.

Επιτάχυνση των διαδικασιών και άμεση αποπληρωμή 
για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα 
ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Με επιστολή στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ερ-
γασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών επισημαίνει ακόμα μία 
φορά το θέμα της καθυστέρησης αποπληρωμής των επι-
χειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24 
λόγω και των δεδομένων δύσκολων συνθήκων, όπου οι 
επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την οικονομική στήριξη και 
βοήθεια του κράτους. 

Ο ΣΘΕΒ έχει επανειλημμένα αναδείξει το σοβαρό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του, ως 
προς τις χρονοβόρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται 
στο θέμα αποπληρωμής προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24 από 
το 2014 έως και σήμερα, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να λά-
βει κάποια επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος. 

Ειδικότερα δε, όπου τη δεδομένη χρονική περίοδο το 
πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχει-
ρήσεις, συνέπεια της κατάστασης της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, είναι ιδιαίτερο οξυμένο λόγω και των κατεπει-
γόντων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή 
του, με συνέπεια πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα βιωσιμότητας.

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΘΕΒ ζητά, εκ νέου, την άμε-
ση αποπληρωμή των επιχειρήσεων των προγραμμάτων 
ΛΑΕΚ 0,24 που υλοποίησαν από το 2014 έως και σήμερα 
και έχουν ελεγχθεί επιτυχώς καθώς και τις άμεσες ενέρ-
γειες όλων των αρμόδιων φορέων και υπουργείων για 
την ταχύτατη ενεργοποίηση της παραπάνω διαδικασίας, 
προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στις επιχειρή-
σεις που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις του 
κορωνοϊού.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εργασίας κ. 
Ιωάννη Βρούτση, στον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπυρίδων 
Πρωτοψάλτη, στους Βουλευτές Θεσσαλίας και στην Περι-
φερειακή Διευθύντρια του ΟΑΕΔ κ. Όλγα Τσιούρβα. 

Παρεμβάσεις
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Τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του κορωνοϊού COVID-19 αναφέρθηκαν εκτενώς σε ειδική τεχνική τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε ο ΣΘΕΒ για 
τις επιχειρήσεις μέλη του, με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, την Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κα Άννα Στρατινάκη, ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Υπουργείου Εργασίας κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς καθώς και στελέχη από τον Τομέα Απασχόλησης και 
Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ ο κ. Χ. Ιωάννου και η κα Κ. Δασκαλάκη ενώ την τηλεδιάσκεψη συντόνισε εκ μέρους του ΣΘΕΒ 
η Γ. Διευθύντρια κα Ελ. Καματέρη.

Στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την επίλυση όλων των θεμάτων και προβλημάτων 
που παρουσιάζονται στην εργατική νομοθεσία λόγω των συνεχών εξελίξεων που προκύπτουν, η σταδιακή επιστροφή 
στην ομαλότητα καθώς και η εν μέρει επίλυση των τεχνικών ερωτημάτων / προβλημάτων που έχουν ανακύψει από 
την εφαρμογή των τελευταίων εργασιακών διατάξεων.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την ενίσχυση της απασχόλησης 
και για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε αυτό.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν στελέχη από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού και των οικονομικών τμημάτων των 
επιχειρήσεων- μελών του ΣΘΕΒ όπου ενημερώθηκαν από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου για όλες τις επικείμε-
νες εξελίξεις σε όλο τον φάσμα των εργασιακών ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις μέλη.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δραστηριότητες

Τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης με στελέχη 
του Υπουργείου Εργασίας

με τη συμμετοχή και της Γ.Γ. Εργασίας Άν. Στρατινάκη
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Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετέχει στο νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 
για τη διετία 2020-2022, μετά από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΕΒ στις 15 Ιουνίου 
και στην οποία νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, της εταιρίας ΤΙΤΑΝ.

Ο κ. Νταβέλης σε δήλωσή του τονίζει τη «σημασία της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας και των προσπαθειών 
που πρέπει να ενταθούν, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με σοβαρότητα, ψυχραιμία και εμπι-
στοσύνη στις δυνάμεις μας ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεγάλες οικονομικές προκλήσεις μεσούσης της υγειο-
νομικής πανδημίας με οργάνωση και αποφασιστικότητα, μέσω συνεργιών και επιχειρηματικής αλληλεγγύης. Από τις 
προγραμματικές δηλώσεις του νέου Δ.Σ. προκύπτει αβίαστα η βούληση για κοινωνική αλληλεγγύη με επιχειρηματι-
κές δράσεις, δίνοντας κυρίως έμφαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και παρέχοντας σ’ αυτές συμβουλευτική και πόρους, 
όπου αυτό είναι χρήσιμο και εφικτό».

Η παρουσία του Προέδρου του ΣΘΕΒ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τον ήδη 
σθεναρό περιφερειακό ρόλο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, δίνοντας μεγαλύτερη αξία 
και πνοή στις επιχειρήσεις μέλη του.

Να σημειωθεί ότι οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συνδέσμων συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ ως μη 
αιρετά μέλη. 

Αλλαγή ηγεσίας στον ΣΕΒ
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο

Δραστηριότητες
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Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και την υπο-
στήριξη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 
πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία την Πέμπτη 18 
Ιουνίου διαδικτυακό workshop με τίτλο: «Οι εξελίξεις 
στις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων».

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Γενική Διευθύντρια 
του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη, η οποία τόνισε πόσο σημα-
ντικό είναι να γνωρίζουν οι όσοι ασχολούνται με το επι-
χειρείν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθε-
σή τους ειδικά μετά την κρίσιμη περίοδο λόγω COVID-19 
αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν για χρηματοδότηση και 
τους νέους τρόπους ανάπτυξης.

Στο πρώτο μέρος του workshop ομιλητές ήταν οι κκ. 
Μάρκος Κοντιζάς και Ηρακλής Καραντώνης, Σύμβουλοι 
Μεταφοράς Τεχνολογίας από Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ ΙΤΕ όπου 
ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για χρηματοδοτούμε-
να προγράμματα που παρέχει η κυβέρνηση μέσα από 
κονδύλια της Ε.Ε. και τις διαδικασίες που απαιτούνται για 
την ένταξη των επιχειρήσεων σε αυτά.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρους του διαδικτυακού εργα-
στηρίου όπου εκεί ομιλητές ήταν η κα Μαρία Σκούφη. 
Project Manager από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχει-
ρηματικότητας η οποία ενημέρωσε για το πρόγραμμα 
SUSTOUR που αφορά τουριστικά πρακτορεία και όσους 
ασχολούνται με την προώθηση τουριστικών προγραμμά-
των, ο κος Νίκος Ψημμένος, Εμπειρογνώμονας Κλιματι-
κής Αλλαγής από τον οργανισμό LIFE Task Force ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
LIFΕ.

Ακόμη η κα Βασιλική Καλοδήμου εκπρόσωπος του Δι-
κτύου ΠΡΑΞΗ ενημέρωσε για τη χρηματοδότηση των επι-
χειρήσεων που παρέχεται μέσω του Horizon 2020: EIC 
Accelerator & COVID related funding ενώ το workshop 
έκλεισε με την παρουσίαση του κ. Μιχάλη Τριανταφύλ-
λου, Γεν. Δ/ντή του ΚΔΒΜ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για το πρό-
γραμμα Erasmus for young entrepreneurs που αποσκοπεί 
στην μετακίνηση των εργαζομένων για την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών.

Δραστηριότητες

Όλες οι εξελίξεις στις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων

Στο workshop συμμετείχαν επιχειρηματίες και 
στελέχη των επιχειρήσεων καθώς και εκπρό-
σωποι από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό 
χώρο που ασχολούνται ενεργά με τα χρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

ΧΟΡΗΓΟΣ
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Στην δομική αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και στο νέο επιχειρείν αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέ-
ας Νταβέλης κατά τις εργασίες του διαδικτυακού Business Future Forum με θέμα: “Μετά τον κορωνοϊό τί;” , το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 5,6,7 Μαΐου στο οποίο συμμετείχε και ο ΣΘΕΒ.

Ο Προέδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρθηκε πως η κρίση αναδεικνύει ευκαιρίες, μέσα όμως από την 

Συμμετοχή του ΣΘΕΒ στο 1ο Business Future e-Forum με θέμα:
«Μετά τον κορωνοϊό τί;»

Στο νέο επιχειρείν αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ 

προαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων που ευνοούν τις πολυεπίπεδες συνεργασίες καθώς και την ανάδειξη νέου τύ-
που επιχειρηματικών σχημάτων.

Η υγειονομική αυτή κρίση, πέραν των επιπτώσεων, μας άλλαξε ως ανθρώπους και ως κοινωνία και αναδείχθηκαν 
κάποιες νέες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, οι συνέργειες, το ψηφιακό κράτος, η τηλεργασία, η κοινωνική συνοχή κ.λπ. 
οι οποίες πρέπει να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή και την επομένη μέρα από τη  λήξη της πανδημίας.

Με όπλο την ολοκληρωμένη οργάνωση και τη ρεαλιστική εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού οι προοπτικές 

Δραστηριότητες
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ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΛΑΡΙΣΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ

που προδιαγράφουν τον νέο σύγχρονο επιχειρηματία είναι να μπορέσει να εξελιχθεί και να πετύχει νέους ορίζοντες 
στην εν δυνάμει του πορεία που προδιαγράφεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι γεγονός ότι, στη διάρκεια της 
έκτακτης αυτής κατάστασης, έγιναν αρκετά σημαντικά βήματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ψηφι-
ακός εκσυγχρονισμός του κράτους και η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των υπηρεσιών είναι ένα έργο που 
πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια συνέπεια, κινητοποιώντας τις απαραίτητες αποφάσεις και δομικές αλλαγές.
Επίσης ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επιχειρήσεις να στηρί-
ξουν τις επενδύσεις και την απασχόληση. «Θέλω να πιστεύω ότι αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα αλλάξουν το 
πρόγραμμα της απασχόλησης και των επενδύσεων και θα συνεχίσουν να επενδύουν και να απασχολούν προσωπικό.

Βασικό ζητούμενο, λοιπόν, είναι η ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με διατήρηση των θέσεων εργα-
σίας και παράλληλη στήριξη της βιωσιμότητας των υγιών βιομηχανιών της χώρας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.  
Η οικονομία πρέπει να τεθεί σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα 
για την επίλυση του κύριου προβλήματος της ελληνικής οικονομίας, που είναι το στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το 
οποίο κατευθύνει πολύτιμους πόρους σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Η πανδημία προσφέρει μια ευκαιρία να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο μέσα από την ενίσχυση της 
πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για ιστορική ευκαιρία δημιουργίας των όρων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.   
Σε μια πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα κρίση, η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει με αποφασιστικότητα, 
σύνεση και αποτελεσματικότητα. Με τα ίδια υλικά, οφείλουμε να προχωρήσουμε τώρα για να κερδίσουμε το στοίχη-
μα της επόμενης ημέρας.

ΛΑΡΙΣΑ

Δραστηριότητες

Νέα Μέλη
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Διαδικτυακή συνάντηση – δράση με θέμα: 
«Η συμβολή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της Ελλάδας»

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιάννης Τσερέπας, συμμε-
τείχε με παρέμβαση – ομιλία στην 5η συνάντηση - δράση 
μιας σειράς ψηφιακών συζητήσεων με αφορμή την παν-
δημία COVID-19 που διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας, την Τετάρτη 10 Ιουνίου με θέμα: «Η 
συμβολή της μεταποίησης στο ΑΕΠ της Ελλάδας». 

Ο κ. Τσερέπας τόνισε ιδιαίτερα ότι «…εν μέσω πανδημίας 
είναι υποχρέωση όλων των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση του ΑΕΠ μέσω συνερ-
γιών και ευκαιριών που αναδεικνύονται λόγω της υγειο-
νομικής κρίσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συνερ-
γασίες ακόμα και μεταξύ εταιριών διαφορετικών κλάδων 
και δραστηριοτήτων».

Το συμπέρασμα που προέκυψε, ύστερα από τις ομιλίες 
και τις παρεμβάσεις διακεκριμένων επιχειρηματιών, εκ-
προσώπων φορέων, ιδρυμάτων είναι ότι σύμφωνα με τις 
διεθνείς εκθέσεις ανταγωνιστικότητας (WEF, IMD, World 
Bank, κ.λπ.) ως «ανταγωνιστικές επιδόσεις της Ελλάδας» 
υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αφ’ 
ενός την μεγέθυνση του δευτερογενούς τομέα και αφ’ 
ετέρου τον προσανατολισμό του προς τη δημιουργία δι-
εθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Οι παράγοντες αυτοί 
επηρεάζουν τους δείκτες ανταγωνιστικότητας και αφο-
ρούν ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων.

Ο Covid-19 δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, ώστε πολλά 

από τα χρόνια προβλήματα (όπως πχ τα εργασιακά) να 
αντιμετωπιστούν με ταχύτητα αλλά και να μπουν σε ένα 
σταθερό πλαίσιο ώστε να διατηρηθούν και στο μέλλον. 
Προφανώς χρειάζονται τομές και επαναπροσέγγιση του 
Στρατηγικού Σχεδίου για την Βιομηχανία, ώστε να απο-
κτήσουμε και σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης του ρίσκου, 
και να έχουμε προτάσεις που να λαμβάνουν υπόψη τόσο 
το Green Deal (σεβόμενοι τους 17 στόχους αειφορίας 
των ΗΕ και λαμβάνοντας μέτρα να μην επιβαρύνουν το 
κόστος).

Για να απομακρυνθούμε από την παραγωγή εμπορευμά-
των χαμηλής αξίας (commodities) θα πρέπει να κάνουμε 
μία λεπτομερή ανάλυση όχι μόνο των δυνατών μας ση-
μείων αλλά και εκείνων που υστερούμε προκειμένου να 
αποφασίσουμε τι θα σταματήσουμε να κάνουμε. 

Ορισμένες φορές χρειάζεται να αφαιρέσεις για να κάνεις 
καλύτερα τα άλλα που θα δώσεις προτεραιότητα. Και σε 
αυτό το σημείο έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι: και το κρά-
τος, και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.  Και φυσικά 
χρειάζεται να αποφασιστεί η ποιότητα που θέλουμε να 
έχουμε στην αλυσίδα αξίας. 

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι η μεταποίηση χρειάζε-
ται το δικό της όραμα εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες (πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, υγεία 
και κοινωνική συνοχή).

Δραστηριότητα
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 
Ιουνίου το συνέδριο InvestNext THESSALY 2020, υπό την 
αιγίδα του ΣΘΕΒ, με θεματολογία: «Ευκαιρίες και προ-
κλήσεις στη μετά Covid-19 εποχή – Άμεσες ξένες επενδύ-
σεις στη Θεσσαλία».

Το συνέδριο διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Ναυτιλιακής 
& Οικονομικής Στρατηγικής και η IN4CAPITAL UK, με τη 
μορφή ζωντανής τηλεδιάσκεψης, μεταξύ σημαντικών 
ομιλητών από τους χώρους του Τουρισμού, Real Estate, 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εμπορίου και Logistics, 
καθώς και Έλληνες και Ξένους επενδυτές, οι οποίοι και 
εντρύφησαν σχετικά με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 

που θα υπάρξουν και μπορούν να δημιουργηθούν στη 
Θεσσαλία.

Οι ενότητες του συνεδρίου αφορούσαν:
1η ενότητα: Τουρισμός, Λιμάνι, Κρουαζιέρα
2η ενότητα:  Logistics, Εφοδιαστική αλυσίδα, Εμπόριο
3η ενότητα:  Real Estate, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
4η ενότητα:  Ξένοι και Έλληνες διαχειριστές κεφαλαίων

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Οικο-
νομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστος Τρια-
ντόπουλος.

Δραστηριότητα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Ανακοίνωση

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη και άνανδρη 
επίθεση εις βάρος του Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη και της οικογένειάς του, που πραγματοποιή-
θηκε (Μάιος) από μια ακραία αντικοινωνική ομάδα. 

Οι συμπεριφορές αυτές δεν εκπροσωπούν την κοινωνία και αντιστρατεύονται την προσπάθεια όλων μας να βγούμε 
από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση με την αναγκαία αλληλεγγύη και συνεργασία. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος αποτελεί δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας με πλήρη συνείδηση της ευθύνης του και θα 
συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει ακόμη περισσότερα προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων. 
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07 Απρίλιου
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της υγειονομικής 
κρίσης το προγραμματισμένο για τον Απρίλιο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΘΕΒ

22 Απριλίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης 
παρεχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση της TRT και 
στον δημοσιογράφο κ. Σωτήρη Πολύζο με θέμα τις 
επενδύσεων και τις συνέργιες

Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ “NEWSROOM” και στους 
δημοσιογράφους κ.κ. Καμπουράκη και Υποφάνη 
συμμετείχε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ο οποίος 
αναφέρθηκε πόσο έχει επιρρεαστεί η επιχειρηματικότητα 
λόγω του COVID-19 και την επόμενη μέρα

27 Απριλίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε 
συνέντευξη στους τηλεοπτικούς σταθμούς MEGA, 
OPENTV και ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV για τη δημιουργία του νέου 
εργοστασίου μασκών στη Λάρισα

11 Μαΐου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε 
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

12 Μαΐου
Συνεδρίασε διαδικτυακά το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΘΕΒ στο οποίο συμμετείχε και ο Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Προέδρων του Συνδέσμου στο 
οποίο και συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος 
Φέσσας

13 Μαΐου
Ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε τηλεοπτική 
συνέντευξη στο κανάλι TIME TV σχετικά με τις επενδύσεις, 

τις συνέργιες και το νέο επιχειρείν στη Θεσσαλία λόγω 
του COVID-19

15 Μαΐου
Σε ειδική τεχνική τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του 
Υπουργείου Εργασίας και αρμόδια στελέχη απο τη Γενική 
Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων και του ΣΕΠΕ/Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, συμμετείχε το στέλεχος 
του ΣΘΕΒ κ. Κώστας Γρηγορίου

17 Μαΐου
Στη δομολογία για τον εορτασμό του Αγ. Αχιλλείου στον 
ομόνιμο ναό παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης

28 Μαΐου
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής, η 
Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη και το στέλεχος 
του Συνδέσμου κ. Κώστας Γρηγορίου συμμετείχαν 
σε διαδικτυακή σύσκεψη για την αξιοποίηση των 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ

29 Μαΐου
Σε ειδική συνάντηση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ για τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει στο ΕΡΓΑΝΗ λόγω της 
υγειονομικής κρίσης συμμετείχαν η κα Καματέρη και ο κ. 
Γρηγορίου από τον ΣΘΕΒ

15 Ιουνίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλη παρέστη στη 
συνέλευση των μελών του ΣΕΒ καθώς και στις ομιλίες 
του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. 
Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

29 Ιουνίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ διαδικτυακά λόγω 
της υγειονομικής κρίσης

Ημερολόγιο
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Ολοκληρώθηκε στις 19/06 η σύνδεση της Βιομηχανίας 
Τροφίμων και Κονσερβοποιίας «INTERCOMMFOODS» 
στο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Πρόκειται για μία 
από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία τυγχάνει διεθνούς 
αναγνώρισης.

Η «INTERCOMM FOODS» έχει πλέον τη δυνατότητα 
να καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες της παραγωγικής 
της δραστηριότητας με τη χρήση φυσικού αερίου, 
καθώς το σύνολο των απαιτήσεών της ανέρχονται 
σε 2.000.000 Nm3 ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις 
της μονάδας μεταξύ του κ. Στέργιου Τσαγκούλη, 
Διευθυντή της Βιομηχανίας, της κας Ευθυμίας 
Καλογήρου Διευθύντριας Ανάπτυξης Αγοράς 
Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας και των τεχνικών της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στηρίζει τον βιομηχανικό κλάδο, 
συμβάλλοντας τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας  όσο και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των 
τοπικών κοινωνιών.

INTERCOMM FOODS Α.Ε. 

MIKEL Α.Ε.

Το πρώτο της κατάστημα στην Κωνσταντινούπολη 
εγκαινίασε η εταιρία.  Πρόκειται για ένα flagship καφέ 
500 τ.μ., σε ιστορικό κτήριο του 1870, απέναντι από το 
παλάτι – μουσείο του Dolma Bahce, στην περιοχή Be-
siktas και σε μικρή απόσταση από το Ναυτικό Μουσείο, 
πανεπιστημιακές σχολές και σταθμό μετρό.

Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και δεύτερο 
σημείο στην περιοχή του Atakoy, ενώ στόχος είναι να 
λειτουργήσουν άλλα τρία Καφέ στην Κωνσταντινούπολη 
έως το τέλος έτους.

Η υγειονομική κρίση του Covid-19 καθυστέρησε την 
υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας, το 
οποίο εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί μέχρι τέλος του 
έτους. Ήδη, παρά την πανδημία, η Λαρισινή επιχείρηση 
κατάφερε να εγκαινιάσει το πρώτο κατάστημα στον 
Καναδά και το τρίτο κατάστημα στη Βουλγαρία.

Επιχειρηματικά νέα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία αναδείχθηκε Προμηθευτής της Χρονιάς στην κατηγορία Food & Drink μέσω ερευνητικής διαδικασίας που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνα απευθύνεται σε όλους τους 
Διευθυντές Αγορών των αλυσίδων καταστημάτων και αποτελείται από ένα πλαίσιο ερωτήσεων που αφορούν στο 
σύνολο των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διέπει όλο το εύρος της συνεργασίας πελάτη και προμηθευτή.

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ μέσα από την 70 ετών ιστορία της αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει πιστή στις αξίες και το 
όραμά της, δεσμευόμενη να παρέχει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη 
αξία για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους της που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την επιχειρηματική της 
επιτυχία.
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Στο δρόμο της ελληνικότητας και της φυσικότητας, 
η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ» φέρνει τη δροσερή 
απόλαυση και τα οφέλη του αυθεντικού τσαγιού σε 
απολαυστικές γεύσεις!  

Χωρίς τεχνητά πρόσθετα και χωρίς καφεΐνη για ακόμη 
πιο φυσική απόλαυση, το νέο παγωμένο τσάι του 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 
«ΟΛΥΜΠΟΣ» – Τσάι με Ροδάκινο χωρίς 
ζάχαρη ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.- Chill & Grill

Εκλεκτό φρέσκο χοιρινό, κοτόπουλο και πρόβειο κρέας 
μαριναρισμένο με τη μοναδική συνταγή της Κασίδης.

Η άρτια παρασκευή από τους τεχνίτες μαζί με την υψηλή 
ποιότητα κρέατος και την εξοικονόμηση χρόνου, καθώς 
χρειάζεται μόνο 5 λεπτά στον φούρνο, εγγύηση η υψηλή 
ποιότητας φαγητό σε χρόνο μηδέν. 

Νέα προϊόντα

βουνού ΟΛΥΜΠΟΣ φτιάχνεται μόνο 
με φυσικά συστατικά.

Υπάρχει και η επιλογή να 
απολαύσετε το Τσάι με Ροδάκινο 
χωρίς ζάχαρη προσφέροντας δροσιά 
και γεύση από Ελληνικά ροδάκινα 
χωρίς θερμίδες.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβλημα-
τισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στη-
ρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον.
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Ο ΣΘΕΒ αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των επιχειρή-
σεων και ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς 
υλοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο στις 25 και 27/5 με 
θέμα: «Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού».

Οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
της ηγεσίας σε καταστάσεις κρίσης και ειδικές συνθή-
κες και ενημερώθηκαν για τα απαραίτητα soft skills που 
θα πρέπει να διαθέτουν οι ομάδες.  

Διαδικτυακό σεμινάριο του ΣΘΕΒ: «Διαχείριση και ενδυνάμωση προσωπικού»

Σεμινάρια

Το σεμινάριο παρακολούθησαν επιχειρηματίες και στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσε-
ων της Θεσσαλίας. 

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Πέτρος Ρούσης πιστοποιημένος σύμβουλος εκπαίδευσης. 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2019», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προ-
γράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές 
Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα 1-49 του έτους 2019 για εργαζομένους που 
δεν συμμετείχαν σε προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% για έτος 2018. 

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του 
ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της εγκυκλίου. Η επιδό-
τηση των εργαζομένων για τις 40 ώρες κατάρτισης ανέρχεται στα 200€.

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων έχει περιοριστεί στα 15 άτομα ανά τμήμα ενώ θα τηρούνται όλες οι υγειονομικές 
συστάσεις για την προφύλαξη όλων.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις  που 
απασχολούν 1 – 49 εργαζόμενους
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Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 
στη μετα-covid αποβλέπει «στην αλλαγή και προσαρμο-
γή της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση 
του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη 
δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχό-
λησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 
ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενί-
σχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφό-
ρου ανάπτυξης.

Οι πρόσθετοι πόροι από την Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ 2021-2027 
προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία για θωράκιση της 
οικονομίας μέσα από τη ενδυνάμωση μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων 
που αποτελούν το διαχρονικό κορμό της οικονομίας.   Η 
πανδημία ήταν η αφορμή για την Ευρώπη να «ξυπνήσει» 
και να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον της 
οικονομίας της, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Βασική επιδίωξη της στρατηγικής αποτελεί σημαντικό 
ποσοστό των πόρων του ΕΣΠΑ, να δράσουν ως καταλύ-
της για την ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Υψί-
στης σημασίας είναι οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα Στή-
ριξης στους τομείς της δημιουργίας ενός φιλικού προς τις 
επιχειρήσεις περιβάλλοντος, στη βελτίωση της οικονομι-

Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στη μετά-Covid εποχή
Το ΕΣΠΑ αύριο. Προτεραιότητες 2021 – 2027

Άρθρο

Το παραπάνω κείμενο 
αποτελεί απόσπασμα 
από την ομιλία του 
Προέδρου του ΣΘΕΒ  
στην εκδήλωση

κής διαχείρισης και στην αναβάθμιση των μηχανισμών 
σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Το νέο ΕΣΠΑ είναι προ των πυλών και αποτελεί ευκαιρία 
για μια αλλαγή πορείας. Απαιτείται απομάκρυνση από τη 
διανομή πόρων χωρίς αναπτυξιακό αποτύπωμα και στρο-
φή σε ένα ΕΣΠΑ με λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότε-
ρα οφέλη για την οικονομία και ταχύτερη ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων.  

Μέσω της υιοθέτησης της «στρατηγικής έξυπνης εξειδί-
κευσης», η εθνική ή οι περιφερειακές στρατηγικές καινο-
τομίας θέτουν προτεραιότητες με στόχο την δημιουργία 
συγκριτικού πλεονεκτήματος, μέσω της αντιστοίχησης 
των ισχυρών σημείων της έρευνας και καινοτομίας (της 
περιφέρειας) με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν οι αναδυόμενες ευκαιρίες και 
οι εξελίξεις της αγοράς με τρόπο συνεκτικό, αποφεύγο-
ντας την αλληλοεπικάλυψη και τον κατακερματισμό των 
προσπαθειών.

Το νέο ΕΣΠΑ το οποίο θα σχεδιαστεί θα πρέπει να επι-
κεντρώνεται στην άμεση εκτέλεση των πόρων. Το πρό-
βλημα είναι διαπεριφερειακό και εθνικό και θα πρέπει 
να σχεδιαστεί από την αρχή γιατί το ζητούμενο είναι η 
εκτέλεση το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί προκειμένου 
να πιάσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο

Αν το νέο ΕΣΠΑ δεν εξελιχθεί σε εργαλείο μεγέθυνσης και 
ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα εί-
ναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία σύγκλισης της Ελλάδας 
με την ΕΕ σε όλες αυτές τις προτεραιότητες. Πρέπει με 
δύο λόγια, το νέο ΕΣΠΑ, να συμβάλει ουσιαστικά στην 
αναγκαία απόκτηση των επιπλέον δεξιοτήτων και μεγα-
λύτερων οικονομιών κλίμακος, που θα ενδυναμώσουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ελληνικών ΜμΕ και επο-
μένως και των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων.




