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Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογράφοντος

Μαρία Γιαννίτση

Η οικονομία, οι επενδύσεις, οι εργασιακές σχέσεις και η ασφάλεια των επιχειρήσεων στο επίκεντρο της συνέλευσης του ΣΘΕΒ

Με έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ, διαδικτυακά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, την
Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2020.
Στις εργασίες της κλειστής συνεδρίασης προήδρευσε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ και πρώην Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Απόστολος Δοντάς, ο οποίος εκλέχτηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τον συντονισμό της συνέλευσης
είχε η γενική διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της ημερήσιας διάταξης, τη συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης και ο πρώην Υπουργός, Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Βρούτσης επεσήμανε «τη μείωση των ασφαλιστικών
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εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες που εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός για το 2021 στον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση κατά
0,90 ποσοστιαίες μονάδες από το Β’ εξάμηνο του 2020,
που μειώνει συνολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τις
ασφαλιστικές εισφορές». Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο
νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο θα βγει σε
διαβούλευση τον Οκτώβριο, κάνοντας λόγο για μια μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην οικοδόμηση μίας σύγχρονης και ελκυστικής αγοράς εργασίας,
που θα ανταποκρίνεται στο νέο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον, θα αξιοποιεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και θα δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας ενώ θα σέβεται τον εργαζόμενο και τα
δικαιώματά του.
Ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «…η κυ-
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βέρνηση οφείλει να ενισχύσει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νοικοκυριά. Υπάρχουν οι δυνατότητες, με
πρωτοφανή ευελιξία και μείωση της γραφειοκρατίας να
καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, αλλά η
κυβέρνηση επιμένει να μην τις αξιοποιεί». «Οι Περιφέρειες είχαν το πολιτικό σθένος και την ωριμότητα να κατευθύνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δικαιούνται σε
προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των επιχειρήσεων» συνέχισε ο κ. Χαρίτσης, «εκθέτοντας έτσι την κυβέρνηση, που δεν υλοποιεί ανάλογα προγράμματα στο
σύνολο της χώρας».
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εργασίες της ανοικτής συνεδρίασης της συνέλευσης του ΣΘΕΒ.
Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός ο οποίος αναφέρθηκε για το Σχέδιο
της Περιφέρειας Θεσσαλίας «80+50+30+20 εκατομμύρια
ευρώ για την ενεργό στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και
εργαζομένων, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται για ένα σχέδιο άμεσης δράσης, με
γρήγορες και απλές διαδικασίες, που ανταποκρίνεται
στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών και των
ελεύθερων επαγγελματιών, που είδαν το εισόδημα τους
να συρρικνώνεται λόγω του COVID-19. Επίσης αναφέρθηκε πως «όλοι χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του. Θα σταθούμε δίπλα στους
ανθρώπους που επιχειρούν και δημιουργούν με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Θέλουμε συνεργασία και ανταγωνισμό προσφοράς, ταχύτητα, αυτοματοποίηση και
απλοποίηση. Η εποχή χρειάζεται μέτρο, αυτοσυγκράτηση και δράση. Όλα τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
αγροτικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακών αναβαθμίσεων,
αντιπλημμυρικά, έργα υποδομών, πολιτιστικά, κοινωνικά και αθλητικά δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην πραγματική, τοπική οικονομία».

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΣΕΒ
κ. Ευθύμης Βιδάλης αναφέρθηκε στην εξαίρετη συνεργασία μεταξύ ΣΕΒ και ΣΘΕΒ μέσω του μνημονίου συνεργασίας ενώ επισήμανε πως μεγάλο στοίχημα είναι «να
αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση της οικονομίας μας που εξαρτάται από τη συνέχιση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων».
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρθηκε κυρίως «στην εθνική
προσπάθεια για τη επανεκκίνηση της οικονομίας όπου
επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των παραγόντων και των
φορέων της επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας,
καταβάλλοντας – ο καθένας από την πλευρά του – την
απαραίτητη προσπάθεια. Η υλοποίηση μιας συνεκτικής
βιομηχανικής πολιτικής ώστε αν γίνουν οι απαιτούμενες
ενέργειες, η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ θα
φτάσει από το 10% σήμερα στο 15% σε μια δεκαετία. Ο
στόχος μπορεί να φαίνεται φιλόδοξος αλλά η συγκυρία
είναι η καλύτερη εδώ και πολλά χρόνια».
Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος εξέφρασε ότι στόχος της Κυβέρνησης
είναι η ανάγκη μείωσης χρόνου των γραφειοκρατικών διαδικασιών και αξιολογήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο και
κατέληξε τονίζοντας πως «…η περαιτέρω ανάπτυξη των
συμπράξεων του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα θα δώσουν αυτή την κίνηση προς την ιδιωτική οικονομία και θα
μεταφέρουν χρήματα στην πραγματική οικονομία, ώστε
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας».
Έπειτα ακολούθησε η ομιλία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως η «Εθνική Άμυνα αποτελεί βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο εδράζεται η ειρήνη και η ευημερία
5
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ενός λαού διότι αν δεν έχεις εξασφαλίσει τα σύνορα σου
χερσαία, θαλάσσια και εναέρια δεν μπορείς να αναπτύξεις οικονομία και πολιτισμό που θα βασίζεται σε στέρεες βάσεις». Τέλος αναφέρθηκε πως οι Ειδικές Δυνάμεις
υλοποιούν την εντολή για την παροχή αισθήματος ασφάλειας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας».
Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε ένα κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και
η λειτουργικότητα των επιχειρήσεων. «Οι επιχειρήσεις
είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και σημαντικός
μοχλός της ανάπτυξης που τόσο χρειάζεται η χώρα μας.
Για αυτό και πρέπει να δίνουμε έμφαση στη διάσταση
της ασφάλειας που θα ευνοήσει την επιχειρηματικότη-
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τα». Αναφερόμενος στην επανάσταση της τεχνολογίας,
το έγκλημα στο διαδίκτυο καθώς και τις κυβερνητικές
απειλές για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε στα μέτρα
ασφάλειας που θα πρέπει να πάρουν οι επιχειρήσεις. «Η
ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών
υποδομών είναι μια διαρκής διαδικασία στην οποία αξίζει να επενδύουμε, η οποία απαιτεί χρόνο, πόρους και
κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό προκειμένου η επιχείρηση να παραμένει ενήμερη των εξελίξεων προστατεύοντας αποτελεσματικά τη φήμη αλλά και τη συνεχή λειτουργία της».
Την εκδήλωση τίμησαν με τη διαδικτυακή τους παρουσία
εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και πλήθος κόσμου.

Ετήσια Συνέλευση

Στιγμιότυπα από τη διαδικτυακή συνέλευση
των μελών του ΣΘΕΒ
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Παρεμβάσεις

Ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών προτείνει ο ΣΘΕΒ

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης του
θέματος των μεταχρονολογημένων επιταγών, τόσο για
τους εκδότες όσο και για τους κομιστές αυτών, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.
Ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ επισήμανε πως οι εξαγγελίες της
κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και για να έχουν αποτελεσματικό αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας πρέπει να εξασφαλιστεί
η έγκαιρη καταβολή όλων των επιδομάτων και η απρόσκοπτη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Παρά τα πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις μέτρα, σε
αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής μετά το δεύτερο κύμα
πανδημίας της οικονομίας, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά οικονομικά ζητήματα.
Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για παράταση 75 ημερών για την
πληρωμή μεταχρονολογημένων επιταγών από τους εκ-

δότες τους, δημιούργησε αρκετά προβλήματα και στρεβλώσεις στην αγορά.
Ιδιαιτέρως δε, παρατηρήθηκε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας καθώς οι συνεχείς παρατάσεις έφεραν χρονικά την συμπίεση παλιότερων και νέων επιταγών προς
λήξη, οι οποίες θα έπρεπε να πληρωθούν συνολικά.
Πέρα από τον εκδότη, η αδυναμία πληρωμής συμπαρασύρει τους λήπτες, ανοίγοντας έτσι έναν νέο φαύλο
κύκλο στην αγορά, αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης.
Δεδομένου δε και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ο ΣΘΕΒ προτείνει να παραταθούν
επιταγές ποσού μέχρι 10.000€ για άγνωστο αριθμό ημερών, αφού ουδείς γνωρίζει αν το δεύτερο κύμα πανδημίας θα τελειώσει στις τρεις εβδομάδες ή θα παραταθεί
έως και τον μήνα Δεκέμβριο σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες.
Ο ΣΘΕΒ εκφράζοντας την αγωνία όλου του επιχειρηματικού κόσμου, θεωρεί δίκαιo και αναγκαίο την επιβίωση επιχειρήσεων και εργαζομένων, το θέμα της ορθής
αντιμετώπισης από την Κυβέρνηση των μεταχρονολογημένων επιταγών.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ
Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβληματισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στηρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό
περιβάλλον.
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«Η επόμενη μέρα της οικονομίας – Ανάπτυξη και Επενδύσεις»
στην έντυπη εφημερίδα «Larissanet»

Έχουν περάσει ήδη δώδεκα χρόνια από την έναρξη της
τελευταίας χρηματοοικονομικής κρίσης, που στιγμάτισε την παγκόσμια οικονομία και μια νέα διεθνής κρίση,
υγειονομικού χαρακτήρα, δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας.
Η κρίση του COVID-19, όπως διαφαίνεται, πλέον αλλάζει τα δεδομένα.
Στο πλαίσιο της εθνικής ανασυγκρότησης που σηματοδοτεί η πλανητική κρίση του covid-19 για την οικονομία
και την ανάπτυξη δύο είναι οι σημαντικοί παράμετροι
που συνθέτουν την τελική εξίσωση. Η εθνική παραγωγή
σε βιομηχανικό – μεταποιητικό και πρωτογενές επίπεδο
και οι μέγιστες δυνατές επιχειρηματικές συνέργειες.
Για την επόμενη μέρα της οικονομίας, απαιτείται ένα
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης με επίκεντρο τη
Βιομηχανία. Μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την άρση των
στρεβλώσεων που αποτρέπουν, εδώ και πολλά χρόνια,
την υγιή ανάπτυξη.
Με τους επιπρόσθετους πόρους που θα εξασφαλιστούν
από το πρόγραμμα Next Generation EU, με χρηματοδο10

τική ισχύ 750 δις. ευρώ, η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει
τη μελλοντική στρατηγική της με αναφορά αφενός στις
παγκόσμιες τάσεις και αφετέρου στην ευρωπαϊκή στρατηγική ώστε να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις μεγάλες
δυνατότητες της ευρωπαϊκή αγοράς.
Η διαχρονική έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων και
κινήτρων καθώς και το κόστος του χρήματος είναι επίσης σημαντικός ανασταλτικός παράγων στην ανάπτυξη
της βιομηχανίας.
Η χώρα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, επενδύσεις σε
ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό και όχι μόνο στις Ξένες
Άμεσες Επενδύσεις, αλλά κυρίως επενδύσεις στις ΜμΕ
που αποτελούν την πλειονότητα του επιχειρηματικού
συνόλου.
Οι τρεις άξονες μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που στηρίζουν ολόκληρο τον παραγωγικό
ιστό της οικονομίας, αλλά κυρίως τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ) και κάνουν την παραγωγική δομή
βιώσιμη και ανταγωνιστική, είναι οι εξής:
(α) Η ψηφιακή μετάβαση, η οποία δίνει στη βιομηχανία
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και στις ΜμΕ τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις αλλαγές και να παρέχει στους εργαζομένους
νέες ευκαιρίες,
(β) Η ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκηνή, στην
οποία η Ευρώπη με την Ενιαία Αγορά ως μοχλό μπορεί
να καθιερώσει παγκόσμια πρότυπα και
(γ) Η πράσινη μετάβαση και η νέα ενεργειακή στρατηγική, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης.
Ο συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος θα πρέπει να
είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας
από το 10-11% στο 15-16% σε μια δεκαετία.
Η συγκυρία, παραδόξως δημιουργεί ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας: Οι γεωπολιτικές αλλαγές και ο κορωνοϊός δημιουργούν τη δυνατότητα να έρθουν πιο
κοντά οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Ευρώπης. Η τεχνολογία είναι πιο ευέλικτη από ποτέ ενώ υπάρχει και μια
όλο και πιο κοινά αποδεκτή προτεραιότητα για πολιτικές, που δίνουν έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και
στη διασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, η ενίσχυση των επενδύσεων στις υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην πράσινη, κυκλική οικονομία και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού είναι - πέρα από απαραίτητη - πλέον εφικτή, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη
των οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ

για την περίοδο 2021-2027.
Ο κοινός στόχος μας ώθησε να εργαστούμε συλλογικά
και αποτελεσματικά. Φαίνεται να αναδεικνύεται ένα
πιο ελπιδοφόρο μοντέλο εποικοδομητικής σύγκρισης
και διαλόγου, τόσο στην πολιτική, όσο και στην κοινωνία.
Στην εθνική αυτή προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των παραγόντων και των φορέων της επιχειρηματικής και πολιτικής
κοινότητας.
Στη δύσκολη οικονομική πολιτική και κοινωνική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, η Διοίκηση και η Υπηρεσία
του ΣΘΕΒ ως τον κατεξοχήν επιχειρηματικό φορέα της
Θεσσαλίας, βρίσκεται πάντα κοντά στις επιχειρήσεις
μέλη του, αφουγκράζοντας τις αγωνίες και τα προβλήματα της επόμενης ημέρας.
Ως τώρα έχουμε δείξει ότι με την απαραίτητη πειθαρχία
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή της πανδημίας αλλά πρέπει να αποδείξουμε πως θα είμαστε έτοιμοι να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μας και στο ύψος
των περιστάσεων, με το «σχέδιο της επόμενης ημέρας».
Είναι η ευκαιρία μας να προσεγγίσουμε και να λύσουμε ζητήματα, που για χρόνια καθιστούσαν τη χώρα μας
ουραγό, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση σε ένα διαφορετικό παραγωγικό πρότυπο συναφές με την ανάπτυξη
των επενδύσεων και η μετάβαση της οικονομίας στην
4η βιομηχανική επανάσταση.
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Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων μετά το δεύτερο κύμα πανδημίας σε τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ με τον Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

Με επίκεντρο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων
που πλήττουν την οικονομία των επιχειρήσεων λόγω της
έξαρσης του COVID-19 αλλά και των φυσικών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ, διαδικτυακά στις 4 Νοεμβρίου
2020, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστου
Τριαντόπουλου, ως εκπρόσωπος του Υπ. Οικονομικών κ.
Χρήστου Σταϊκούρα.
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ανέφερε επιγραμματικά τις συνέπειες της πανδημίας σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής της μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων μέτρων από
την Πολιτεία. Τόνισε ιδιαίτερα πως είναι «εθνική επιταγή
να υπάρξουν όσο τον δυνατόν επιχειρηματικές ευκαιρίες,
συνέργειες και προτάσεις που να καλύπτουν πλήρως τις
προδιαγραφές των προτάσεων και αξιοποίησης του προγράμματος Next Generation EU και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με σκοπό την υλοποίηση στρατηγικών
επενδύσεων».
Ο Γενικός Γραμματέας, από τη μεριά του, παρουσίασε
τα περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που
κλήθηκε να λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει
πραγματική στήριξη των τοπικών οικονομιών. αλλά και
για μια σειρά από νέες διαδικασίες που προωθούνται
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για τις ενισχύσεις των επιχειρήσεων, ενώ τέθηκαν ζητήματα προς αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνησης, σε
ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας όλων των θεσμικών και
πολιτικών φορέων της Θεσσαλίας, όπως και του ΣΘΕΒ. Ο
στόχος είναι «να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση ώστε
να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα η επιστροφή στην κανονικότητα, με ισχυρό πρόσημο αειφόρου ανάπτυξης»,
κατέληξε ο κ. Τριαντόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν εκτενώς προτάσεις για την καλύτερη διασύνδεση επιχειρήσεων και την ανάπτυξη όλων των δυνατών συνεργειών
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπράξεων μεταξύ των
επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί έμμεσα και περαιτέρω
η τόνωση και η εξωστρέφεια της οικονομίας. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην άμεση έκδοση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας από τον ΕΟΔΥ για τις βιομηχανίες και τις
παραγωγικές επιχειρήσεις με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη
υλοποίηση και εφαρμογή τους, προκειμένου να εμποδισθεί η μετάδοση του ιού.
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης ο ΣΘΕΒ
ως θεσμικός φορέας θα συνεχίσει να συμμετέχει στις
διαβουλεύσεις των Αρμόδιων Υπουργείων, να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική οικονομία με συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Δραστηριότητες

Διαδικτυακά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΣΘΕΒ στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InnoTrain, διοργανώθηκε τριήμερη διαδικτυακή εκπαιδευτική δραστηριότητα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
σε όλες τις μορφές της. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν
οργανισμοί από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την
Ισπανία και την Ελλάδα, μεταξύ αυτών ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Παππά όπου ενημέρωσαν για τις μελέτες που έχει πραγματοποιήσει ο ΣΕΒ σχετικά με τα τεχνικά επαγγέλματα,
από τον ΟΑΕΔ η κ. Τσιούρβα η οποία αναφέρθηκε στις
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και στο εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθούν. Τέλος, η πρώτη ημέρα έκλεισε με
την παρουσίαση του ειδικού εκπαιδευτικού συστήματος
για τα αγροδιατροφικά επαγγέλματα που εφαρμόζει η
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή αλλά και τις δράσεις της
από τους κ.κ. Αδαμίδη και Γκέρτση.

Στόχος της συνάντησης ήταν να γνωρίσουν οι εταίροι
από το εξωτερικό, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα
σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τις ευκαιρίες που υπάρχουν στα τεχνικά επαγγέλματα
αλλά και τα εμπόδια. Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, συμμετείχαν εκπρόσωποι από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και εταιρείες της
Θεσσαλίας.

Κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας έγινε μία σύντομη
παρουσίαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της συμβολής του στην προώθηση της εκπαίδευσης από τον κ.
Σαμαντζή ενώ ακολούθησε η παρουσίαση της Αβερώφειου Σχολής, των ειδικοτήτων που μπορούν να παρακολουθήσουν οι νέοι σε αυτή και του συστήματος εκπαίδευσης
από την κ. Σιώκη.

Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καλωσόρισε ο κ. Βασιλειάδης από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας όπου ενημέρωσε και για το καινούριο τους εγχείρημα, τη δημιουργία ενός καινοτόμου επιχειρηματικού
πάρκου ενώ εκ μέρους του ΣΘΕΒ σύντομο χαιρετισμό
απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιακουβής.
Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) οι κκ. Ρώμα και
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Ακόμη, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
ενδιαφέρουσες δράσεις και ειδικότητες του 2ου ΕΠΑΛ
Λάρισας και την προσπάθεια που γίνεται μέσω της δημόσιας σχολής για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων
πάνω στα τεχνικά επαγγέλματα από τον κ. Ζιώγα. Τέλος,
ακολούθησε ενημέρωση από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σχετικά με τα
ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των νέων, τις τεχνικές εκπαίδευσης που έχουν υιοθετήσει και τις γενικότερες δράσεις τους για την προώθηση
των τεχνικών επαγγελμάτων από τον κ. Γράσσο.

Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έκλεισαν την τρίτη
ημέρα της με τη συμμετοχή της εταιρείας μέλους του
ΣΘΕΒ Mikel Coffee Company και την παρουσίαση του κ.
Ζηκύρη για το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθούν
στους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους, ενημερώνοντας
παράλληλα για το success story της τοπικής επιχείρησης
που επέκτεινε τη δραστηριότητά της παγκοσμίως.
Το συμπέρασμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, λαμ-

βάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από τους οργανισμούς του εξωτερικού, είναι πως η Ελλάδα σε σχέση με
άλλες χώρες πρέπει να αλλάξει την αντίληψη που έχει
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
να προωθήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέσω αυτής,
ώστε να αναζωπυρωθούν και να ενισχυθούν όλα αυτά τα
τεχνικά επαγγέλματα που συνδέονται μαζί της.

The European Commission supports for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Ανατολίτης ομιλητής στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας του Economist, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ

Στην πράσινη επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στις
αγροτικές περιοχές αλλά και στην ανάγκη έμπρακτης και
ουσιαστικής ενίσχυσής της αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κ. Μιχάλης Ανατολίτης μιλώντας στην πέμπτη διάσκεψη για τις γεωργικές επιχειρήσεις του «Economist»,
η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 05
Νοεμβρίου, με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ, και είχε ως επίκεντρο την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και την αειφόρο γεωργία.
Ο κ. Ανατολίτης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «…τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες εξαγομένων προϊόντων με ποσοστό περίπου 19% επί του συνόλου των εξαγωγών ενώ
συμβάλουν κατά περίπου 7,5% στη συνολική Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία της χώρας… Την ίδια στιγμή, η Πράσινη Συμφωνία, μέσα από τη στρατηγική από το «αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για την «βιοποικιλότητα», θα διαπεράσει οριζόντια όλους τους παραγωγικούς
τομείς και τις πολιτικές της Ένωσης (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία) αλλάζοντας και το παραγωγικό μοντέλο του αγροτοδιατροφικού τομέα…Τα επιτόκια για
τη γεωργία στην Ελλάδα κυμαίνονται από 4-8,5%, είναι
υψηλότερα στη γεωργία από τους άλλους τομείς και είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. Αυτό έχει σαν συνέπεια
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οι τόκοι να αποτελούν το 1,8% του συνολικού κόστους
με 1,5% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε., ακόμη και όταν
το συνολικό κόστος στην Ελλάδα είναι κατά 30% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε… Οι παραγωγοί, κυρίως
λόγω έλλειψης ρευστότητας, προμηθεύονται τις εισροές με πίστωση, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της
προμήθειας «έναντι» εισροών από τους αγοραστές του
τελικού προϊόντος σε μια άτυπη μορφή συμβολαιακής
παραγωγής. Η συμβολαιακή γεωργία με τη μεσολάβηση
τράπεζας που χορηγεί την πίστωση είναι περισσότερο
διαφανής, αλλά έχει επίσης κάποιο κόστος, ένα μέρος
του οποίου είναι οι τόκοι που δεν είναι αμελητέοι, αλλά
υπάρχει και σημαντικό συναλλακτικό κόστος που συνήθως δεν υπολογίζεται…Ταυτόχρονα, η επενδυτική ένταση στον αγροτικό τομέα (οριζόμενη ως το ποσοστό των
επενδύσεων επί της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας)
κινείται στην Ελλάδα γύρω από το 20%, σε μεγάλη απόσταση από την τιμή που λαμβάνει συνολικά στην ΕΕ28
(31% το 2018)… Ο επιχειρηματικός κόσμος τα τελευταία
χρόνια διαβλέπει μία σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω
ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Υιοθετώντας στοχευμένες
πολιτικές, η πολιτική και περιφερειακή διακυβέρνηση
μπορεί να επιτύχει την αποδοτικότερη χρήση διαθέσιμων
πόρων, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων
αγροτικού τομέα σε όλες τις αγροτικές Περιφέρειες…».

Δραστηριότητες

Στα πλαίσια του Συνεδρίου ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ»

ΕΡ.: Κύριε Νταβέλη ποια μπορεί να είναι η συμβολή του
αγροδιατροφικού τομέα στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας;
ΑΠ: Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλει στον εξαγωγικό της προσανατολισμό και στηρίζεται
έμπρακτα στην παραγωγικότητα της εργασίας, σε επίπεδο Εθνικού Προϊόντος, ενώ συχνά συνεισφέρει στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομικής δραστηριότητας. Η συνολική μείωση του κόστους παραγωγής
με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων ποιότητας με την
εισαγωγή καινοτομίας και ερευνητικών διεργασιών στην
παραγωγική διαδικασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.
Η σημασία της μεταποίησης, ως τμήμα του αγροδιατροφικού τομέα, για την οικονομία της χώρας δεν έχει
αναγνωριστεί επαρκώς, ενώ παραμένουν ακόμα σε ισχύ
σημαντικοί αρνητικοί παράγοντες, όπως είναι η υψηλή
φορολογία και το απρόβλεπτο φορολογικό καθεστώς, το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, η έντονη γραφειοκρατία, το σημαντικό ενεργειακό κόστος, το δυσλειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο κ.α., τα οποία εμποδίζουν την
πλήρη αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και των

ευκαιριών δυναμικής ανάπτυξης που διαθέτει ο τομέας.
Είναι βέβαιο πως το ελληνικό πρόβλημα της αποβιομηχάνισης και της σταδιακής ανάπτυξης της ελληνικής
μεταποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα στη μετά οικονομική κρίση εποχή, θα πρέπει να εξετάζεται υπό το
πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και αναγκών της αγοράς
καθώς ήδη συντελούνται κοσμογονικές αλλαγές στον
αγροδιατροφικό τομέα παγκοσμίως, και δημιουργούνται
σημαντικές προκλήσεις που θα αναδυθούν τα επόμενα
χρόνια.
ΕΡ.: Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΘΕΒ μετά το
χτύπημα της πανδημίας;
ΑΠ: Η κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί λόγω της
εξάπλωσης του COVID-19 επηρεάζει οικονομικά τις περισσότερες επιχειρήσεις όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά
στη χώρα μας γενικότερα. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε
την πανδημία ως μια ευκαιρία για όλους τους επιχειρηματίες - ανεξαρτήτως αντικειμένου - για να ελέγξουν τον
στρατηγικό σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους και να εντοπίσουν ενδεχόμενες ελλείψεις και
κενά σε επίπεδο προετοιμασίας ώστε να γίνουν οι απαι17
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τούμενες διορθωτικές κινήσεις. Να τονίσω στο σημείο
αυτό πώς οι γεωπολιτικές αλλαγές και ο COVID-19 δημιουργούν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Ευρώπης.
Επίσης, η τεχνολογία είναι πιο ευέλικτη από ποτέ ενώ
υπάρχει και μια όλο και πιο κοινά αποδεκτή προτεραιότητα για πολιτικές, που δίνουν έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στη διασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η ενίσχυση των επενδύσεων
στις υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην
πράσινη, κυκλική οικονομία και στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι - πέρα από
απαραίτητη - πλέον εφικτή, ιδιαίτερα υπό το φως των
πρόσφατων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
στήριξη των οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και του νέου
ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027.
ΕΡ.: Ποια είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση της περιφέρειας;
ΑΠ : Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δεν αντιμετωπίζουν
διαφορετικά εμπόδια από αυτά που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Η
γραφειοκρατία θα αναφέρω για ακόμη μία φορά, θέτει
συνεχή εμπόδια στις επενδυτικές πρωτοβουλίες και την
καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Η αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων μπορεί να αποτελέσει «κλειδί» για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του
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δημοσίου τομέα, στην εξοικονόμηση χρόνου, στη μείωση
λαθών και στην ενίσχυση της διαφάνειας.
Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για απλούστευση και αυτοματοποίηση
των διοικητικών διαδικασιών. Απαιτείται, επίσης, κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας. Έμφαση
πρέπει να δοθεί στους βασικούς κώδικες που αφορούν
την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, με στόχο τη
διευκόλυνση τόσο των επενδυτών όσο και των διοικητικών οργάνων στην εξεύρεση, ερμηνεία και εφαρμογή
των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, την εξάλειψη των
γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των
επενδύσεων.
Ο ΣΘΕΒ αποδεικνύει έμπρακτα, ως Επιχειρηματικός φορέας ανάπτυξης, την εμπιστοσύνη του στην πολύπαθη
ελληνική κοινωνία. Στηρίζει και προάγει την υγιή και
έξυπνη επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αναδεικνύοντας την καινοτομία αλλά και την εξωστρέφεια ως
κεντρικό άξονα της σύγχρονης, βιώσιμης ανάπτυξης. Ο
ρόλος του είναι να διατυπώνει και να επικοινωνεί τεκμηριωμένες θέσεις για πολιτικές και μέτρα βελτίωσης του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μεταρρύθμισης
του κράτους και αλλαγής του παραγωγικού προτύπου
για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική
ευημερία για όλους.

Έρευνα

Έρευνα σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ για την τηλεργασία

Ο ΣΘΕΒ στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα σε πλήθος
περίπου 50 επιχειρήσεων την περίοδο Δεκεμβρίου, αναφορικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό
τομέα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Κατά την διάρκεια της έρευνας διαπιστώσαμε ότι το σύνολο των επιχειρήσεων μελών μας ανταποκρίνονται πλήρως στο καθεστώς τηλεργασίας.
Αρκετές επιχειρήσεις αναφέρθηκαν ότι προκύπτουν αρκετά ζητήματα σχετικά με την μέτρηση της αποτελεσματικότητας αλλά και τα προβλήματα οργάνωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζομένου.
Μετά την άρση των περιορισμών οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θα συνεχίζουν την μορφή τηλεργασίας καθώς
δημιουργεί πρόβλημα στην αποδοτικότητα και στην λειτουργία της εταιρείας γενικότερα μεταξύ των τμημάτων.
Διαπιστώθηκε δε, οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη έτοιμες να εφαρμόσουν πλήρως την τηλεργασία και μετά το
κύμα της πανδημίας και να ενσωματώσουν τις αλλαγές
τους στην παραγωγική διαδικασία.
Ειδικότερα, ως ΣΘΕΒ θεωρούμε, ότι είναι απαραίτητες να
εκδοθούν εξειδικευμένες ρυθμίσεις και βελτιώσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας για την τηλεργασία σε εναρμόνιση με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς
πληροφόρησης και επικοινωνίας επί των ακόλουθων ζητημάτων και συγκεκριμένα:
• της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του τηλεργαζόμενου,
• της έννοιας της τηλετοιμότητας και της αμοιβής των
τηλεργαζομένων ενόψει αυτής,
• της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζόμενων,
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• της τήρησης των ορίων του χρόνου εργασίας σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των τηλεργαζόμενων και των ορίων υπέρβασης αυτού (εντός των θεσμοθετημένων ορίων του νόμου σε συνδυασμό με την αναγκαία ευελιξία που αυτή η
μορφή εργασίας απαιτεί),
• της ίσης μεταχείρισης του τηλεργαζόμενου στην επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη
• της πρόβλεψης για την αντιστοίχηση του τηλεργαζόμενου με συγκρίσιμο εργαζόμενο της επιχείρησης.
• των ζητημάτων ασφάλισης των τηλεργαζομένων και
των εν γένει φορολογικών ζητημάτων που άπτονται της
τηλεργασίας, καθώς και πρόταση για μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που
εργάζονται με τηλεργασία.
• των ζητημάτων της επαγγελματικής ασθένειας και του
εργατικού ατυχήματος κατά την τηλεργασία, αλλά και τις
πιο ιδιόμορφες μορφές κατ’ οίκον και κινητής εργασίας
με αυτοτελή ρύθμιση, τόσο σε επίπεδο εργατικού, όσο
και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.
Επιθυμία των επιχειρήσεων είναι η ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης σχετικά με την ψηφιακή αναβάθμιση μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με
σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ,
για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας
και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις. Μεταξύ
άλλων οι επιχειρήσεις, μπορούν να επιδοτηθούν για την
αγορά καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού ψηφιακής
τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές desktop /
laptop, servers, printers, κλπ), αγορά λογισμικών προγραμμάτων, κατασκευή ιστοσελίδας/ eshop, αγορά υπηρεσιών digital marketing αξιοποιώντας τις σύγχρονες
δυνατότητες της ηλεκτρονικής προβολής και πώλησης
προϊόντων μέσω internet.

Προγράμματα

Το νέο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο του ΣΘΕΒ για την
κινητικότητα των εργαζομένων στην Ε.Ε.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο Mobilise SME (Business Exchange and Mobility
Programme for SMEs) που ξεκίνησε επίσημα με διάρκεια
2 έτη (2020 - 2022) και αφορά την κινητικότητα του προσωπικού που απασχολούνται σε ΜΜΕ της Ε.Ε.

Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της επιχείρησης, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της αλλά και
την ενίσχυση και ανάπτυξη δεσμών με τους ευρωπαίους
εταίρους αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
διεθνώς.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει ως εταίρος του έργου και ο
ΣΘΕΒ μαζί με 11 άλλους οργανισμούς - φορείς από όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι
το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σερβία, η Κροατία, η
Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η
Γαλλία και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετάσχουν
στο έργο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου Mobilise SME είναι
ότι επιτρέπει σε εταιρείες με προηγούμενες συμφωνίες
ή συνεργασίες να συμμετέχουν ενώ δεν υπάρχουν προθεσμίες για συμμετοχή καθώς εκτελείται συνεχώς μέχρι
τα μέσα του 2022. Επιπλέον, η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας είναι ένας μήνας με μέγιστη περίοδο τους έξι μήνες. Τέλος, το προσωπικό εξακολουθεί να απασχολείται
στην εταιρεία αποστολής κατά τη διάρκεια της περιόδου
κινητικότητας ενώ η κινητικότητα συγχρηματοδοτείται εν
μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει
τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει την έδρα
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

τηλ. 2410555507, e-mail: education@sthev.gr
url: https://mobilise-sme.eu/

The content of this publication reflects only the authors’ views, i.e. that of the partners of the project
MobiliseSME. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the
information it contains.
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Το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο βασικά εργαλεία
μετασχηματισμού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή –
εκδήλωση με την υποστήριξη του ΣΘΕΒ

Με σκοπό να δοθούν πρακτικές λύσεις και απαντήσεις
στην πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της
τεχνολογικής προσαρμογής των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, που αλλάζει δραστικά
και υπό την επίδραση της πανδημίας, ο ΣΕΒ διοργάνωσε το ψηφιακό εργαστήριο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και
Ηλεκτρονικό Εμπόριο: από τη θεωρία στην πράξη». Το
εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.
Το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν σήμερα βασικούς πυλώνες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους ομιλητές της εκδήλωσης, βασικά συστατικά επιβίωσης της
επιχείρησης στη ψηφιακή εποχή συνιστούν:
• η προσαρμογή της ψηφιακής προβολής σε κάθε χώρα
και αγοραστικό κοινό ξεχωριστά, ειδικά για τις εξαγωγικές εταιρίες,
• Η κατανόηση ότι δεν υπάρχει ένα ψηφιακό εργαλείο
για όλες τις ανάγκες προβολής και ηλεκτρονικών πωλήσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers, μεγάλες ψηφιακές direct-to-consumer (D2C) ή τα ιδιόκτητα e-shop ανάλογα με τις ομάδες καταναλωτών που θέλουν να προσελκύσουν.
• η άριστη εξυπηρέτηση με ποιότητα εφάμιλη της φυσικής παρουσίας,
• η διαφανής και αναλυτική ενημέρωση των καταναλωτών για τους όρους και προϋποθέσεις των αγορών,
• η διαφήμιση που κεντρίζει το ενδιαφέρον,
• η συμμόρφωση με τους κανόνες του ελεύθερου αντα22

γωνισμού και τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτή, για
τη διασφάλιση της φήμης και της αξιοπιστίας της επιχείρησης και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνη,
Στη συζήτηση συμμετείχαν: ο κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας Socialab και course director
στο τμήμα Executive Development του Alba, ο κ. Γιάννης
Γαβριηλίδης, Chief Brand & Strategy Officer, των εταιρειών Public και MediaMarkt, ο κ. Άγγελος Γαλανάκης, Head
of Sales Greece, Bulgaria, Cyprus & Malta της Google, ο
κ. Παναγιώτης Δρόσος, Global Business Development
Director στην εταιρεία Κορρές Φυσικά Προϊόντα, ο κ. Παντελής Μπορόβας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μέσων
Ενημέρωσης, Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Υποδομών
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών και η κα Κατερίνα Φραιδάκη Πρόεδρος του
Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA)
και e- commerce coordinator του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN).
Ο κ. Νταβέλης μεταξύ άλλων ανέφερε: «…Η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της,
θέτοντας τα θέματα αυτά σε κορυφαία αναπτυξιακή
προτεραιότητα στο νέο ΕΣΠΑ αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης…Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία
πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, και επομένως και γι’ αυτές που βρίσκονται στην
Περιφέρεια. Εκτός, όμως, από πρόκληση, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αποτελεί και μία ευκαιρία για να επενδύσουν, να εξελιχθούν και να εκσυγχρονισθούν ψηφιακά. Να αποκτήσουν ψηφιακή νοοτροπία, όσο και αν αυτό
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φαντάζει δύσκολο…
Το κράτος πρέπει να βοηθήσει στην τεχνολογική ωρίμανση μέσω της υιοθέτησης κουπονιών τεχνολογίας και καινοτομίας και την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων
και εργαζομένων καθώς και μέσω αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ όπου θα δώσει κίνητρο και ένα «τεχνολογικό άλμα» που τόσο έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις στη μετά COVID εποχή…»

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε ο
«Πρακτικός Οδηγός για σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τον ψηφιακό καταναλωτή», που συνέταξε
πρόσφατα ο ΣΕΒ με απλούς, πρακτικούς τρόπους βελτιστοποίησης της πληροφόρησης των ψηφιακών καταναλωτών, κατά την επίσκεψή τους σε ηλεκτρονικό κατάστημα.
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ΣΘΕΒ: «Η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι ευθύνη όλων
μας» - Διαδικτυακή εκδήλωση

Το νέο πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των
επιχειρήσεων, η οργάνωσης της εργασίας σε συνθήκες
πανδημίας και η παρουσίαση καλών πρακτικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΣΘΕΒ, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου,
στην οποία συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες από τον
χώρο της υγείας, εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων και
επιχειρήσεων, αναπτύχθηκαν κρίσιμα ζητήματα τα οποία
αφορούν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων αλλά και
τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις
για την ασφάλεια, πρωτίστως, των εργαζομένων τους.
«Η πανδημία και το πώς συμπεριφερόμαστε μέσα σ’ αυτή
είναι θέμα το οποίο αφορά όλους και πρέπει να ενωθούμε σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Ο ΣΘΕΒ ως θεσμικός
Επιχειρηματικός φορέας δεν θα μπορούσε να είναι απών
από την ενδυνάμωση της προσπάθειας αυτής», τόνισε η
κα Έλενα Καματέρη, Γενική Διευθύντρια, που συντόνισε
και την εκδήλωση.
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Αχιλλέας Νταβέλης, αφού ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές και τους παριστάμενους, τόνισε πως «…Η εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια του Συνδέσμου για
έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών
του αλλά και της περαιτέρω αφύπνισης της Κοινωνίας για
τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου καθώς και για
την επέκταση των μέτρων της Πολιτείας με την απόδοση
πόρων ή υπηρεσιών για τη θωράκιση των ελληνικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών…Η πανδημία του COVID-19
αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, με συνέπειες για την
υγεία των πολιτών, το σύστημα υγείας αλλά και την οικονομία της χώρας. Η ελαχιστοποίηση της οικονομικής επίπτωσης σε κάθε επιχείρηση απαιτεί σωστές στρατηγικές
επιλογές και αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των
μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση».
24

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία
του ιδιωτικού τομέα, που αγωνιά και μεριμνά καθημερινά για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων,
καταβάλλει εξ’ ολοκλήρου το κόστος πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας. Διαπιστώνουμε ότι τα προγράμματα στήριξης από το Covid – ΕΣΠΑ έχουν σημαντικό περιθώριο αξιοποίησης των πόρων τους, κατέληξε ο
κ. Νταβέλης.
Στο σύντομο χαιρετισμό της η Senior Advisor του Τομέα
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ κα Κατερίνα Δασκαλάκη αναφέρθηκε στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τη δεδομένη περίοδο όπως
ο ψηφιακός τους μετασχηματισμός, η τηλεργασία και η
ασφάλεια των εργαζομένων και οι προκλήσεις που έχουν
να αντιμετωπίσουν σήμερα διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για την επιχειρηματική κοινότητα.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας και Ένταξης
στην Εργασία του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε στα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων καθώς και στο πλαίσιο της
τηλεργασίας και της άμεσης νομοθετικής οδηγίας που
αναμένεται να ανακοινωθεί.
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της Προέδρου του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κ. Στέργιος Νάρης αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τις νέες εργασιακές συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω του covid-19 και
για τους υπάρχοντες – αναδυόμενους κινδύνους στους
χώρους εργασίας.
Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου κ. Ηλίας Μόσιαλος, έκανε εκτενή
ενημέρωση για τα μέχρι στιγμής επιστημονικά επιτεύγ-
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ματα, για την εξέλιξη των εμβολίων και τα πρώτα δείγματα γραφής τους, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την
αντιμετώπιση του ιού. Επιπλέον, επισήμανε πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στην ελληνική οικονομία και
αναμένονται νέα προγράμματα στήριξης τόσο της υγείας
όσο και του τομέα περιβάλλοντος. Τέλος, επεσήμανε ότι
μόνο το 5% στην Ελλάδα εφαρμόζει την τηλεργασία ενώ
στη Σουηδία το ποσοστό φτάνει και το 60%.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεως για τα ΒΑΕ Υπ. Εργασίας Ιατρός κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, αναφέρθηκε
στην εργασία στη μετά-κορωνοϊό εποχή τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για προστασία της δημόσιας υγείας
και τη μείωση των βιολογικών παραγόντων κινδύνου. «Ο
κορωνοιός διδάσκει και θα στέλνει μηνύματα για πολύ
ακόμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εξαγωγέων Βάμβακος κ. Αντώνης Σιάρκος αναφέρθηκε
στις ενέργειες που έχουν γίνει από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς και στα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει
να τηρούνται σε αυτές από παραγωγούς και εκκοκιστές.
Τέλος, η Διευθύντρια Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού
«ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ» κα Έφη Μήλα παρουσίασε τις
καλές πρακτικές που σχεδίασαν και εφάρμοσαν με επιτυχία στην εταιρία καθώς και τις απαιτούμενες προσαρμογές, προκειμένου να «θωρακιστεί» η επιχείρηση και οι
εργαζόμενοι και μοιράστηκε την εμπειρία της.
Την ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ με την ΠΕΕΕΒ και την υποστήριξη του ΕΛΙΝΥΑΕ, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη
της επιχείρησης LOGON A.E. – Συστήματα πληροφορικής.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και
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Τους κινδύνους, τις προκλήσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των ψηφιακών απειλών για τις επιχειρήσεις,
ανέδειξε το ψηφιακό εργαστήριο: «H Κυβερνοασφάλεια
στην καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου. Στο εργαστήριο, παρουσιάστηκε και ο Οδικός
Χάρτης για αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια που προετοιμάστηκε από τον ΣΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte.
Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα όλες οι επιχειρήσεις θα δεχτούν κάποιας μορφής ψηφιακή επίθεση. Επίσης, σημείωσαν ότι δεν υπάρχουν λύσεις κυβερνοασφάλειας που να είναι το ίδιο αποτελεσματικές για όλες τις επιχειρήσεις. Συνδυάζοντας και
στοιχεία από τον Οδικό Χάρτη του ΣΕΒ (εδώ) αναδείχθηκαν τα 5 αναγκαία βήματα, ως ελάχιστες προϋποθέσεις
για τη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας, που μπορούν
να ακολουθήσουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, όπως είναι: η συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών, ο εντοπισμός κρίσιμων δεδομένων, η επίγνωση των
κινδύνων, η ενημέρωση των χρηστών για τους κανόνες
καθώς και ένα σχέδιο ανάκαμψης και συνέχειας μετά
από επίθεση. Ακόμη επισήμαναν ότι οι επενδύσεις σε
συστήματα ασφάλειας πρέπει πάντα να υλοποιούνται,
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μετά από αποτίμηση των κινδύνων, σε συνδυασμό όμως
με επενδύσεις και σε ξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Το Εργαστήριο αποτέλεσε συνέχεια μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Deloitte, όπου προσδιορίζεται λεπτομερώς ο Οδικός Χάρτης για αποτελεσματική
κυβερνοασφάλεια.
Στη συζήτηση συμμετείχαν: ο κ. Χρήστος Βιδάκης, Risk
Advisory Partner, Cyber Leader της Deloitte Ελλάδος, ο
κ. Ροβέρτος Γκόγκλης, Group Chief Information Security
Officer της Alpha Bank, ο κ. Γεώργιος Δρίβας, Επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, η κα. Χριστίνα
Μπούρα, Information Security Officer της ΔΕΗ, ο κ. Νίκος
Νισκόπουλος, Information Security Officer της Vodafone,
ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κ. Χρήστος
Συγγελάκης, Group Chief Information Security Officer
της Motor Oil Hellas και ο κ. Κωνσταντίνος Φατόλας, IT
Director της Μυτιληναίος.
Στην έναρξη του εργαστηρίου ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, σημείωσε:
«Πλέον οι παραβιάσεις της ψηφιακής ασφάλειας διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και
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πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωσή της. Κάθε επιχείρηση πρέπει να αποτιμά τις αρνητικές
επιπτώσεις της ψηφιακής επίθεσης και να επενδύει σε
μηχανισμούς ψηφιακής ασφάλειας».
Ο κ. Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner, Cyber Leader
της Deloitte Ελλάδος παρουσίασε τις Κυβερνοαπειλές στο
Έξυπνο Εργοστάσιο και τις βέλτιστες πρακτικές Κυβερνοασφάλειας και δήλωσε σχετικά: «Το έξυπνο εργοστάσιο
αντιμετωπίζει κυβερνοεπιθέσεις, μέσω των δικτύων των
εξωτερικών παρόχων, επιθέσεις τύπου ransomware με
στόχο την πληρωμή λύτρων ή τη μη διαθεσιμότητα των

πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων. Για να
προστατευτούν οι οργανισμοί από τις κυβερνοεπιθέσεις,
απαιτείται η έγκαιρη προετοιμασία τους μέσω της κατανόησης του προφίλ κινδύνου του οργανισμού, το επίπεδο αποδοχής κινδύνων των κρίσιμων πληροφοριακών
και τεχνολογικών πόρων, αξιολόγησης του υφιστάμενου
επιπέδου ωρίμανσης των μέτρων ασφάλειας και στη συνέχεια υλοποίηση πλαισίων διακυβέρνησης και μηχανισμών ασφάλειας για την προστασία, την επίγνωση και
την ανθεκτικότητα του έξυπνου εργοστασίου».
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό εργαστήρι του ΣΘΕΒ για το πρόγραμμα
Horizon Europe και το έργο MobiliseSME

ΧΟΡΗΓΟΣ

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου διαδικτυακό workshop με
θέμα: «Το νέο πλαίσιο του Horizon Europe και το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα MobiliseSME για την κινητικότητα των εργαζομένων». Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη,
η οποία τόνισε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι
επιχειρήσεις τα χρηματοδοτούμενα έργα που μπορούν
να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές
τους. Η στοχευμένη χρηματοδότηση θα διασφαλίσει ότι
οι καλύτερες ιδέες, καινοτόμες μεταφέρονται ταχύτερα
στην αγορά και ότι χρησιμοποιούνται στις πόλεις, στα
νοσοκομεία, στα εργοστάσια, στα καταστήματα και στα
σπίτια μας το συντομότερο δυνατό.
Στο πρώτο μέρος του workshop οι εκπρόσωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ ΙΤΕ, κα Χριστιάνα Σιαμπέκου ενημέρωσε για
τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αλλά και
για τον ρόλο του ως Εθνικό Σημείο Επαφής στα προγράμματα πλαίσιο. Στη συνέχεια, η κα Βάγια Πιτέλη πληροφόρησε του συμμετέχοντες για τις επικείμενες αλλαγές
με τη μετάβαση στο νέο σχέδιο Horizon Europe και τους
βασικούς πυλώνες που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα
ενώ η κα Βασιλική Καλοδήμου παρουσίασε τις μεθόδους
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που μπορούν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για
την αναζήτηση κατάλληλων προσκλήσεων και τα χρήσιμα κανάλια που έχουν στη διάθεσή τους για την εύρεση
εταίρων με σκοπό τη συμμετοχής τους ή τη δημιουργία
σύμπραξης.
Ακολούθησε, το δεύτερο μέρος του διαδικτυακού εργαστηρίου όπου η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου, Υπεύθυνη
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΣΘΕΒ παρουσίασε το χρηματοδοτούμενο
έργο MobiliseSME, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο
Σύνδεσμος, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη των
ικανοτήτων των απασχολούμενων σε ΜΜΕ της Ε.Ε. και
την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των
εταιρειών, παρέχοντας χρηματοδότηση για την κινητικότητά των εργαζομένων.
Στο workshop συμμετείχαν επιχειρηματίες, στελέχη των
επιχειρήσεων και εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό και
ερευνητικό χώρο, που ασχολούνται ενεργά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και ενδιαφέρονται για τις
τρέχουσες εξελίξεις στις χρηματοδοτήσεις.

Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο του ΣΘΕΒ:
«Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: «Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA» διαδικτυακά, την
Πέμπτη 01 Οκτωβρίου λύνοντας επίκαιρα ζητήματα
που έχουν προκύψει για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν με σαφήνεια οι ανάγκες συμμόρφωσης, τόσο σε ενέργειες, όσο και
σε χρονικό προγραμματισμό των δράσεων τους, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο είναι
μεγάλες. Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές.
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Νικόλαος Καλαμαράς. Λογιστής, φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων σε
λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα.

Εκπαίδευση στελεχών του Ομίλου TEDRA για την ανάπτυξη τεχνικών πωλήσεων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε
θέματα ανάπτυξης τεχνικών πωλήσεων και διαχείρισης
πελατών, με εισηγητή τον κ. Γιάννη Τζαβλόπουλο, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής μάρκετινγκ και πωλήσεων
σε πολυεθνικές εταιρίες.
Στελέχη του ομίλου TEDRA, από τις εταιρίες TEDRA, FERTECH production και FERTILIS trade, που ειδικεύονται στην
μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων, στην υψηλής τεχνολογίας διαχείριση – αξιοποίηση αποβλήτων
και τη διαχείριση οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων συμμετείχαν στο σεμινάριο, που στόχο είχε την εξοικείωση με τις τεχνικές και τις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης πωλήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον αποτελεσματικό χειρισμό της διαδικασίας πώλησης αλλά και στις απαραίτητες τεχνικές και συμπεριφορές ενός πωλητή ανάλογα
με τον πελάτη που έχει απέναντί του.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Διοίκηση του ομίλου TEDRA επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
των στελεχών όλων των ειδικοτήτων δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.
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«Βασικές γνώσεις Word, Excel και Access»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Le@rn it, διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο 24 ωρών, 23 – 27 & 30 Νοεμβρίου (17:00 – 21:00) με θέμα «Βασικές
γνώσεις Word, Excel και Access».
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γνωρίσουν τα στελέχη και οι
εργαζόμενοι των επιχειρήσεων το περιβάλλον του Microsoft
Word, του Excel και της Access και τα χαρακτηριστικά τους μέσω
πρακτικής άσκησης ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις
σύγχρονες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από θεσσαλικές επιχειρήσεις
ενώ πρόκειται να προγραμματιστούν εξετάσεις για την απόκτηση του επίσημου πιστοποιητικού για τις παραπάνω ενότητες
του Office.
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Δημήτρης Παπάζογλου ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση και στο σχεδιασμό δικτυακών εφαρμογών στο περιβάλλον του Διαδικτύου.

Δραστηριότητες
Σύμβουλος απασχόλησης (Job broker):
Δουλεύοντας με την εργοδοσία

Σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα» με θέμα: «Ο ρόλος των συμβούλων απασχόλησης. Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές Απασχολησιμότητας» στις 17 Δεκεμβρίου συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελενα Καματέρη, η οποία αρχικά αναφέρθηκε στον ρόλο του ΣΘΕΒ για τη διασύνδεση
αγοράς εργασίας και ανέργων. Στη συνέχεια ανέπτυξε το θέμα του ρόλου του συμβούλου απασχόλησης (job broker)
και στην συνεργασία που απαιτείται με τους Εργοδότες.
O/Η Job Broker:
Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (new skills for new jobs)
Βοηθά τους/τις αιτούντες/σες εργασία να βρούν - και να διατηρήσουν- την εργασία τους
Βοηθά την εργοδοσία να βρει - και να διατηρήσει – τους/τις νέους/νέες υπαλλήλους
Συνεργάζεται συνεχώς, τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους/τις αιτούντες/σες εργασία – εξασφαλίζοντας μια
«εστιασμένη στον πελάτη» προσέγγιση και με τα δύο μέρη!
Ξεπερνά αυτό που παραδοσιακά περιγράφεται ως συμβουλευτική εργασίας και το «ταίριασμα εργασίας»!
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Επιχειρηματικά νέα

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ
Δύο νέες σημαντικές διακρίσεις για την καινοτομία
των προϊόντων της απέσπασε η ΟΛΥΜΠΟΣ. Τα φετινά
Best Launching Awards 2020 επεφύλαξαν ξεχωριστές
βραβεύσεις για τα φυτικά ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ Βρώμη
και ΚΑΡΠΟΣ Βρώμη – Φουντούκι στην κατηγορία των
τροφίμων. Τα φυτικά ροφήματα ΚΑΡΠΟΣ Βρώμη και
ΚΑΡΠΟΣ Βρώμη – Φουντούκι είναι δυο νέες προτάσεις
της ΟΛΥΜΠΟΣ με υψηλή διατροφική αξία και υπέροχη
γεύση.
Πρόκειται για 100% φυτικά ροφήματα τα οποία
παράγονται αποκλειστικά από ελληνική βρώμη. Έχουν
υψηλή περιεκτικότητα εδώδιμων ινών, είναι πλούσια

σε ασβέστιο, βιταμίνη Ε και βιταμίνη D, δεν περιέχουν
λακτόζη και είναι κατάλληλα για χορτοφάγους , αλλά και
για περιόδους νηστείας.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ στο δρόμο της ελληνικότητας και της
φυσικότητας και ανταποκρινόμενη στις τάσεις της αγοράς
για φυσικά, αυθεντικά προϊόντα, ανοίγει νέους δρόμους
με την καθιέρωση καινοτόμων διατροφικών προτάσεων
που ικανοποιούν ιδανικά τις σύγχρονες καταναλωτικές
ανάγκες. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα και τα βραβεία για λογαριασμό της εταιρείας
παρέλαβε ο εμπορικός διευθυντής κ. Μιχάλης Βεδεράκης.

ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
αποτελεί μια ετήσια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά την οποία τοπικοί, περιφερειακοί
και εθνικοί οργανισμοί προωθούν τα οφέλη της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσα
από έναν συνδυασμό εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα
σε όλη την Ευρώπη.
Η Εβδομάδα 2020 θα είναι μια υβριδική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στο Βερολίνο
και ψηφιακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
την εβδομάδα 9-13 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι
που πήραν μέρος στην εβδομάδα είχαν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν παραδείγματα αριστείας στην ΕΕΚ,
καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, επιτυχημένων
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης που
ενθαρρύνουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της
επανεκπαίδευσης καθώς και των βιώσιμων συνεργασιών
μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Η
32

πανδημία του κορονοϊού χαρακτηρίζεται από την
Ευρωπαική Επιτροπή ως μια ευκαιρία προκειμένου η ΕΕΚ
να καταστεί πιο ελκυστική, ευέλικτη και ευπροσάρμοστη
στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και της
πράσινης μετάβασης, που είναι και το θέμα της φετινής
εκστρατείας.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων με
την ιδιότητα του National Contact Point, το μεγαλύτερο
ιδιωτικό ΙΕΚ στην Ελλάδα πραγματοποίησε την Πέμπτη
12 Νοεμβρίου live webinar με θέμα τις νέες προκλήσεις
στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.
Στη ζωντανή συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος
Αντώνης Σρόιτερ συμμετείχαν σπουδαίοι καλεσμένοι,
μέλη της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων,
στελέχη της αγοράς, εκπαιδευτές κατάρτισης και
απόφοιτοι.

Επιχειρηματικά νέα

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα
Αλεξάνδρα Σδούκου, επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Λάρισα, με την αφορμή των εγκαινίων της έκθεσης
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» που συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας
υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.
Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, και το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, υποδέχθηκαν την κα Σδούκου με
τους συνεργάτες της και πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση του επιτυχημένου στρατηγικού σχεδιασμού
της Εταιρείας.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο εγκεκριμένο 5ετές πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο αγγίζει τα 145 εκ.€ για την ανάπτυξη
του δικτύου διανομής σε Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη. Ήδη μέχρι το τέλος του έτους οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν
τα 35 εκ. € για το 2020 και οι στόχοι για την τροφοδότηση των νέων περιοχών θα έχουν επιτευχθεί στο ακέραιο.
Επιπλέον ο κ. Λ. Μπακούρας αναφέρθηκε στο υψηλό ποσοστό διείσδυσης φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας,
που μέχρι το 2024 θα αγγίξει το 74% του πληθυσμού.
Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης πόρων από τη χρήση του φυσικού αερίου γίνεται
πράξη από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εισφέροντας οφέλη σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Παράλληλα, δημιουργούνται
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ μειώνεται το περιβαλλοντικό
τους αποτύπωμα, με αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η κα Σδούκου ανέφερε ότι το φυσικό αέριο έρχεται να δώσει τη δική του δυναμική καθώς υπάρχουν πλέον παρεμβάσεις
που μπορούν να το εντάξουν στο πρόγραμμα Επιδότησης. Γεγονός που οδηγεί προς την κατεύθυνση της ενεργειακής
αναβάθμισης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εξήρε τη διοίκηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη σταθερά
ανοδική πορεία και την εφαρμογή ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος για την κάλυψη με φυσικό αέριο όλων
των περιοχών που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επεσήμανε ότι ο στόχος της Πολιτείας για τη δημιουργία μιας
ανταγωνιστικής αγοράς με χαμηλό κόστος ενέργειας ταυτίζεται απόλυτα με τους στόχους που θέτει η Εταιρεία.
Υλοποιώντας το φιλόδοξο Πρόγραμμα Ανάπτυξης που έχει καταρτίσει, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συμβάλλει στην οικονομική
ανάκαμψη της χώρας και ταυτόχρονα στην απανθρακοποίηση των εθνικών συστημάτων ενέργειας.
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Νέα προϊόντα

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. - Ξηροί
καρποί
Η εταιρεία «ΑΦΟΙ Παπαγιάννη
Α.Ε.» παρουσιάζει τα νέα
προϊόντα
αλείμματος
100% ξηροί καρποί. Από
100%
αλεσμένο
καρπό,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης
και αλατιού. Τα προϊόντα
διατίθενται σε πέντε γεύσεις
φυστίκι, αμύγδαλο, κάσιους,
φουντούκι και 4 nuts.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε. - Σπαγγέτι με
λαχανικά
Η εταιρεία Μέλισσα Κίκιζας έφερε μια νέα φρέσκια
γεύση στα ζυμαρικά! Melissa με λαχανικά, τα οποία
αποτελούνται από σιτάρι και 30% φυσικό πολτό από
σπανάκι, καρότο ή παντζάρι. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς
χρωστικές ουσίες και 100% φυτικής προέλευσης. Με
απολαυστική γεύση και διατροφικά οφέλη.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ - Νέα
σειρά παιδικής διατροφής
Η ΟΛΥΜΠΟΣ δημιούργησε τη νέα σειρά προϊόντων παιδικής διατροφής ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω, για παιδιά από τον 12ο
μήνα. Αποτελείται από τρία παιδικά ροφήματα γάλακτος, αγελαδινό, κατσικίσιο και χωρίς λακτόζη, για να προσφέρει
στις σημερινές μητέρες μια πληθώρα διατροφικών επιλογών, που θα συμβάλουν στη σωστή σωματική ανάπτυξη
των παιδιών, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής. Το ΟΛΥΜΠΟΣ μεγαλώνω χωρίς λακτόζη, αποτελεί μια
καινοτόμα επιλογή, κατάλληλη για παιδιά με μόνιμη ή προσωρινή δυσανεξία στη λακτόζη. Τα προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ
μεγαλώνω παράγονται στην Ελλάδα από 100% ελληνικό γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ και είναι εμπλουτισμένα με σίδηρο, βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία. Έχουν υπέροχη φυσική γεύση και δεν περιέχουν ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες.
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Ημερολόγιο

13 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Λαρισαίων, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,
και αφορούσε τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά του
Δήμου

16 Οκτωβρίου

25 Νοεμβρίου

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελένη Καματέρη είχε
συνάντηση με εκπροσώπους του συλλόγου «Διέξοδος»
για την Αντεγκληματική πολιτική, το Σωφρονισμό και την
Επανένταξη

Στην ανοικτή τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσαι του προγράμματος INNOGROW, που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλία, συμμετείχαν η
Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη και από το Τμήμα
Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η κα Ελένη
Εαγγελοπούλου

21 Οκτωβρίου
Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΘΕΒ κ. Νίκος Νταναβάρας και
ο Οικονομικός Επόπτης κ. Ιωάννης Σίνης παρέστησαν στην
ομιλία της Γ.Γ. ΥΠΕΝ κας Σγκούγκου η οποία αναφέρθηκε
στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, που διοργάνωσαν το
Επιμελητήριο Λάρισα και το ΤΕΕ

02 Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ

09 Νοεμβρίου
Ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης παρεχώρησε συνέντευξη στο
Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας για την εκδήλωση που
θα διοργάνωνε ο ΣΘΕΒ την επόμενη ημέρα με θέμα:
“Η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των επιχειρήσεων
λόγω της υγειονομικής πανδημίας covid-19”

11 Νοεμβρίου
Στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV και στον δημοσιογράφο Γιάννη
Γιαννακόπουλο ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ παρεχώρησε
τηλεοπτική συνέντευξη για την εκδήλωση που
διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο για τον covid-19

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου
Λαρισαίων συμμετείχε η κα Ελένη Καματέρη

26 Νοεμβρίου
Η Γενική Διευθύντρια συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη που
διοργάνωσε το ΙΝΑΝΕΠ αναφορικά με την 4η ψηφιακή
βιομηχανική επανάσταση

14 Δεκεμβρίου
Στην τηλεσυνάντηση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ για θέματα
που αφορούν την τηλεργασία και το νομοθετικό πλαίσιο
αυτής συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη
Καματέρη και από το Τμήμα Προώθησης Θεμάτων και
Μελών κ. Κώστας Γρηγορίου

21 Δεκεμβρίου
Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Health Hub, στο οποίο
συμμετέχει ως εταίρος ο ΣΘΕΒ, συμμετείχε η Γενική
Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη η οποία και παρουσίασε
τον Σύνδεσμο
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