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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ, διαδι-
κτυακά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν 
εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 την Τρίτη 23 Μαρ-
τίου 2021.

Στις εργασίες της κλειστής συνεδρίασης προήδρευσε ο 
κ. Ευάγγελος Γκάγκος, Πρόεδρος της Hellas Stones A.E. 
& Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Λάρισας, ο 
οποίος εκλέχτηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, 
ενώ τον συντονισμό της συνέλευσης είχε η Γενική Διευ-
θύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.

Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Ετήσιας 
Συνέλευσης αναφέρθηκε τόσο στην τρέχουσα οικονο-
μική συγκυρία, στην πανδημία, στον πρόσφατο σεισμό 
που έπληξε την Θεσσαλία όσο και στην ανάγκη εκσυγ-
χρονισμού της ΒΙΠΕ Λάρισας. Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ 
και μέλος του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος 
ανέφερε ότι: «Η βιομηχανία στάθηκε αρωγός και έδειξε 
αντοχές για την αντιμετώπιση της πανδημίας παρόλο που 
η οικονομίας μας λειτουργεί σε ένα σύνθετο και δύσκολο 
περιβάλλον λόγω της πανδημίας».

Στην κλειστή συνέλευση συμμετείχε ο Υπουργός Υγείας 

Ετήσια Συνέλευση μελών ΣΘΕΒ:  
Η επανεκίννηση της οικονομίας ως μοχλός για την ανάπτυξη και την προσέλ-

κυση επενδύσεων, προετοιμασία για την επόμενη ημέρα...
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κ. Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος στη σύντομη τοποθέτησή 
του αναφέρθηκε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα 
ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες αλλά και τις πρωτο-
βουλίες της Κυβέρνησης για την προαγωγή της υγείας και 
ασφάλειας στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στους εργαζο-
μένους προκειμένου να καταστούν βιώσιμες.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εργασίες της ανοικτής συ-
νεδρίασης της συνέλευσης του ΣΘΕΒ.

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. 
Κώστας Αγοραστός ο οποίος συγκεκριμένα τόνισε: «Η 
φύση και η διάρκεια της οικονομικής κρίσης που προκα-
λείται από τον COVID-19 θα εξαρτηθούν από δύο μετα-
βλητές:  από τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι χά-
ραξης οικονομικής πολιτικής θα επιλέξουν να δράσουν 
και από την αποτελεσματικότητα των υπεύθυνων για 
τη δημόσια υγεία να ελέγξουν τη νόσο. Ο περιορισμός 
της νόσου είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την οικο-
νομική ανάκαμψη. Κατά συνέπεια, η οικονομία που θα 
αναδυθεί μετά το τέλος της πανδημίας χρειάζεται  να 
ανασχεδιαστεί από ανθρώπους που έχουν δεσμευτεί για 
την προώθηση της βιωσιμότητας. Η πανδημία μπορεί να 
αποτελέσει την πύλη προς μια πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη 
και πιο ασφαλή κοινωνία. Η Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να 
δείξουν ευελιξία και να δώσουν πρακτικές λύσεις».

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΣΕΒ 
κ. Ευθύμιος Βιδάλης αναφέρθηκε στην εξαίρετη συνερ-
γασία μεταξύ ΣΕΒ και ΣΘΕΒ ενώ επισήμανε τους στόχους 
και τις προκλήσεις για το μέλλον της οικονομίας και την 
μετάβαση στη 4η βιομηχανική επανάσταση καθώς «ζη-
τούμενο είναι η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η βιομηχανι-
κή ανάπτυξη και οι σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες προ-
κειμένου να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο».

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης συγκεκριμένα τόνισε τα εξής: «Βιώ-

νουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, μία πρωτόγνωρη υγειονο-
μική κρίση και ένα εναλλασσόμενο κλείσιμο και άνοιγμα 
της οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία προκαλούν 
σημαντικές οικονομικές αναταράξεις. Επιπλέον, προστί-
θενται και οι σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Θεσσα-
λία». Ευχαρίστησε θερμά το σύνολο του επιχειρηματικού 
κόσμου για το κοινωνικό τους έργο και τη βοήθεια που 
προσέφεραν προσφέροντας τα μέγιστα στην ανακού-
φιση των πληγέντων, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την 
εταιρική τους υπευθυνότητα και κοινωνική τους ευθύνη. 
«Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μία ομαδική, συλ-
λογική προσπάθεια. Είναι μία προσπάθεια η οποία δεν 
γνωρίζει τείχη και δεν μπορεί να έχει κομματικούς περι-
ορισμούς», ανέφερε ο κ. Νταβέλης, καλωσορίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τους εκλεκτούς ομιλητές της φετινής 
συνέλευσης.

Τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει, σ’ αυτή τη δύσκο-
λη συγκυρία εξαιτίας του τρίτου επιδημικού κύματος, η 
ατομική ευθύνη του καθενός μας αλλά και την αποδε-
δειγμένη σπουδαιότητα του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος ως το σημαντικότερο όπλο για την ταχεία επαναφορά 
στην πρότερη κατάσταση της οικονομίας και της κοινω-
νίας.

«Η έγνοια για το μέλλον και την επόμενη ημέρα είναι 
κοινή και έκδηλη σε όλους. Συνεχίζουμε, να διατηρούμε 
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να μεταφέρουμε τη 
φωνή των επιχειρήσεων, να αναδεικνύουμε τα προβλή-
ματα και να αναζητούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, 
στηρίζοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις μέλη μας και να 
συμμετέχουμε ουσιαστικά στο διάλογο για τη διαμόρφω-
ση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε 
δίπλα στις επιχειρήσεις και στηρίζουμε τον αγώνα τους 
με κάθε τρόπο, μέχρι να περάσει και αυτή η καταιγίδα», 
κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ.

Ακολούθησε η ομιλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ετήσια Συνέλευση
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Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα ο οποίος τόνισε πως είναι 
επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο 
της χώρας και επιτέλους η βιομηχανία, η μεταποίηση να 
λάβει πιο ισχυρό ρόλο στην οικονομία. Η στήριξη των επι-
χειρήσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνη-
σης καθώς το κόστος ενέργειας αποτελεί μείζον ζήτημα 
για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και 
θέματα  όπως η απολιγνιτοποίηση, και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.  

Επίσης αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους που 
έχει θέσει το Υπουργείο για τη μετάβαση σε μια πιο πρά-
σινη και βιώσιμη οικονομία, με σπουδαιότερο την κα-
τεύθυνση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσω 
της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ με πράσινα διμερή συμβό-
λαια μεταξύ παραγωγών και ενεργοβόρων καταναλωτών 
ενέργειας, την επέκταση του θεσμού του net metering 
και του φυσικού αερίου, πρωτίστως για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο 
οποίος ανέπτυξε το κοινό όραμα της Ευρώπης και τις δυ-
νατότητες που προσφέρει η Ε.Ε. για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων καθώς και την πλήρη αξιοποίηση πόρων 
που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.   

Στην ομιλία του ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι το πράσινο 
ψηφιακό πιστοποιητικό, είναι το κλειδί της κινητικότητας 
ενώ ανέφερε ότι: «Είμαστε απόλυτα μέσα στους στόχους 
του εμβολιαστικού προγράμματος, μέχρι τα τέλη του 
Ιουνίου θα έχουμε 300.000.000 δόσεις που θα έχουν ήδη 
διατεθεί στα οποία προστίθενται τα ήδη 60.000.000 που 

διατίθενται μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Δουλεύουμε με την 
πίστη στην προοπτική μίας μεγάλης ευρωπαϊκής συμφω-
νίας που θα βρίσκει το σωστό μείγμα αλληλεγγύης και 
υπευθυνότητας και στη διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών. Έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε αυτή την πολι-
τική με όρους καλύτερους».

Η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος 
του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κα Έφη 
Αχτσιόγλου, ανέπτυξε τις θέσεις της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της 
Οικονομίας αναφέροντας πως «Χρειάζεται ένα συγκε-
κριμένο σχέδιο επούλωσης των πληγών της κρίσης και 
επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας - διάρκειας 
τουλάχιστον ενός έτους - με αναδιάρθρωση χρέους, βα-
σικά εργαλεία ρευστότητας για την αναθέρμανση της πα-
ραγωγικής δραστηριότητας και πρόγραμμα διατήρησης 
θέσεων εργασίας. Μόνο η άρση των περιοριστικών μέ-
τρων επ’ ουδενί δεν αρκεί, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης δεν 
απαντά σε αυτά τα άμεσα προβλήματα.  

Και, δεύτερο, χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο για την αλ-
λαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με δημόσιες 
επενδύσεις, με μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν στη 
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, με ρύθμιση της αγο-
ράς εργασίας και ενίσχυση των μισθών, με διατήρηση 
του δημόσιου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και υπη-
ρεσίες βασικών αγαθών, με επένδυση σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά εκπρόσω-
ποι του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλίας, φορέων 
της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Στιγμιότυπα από τη διαδικτυακή συνέλευση 
των μελών του ΣΘΕΒ
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Αναθεώρηση διαδικασιών για την εκπαίδευση χειρι-
στών μηχανημάτων έργου και την έκδοση άδειας χειρι-
σμού

Παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών κ. Κώστα Καραμανλή, αναφορικά με την αναθεώ-
ρηση διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπαίδευση 
χειριστών μηχανημάτων έργου και τις διαδικασίες έκδο-
σης άδειας χειρισμού, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης.

Στην επιστολή του ο Προέδρος του ΣΘΕΒ, επισημαίνει τις 
χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την εκπαί-
δευση χειριστών μηχανημάτων έργου (παραδείγματος 
χάρη ανυψωτικά περονοφόρα τύπου κλαρκ μέχρι 120 
KW, τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία εντός των 
εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων) και τις διαδικασίες 
έκδοσης άδειας χειρισμού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγ-
μα 113/2012 – ΦΕΚ Α 198/17-10-2012 «Εκσυγχρονισμός 
και απλοποίηση διαδικασιών του νόμου») η διαδικασία 
έκδοσης άδειας χειρισμού αποτελεί μια μακρόχρονη και 
γραφειοκρατική διαδικασία η οποία εξαρτάται από το εκ-
παιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο του υποψηφίου αλλά 
και από τη διαθέσιμη εμπειρία και ικανότητα ως βοηθό 
χειριστή.

Η έλλειψη εξειδικευμένων και έμπειρων χειριστών από 
τη βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και απειλή 
για την αξιοπιστία και την υλοποίηση των εργασιών και 
δημιουργούν τον κίνδυνο για πιθανά ατυχήματα.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης μέσω της 
επιστολής του πρότεινε στον Υπουργό, τη δημιουργία 
ιδιωτικών σχολών πιστοποίησης στις οποίες ο ενδιαφε-
ρόμενος, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορέσει να 
αποκτήσει τη σχετική άδεια χειρισμού του μηχανήματος 

έργου που θα επιθυμούσε, με την αναφερόμενη εκπαί-
δευση και πιστοποίηση σχετικών εξετάσεων. Εφόσον ο 
οδηγός επιθυμεί να γίνει επαγγελματίας χειριστής θα 
ήταν εφικτό να υπάρχει σύστημα άδειας χειρισμού μη-
χανήματος έργου κλιμακωτά ανά κατηγορία όπως ισχύ-
ει στο υπάρχον σύστημα εξετάσεων άδειων οδήγησης 
αναλόγως την κατηγορία που επιθυμεί και εφόσον έχει 
κλείσει το 21ο έτος ηλικίας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα 
αξιοποιείται τυχόν προϋπηρεσία, θα συντομεύεται κατά 
πολύ η περίοδος εκπαίδευσης και θα απλοποιείται η δια-
δικασία αδειοδότησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η 
τροποποίηση της απόφασης και η αναθεώρηση όλων 
των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί η ορθότερη και 
αποδοτική εκτέλεση των εργασιών και η ασφάλεια στους 
εργοταξιακούς και εργασιακούς χώρους, καταλήγει στην 
επιστολή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέ-
λης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους Βουλευτές Θεσσαλίας 
και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Το ενεργειακό κόστος στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις 

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας κ. Κώστα Σκρέκα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης αναφορικά με το υψηλό ενεργειακό 
κόστος που απασχολούν τις ενεργοβόρες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις

Πιο συγκεκριμένα οι υψηλές επιβαρύνσεις του ενεργεια-
κού κόστους που εξαγγέλθηκαν, διαμορφώνουν με αυτόν 
τον τρόπο μια μεσοσταθμική αύξηση στα τιμολόγια της 
ΔΕΗ (με μέσο όρο στο 30%).

Ειδικότερα, πως η αύξηση του 10% που συμφωνήθηκε 
τον Μάρτιο του 2019 και αφορούσε στην τριετία 2018-

Παρεμβάσεις
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2020, δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, αφού όπως γνωρίζε-
ται τα κόστη του ρεύματος έχουν υποχωρήσει σημαντικά 
και επομένως πρέπει να υπάρξει και ανάλογη μείωση στα 
τιμολόγια.

Επιπροσθέτως, η κατάργηση της ειδικής τιμής και των εκ-
πτώσεων για το νυχτερινό τιμολόγιο,  θα πλήξει ιδιαιτέ-
ρως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες καθώς όπως γνωρίζετε 
αρκετές επιχειρήσεις προσαρμόζουν την παραγωγή τους 
ώστε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν το ενεργειακό 
τους κόστος.

Επίσης, η εξίσωση του ΕΦΚ για την Υψηλή και τη Μέση 
Τάση, ήταν ένα μέτρο που είχε εξαγγελθεί ως μια από τις 
κινήσεις της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της ελάφρυν-
σης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Ωστόσο 
στην πράξη, ο τρόπος που εφαρμόστηκε το μέτρο, αντί 
για μειώσεις, προκάλεσε αυξήσεις μετά την εφαρμογή 
του target model. Η αναμενόμενη εξίσωση Μέσης και 
Υψηλής τάσης έγινε προς τα πάνω και δεν υπήρξε μείωση 
για τη Μέση Τάση στο επίπεδο της Υψηλής. 

Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τις ελληνικές επιχειρή-

σεις, κατά την οποία ο κεντρικός στόχος της Πολιτείας θα 
έπρεπε να είναι η ελάφρυνσή τους με σκοπό τη βιωσιμό-
τητα τους και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων ερ-
γασίας, το κράτος δημιουργεί, για ακόμη μια φορά, αγκυ-
λώσεις επιβαρύνοντας υπέρμετρα το κόστος ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται σημαντικά η ανταγωνιστι-
κότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλού-
νται να λειτουργήσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
παγκόσμιο περιβάλλον, τη στιγμή μάλιστα που ανταγωνί-
στριες χώρες της Ελλάδας καθιερώνουν ειδικά τιμολόγια 
ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, επιδοτώντας 
έτσι έμμεσα το κόστος λειτουργίας τους, και υποβοηθώ-
ντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά τους στις 
διεθνείς αγορές.

Για τους παραπάνω λόγους, ο ΣΘΕΒ θεωρεί ότι συντρέ-
χουν οι αντικειμενικές συνθήκες της αγοράς που επιτρέ-
πουν να υπάρξουν αντισταθμισμένα μέτρα υποστήριξης 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών επιχειρήσεων και δήλω-
σε στον  Υπουργό τη διαθεσιμότητα τόσο της Διοίκησης 
όσο και των μελών του για οποιαδήποτε επιπλέον συνερ-
γασία προς όφελος όλων.

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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Δραστηριότητες

Συνάντηση εργασίας είχε στις 24 Φεβρουαρίου στην 
Αθήνα ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης με τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, 
αναφορικά με τα ζητήματα που απασχολούν τις ενεργο-
βόρες μεταποιητικές – βιομηχανίες επιχειρήσεις λόγω 
του υψηλού ενεργειακού κόστος. Η συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνέχεια της παρέμβασης που στάλθηκε 
από τον ΣΘΕΒ με θέμα τις αυξήσεις των τιμολογίων της 
ΔΕΗ.
 
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης πρότεινε 
στον Υπουργό την άμεση υλοποίηση μέτρων υποστήριξης 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών επιχειρήσεων με συγκε-
κριμένες πολιτικές και κατευθύνσεις καθώς όπως είναι 
κοινώς αποδεκτό πλήττεται σημαντικά η ανταγωνιστικό-
τητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται 
να λειτουργήσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πα-
γκόσμιο περιβάλλον, τη στιγμή μάλιστα που άλλες χώρες 
καθιερώνουν ειδικά τιμολόγια ενέργειας για τις ενεργο-
βόρες επιχειρήσεις, επιδοτώντας έτσι έμμεσα το κόστος 

λειτουργίας τους και υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό 
την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές.
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας 
Σκρέκας, αντιλαμβανόμενος πλήρως τα αιτήματα ΣΘΕΒ, 
δήλωσε πως είναι αναγκαίο και από την μεριά της πολι-
τείας να προχωρήσει ο σχεδιασμός μιας μεσοπρόθεσμης 
εθνικής ενεργειακής πολιτικής η οποία να εστιάζεται 
στους πυλώνες και στα μέτρα που εφαρμόζονται και στις 
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, χαράζοντας μια νέα στρατηγι-
κή πολιτική για την Ενέργεια, δηλαδή της βιώσιμης ανά-
πτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανίας και της 
διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος.
 
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί 
άμεσα μέσα στον Μάρτιο τηλεδιάσκεψη στην οποία θα 
συμμετέχουν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων μελών για 
την εξεύρεση μιας από κοινού λύσης στο τόσο σημαντικό 
πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστι-
κότητα των επιχειρήσεων.

Συνάντηση Προέδρου ΣΘΕΒ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
θέματα ενέργειας που αφορούν τις βιομηχανίες
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Οι επιπτώσεις που επέφερε ο COVID-19 στην οικονομία 
και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και η 
ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για ένα νέο κύμα 
πανδημίας κυριάρχησαν στην ατζέντα των θεμάτων της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου των Προέδρων του ΣΘΕΒ, 
με τη συμμετοχή και του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη 
Παπαλεξόπουλου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
26 Ιανουαρίου, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι για τον μετασχημα-
τισμό της οικονομίας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
είναι απαραίτητη η αποτελεσματική συνεργασία Πολιτεί-
ας και επιχειρήσεων, προκειμένου να δοθούν ενισχύσεις 
μέσω των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανά-
καμψης και των λοιπών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
σε τομείς που πραγματικά ανάγκη έχει η οικονομία της 
Χώρας.

Ιδιαιτέρως δε, για τη βιομηχανία η αντιμετώπιση του 
υψηλού κόστους ενέργειας που καθορίζει αρνητικά την 

Υγειονομική πανδημία, χρηματοδοτήσεις, ενεργειακό κόστος και μετασχημα-
τισμός οικονομίας στο Συμβούλιο των Προέδρων του ΣΘΕΒ με τη συμμετοχή 

του Προέδρου του ΣΕΒ

Δραστηριότητες

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι επιτακτική. Η 
ανασυγκρότηση της βιομηχανίας είναι αίτημα για το μέλ-
λον των πολλών, για το μέλλον των εργαζομένων, για το 
μέλλον των νέων.
Έμφαση, επίσης, δόθηκε στη συνεργασία των δύο Συν-
δέσμων για κοινούς στόχους και  δράσεις για μπορέσουν 
να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί για τις επιχειρήσεις 
μέλη τους, τους εργαζομένους αλλά και την ίδια την Κοι-
νωνία.
Τέλος, σύσσωμο το συμβούλιο των Πρόεδρων ευχήθηκε 
στον νέο Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο 
καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο που έχει ανα-
λάβει.

Στην τηλεδιάσκεψη, υπό την Προεδρία του κ. Αχιλλέα 
Νταβέλη, συμμετείχαν οι τέως Πρόεδροι κ.κ. Ηλίας Βα-
λαβάνης, Ευριπίδης Χαρμάνης, Νίκος Ρώμνιος, Απόστο-
λος Δοντάς και η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα 
Καματέρη.
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Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας πραγ-
ματοποίησε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 
Μαρτίου με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Παραγωγικών Φορέων της Θεσσαλίας, καθώς και 
Βουλευτές από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με κεντρικό 
θέμα: «Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προ-
οπτικές της σε περιφερειακό επίπεδο».  Εκ μέρους του 
ΣΘΕΒ συμμετείχε ο Aντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Τσερέπας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν μετα-

ξύ άλλων, η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι 
προοπτικές της, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κυβέρνησης 
και του Υπουργείου Οικονομικών για την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, ενώ οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και των Παραγωγικών Φορέων μεταξύ αυτών και ο 
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
ανέπτυξαν στον Υπουργό Οικονομικών τις θέσεις, τους 
προβληματισμούς και τις προτάσεις τους γύρω από κρί-
σιμα ζητήματα της οικονομίας.

Στην τηλεδιάσκεψη παραγωγικών φορέων με τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα για τη στήριξη της οικονομίας της 

Θεσσαλίας συμμετείχε ο ΣΘΕΒ

Δραστηριότητες

Διαδικτυακή Ημερίδα διοργάνωσε το Δημοτικού Συμβου-
λίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο: «Επιχει-
ρηματικότητα στην τοπική κοινωνία εν μέσω πανδημίας» 
η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Φεβρουαρί-
ου 2021.  Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης του 
ΔΣΝΛ με σκοπό να συμμετέχει στον διαδικτυακό κύκλο 
των webinars με θέμα: «Πανδημία Covid – 19. Προσεγγί-
ζοντας την επόμενη μέρα.» που ξεκίνησε στις αρχές του 
έτους, με μια συζήτηση σε μορφή «στρογγυλής τράπε-
ζας».

Οι θεματικές του webinar αφορούν τόσο στην παραδο-
σιακή, όσο και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τις τε-
χνολογίες και την υιοθέτηση καινοτομιών καθώς και στις 
startups επιχειρήσεις, το marketing, τον τουρισμό και την 
ανάπτυξη, τις επιχειρηματικές συμπράξεις αλλά και την 

ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Σε όλα τα παραπάνω θα 
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να καταφέρουμε να δούμε, 
πως ο COVID επηρέασε καθένα από τα παραπάνω, χωρίς 
αυτό να είναι και ο μοναδικός αυτοσκοπός. 

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρθη-
κε στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης της επιχειρηματικό-
τητας μέσω καινοτόμων ιδεών και προέτρεψε τους νέους 
ανθρώπους που επιθυμούν να επιχειρήσουν, ακόμα και 
εν μέσω πανδημίας, να τολμήσουν να πραγματοποιή-
σουν τα όνειρά τους και να τα δουν να «ανθίζουν» όσο 
και αν φαίνεται δύσκολο.  Επίσης, ανέφερε ότι ιδιαίτερης 
σημασίας είναι οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων 
που θα οδηγήσουν σε καινοτόμα βήματα.

Για μια ακόμη φορά, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των δράσεων «Λάρισα, Πόλη που Μαθαίνει».

Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε στην ημερίδα του ΔΣΝΛ με θέμα την καινοτομία
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Δηλώσεις Προέδρου

Οι εξαγγελίες της νέας δέσμης μέτρων από τον Πρωθυ-
πουργό της Χώρας αποτελούν μία ακόμη «ανάσα ζωής».  
Το «ενισχυμένο» πακέτο οικονομικών μέτρων που ανα-
κοινώθηκε, δίνει προσωρινές «ανάσες» σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, αλλά και μια προοπτική μόνιμων ελαφρύν-
σεων.   Κάθε μέτρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης είναι προς την σωστή κατεύθυνση και 
η επιχειρηματική κοινότητα τα αξιολογεί θετικά.  Η πα-
ροχή ρευστότητας είναι μέτρο εξαιρετικά καθοριστικό 
και απολύτως αναγκαίο για την επιβίωση και ανάκαμψη 
των επιχειρήσεων.  Επειδή όμως η κρίση της πανδημί-
ας ολοένα και μεγαλώνει και συνεχίζεται με απρόβλε-
πτες συνέπειες, απαιτείται συνεχής διάλογος με όλους 
τους επιχειρηματικούς φορείς και επανασχεδιασμός των 

προγραμμάτων στήριξης, καθώς και εμπλουτισμός τους 
προκειμένου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η οι-
κονομίας της Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση, δεν παραγνω-
ρίζουμε ότι πρώτιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η 
δημόσια υγεία αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρξουν 
και νέες πολιτικές για την απασχόληση για να διασωθούν 
οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους.   Η νέα δέσμη 
μέτρων αφενός αποδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά 
της κυβέρνησης και αφετέρου διατηρεί ζέουσες τις ελπί-
δες του επιχειρηματικού κόσμου για σταδιακή έξοδο από 
την κρίση και προσδοκούμε να δράσουν αποτελεσματικά 
στην οικονομία, όπως οι δόσεις του εμβολίου στη παν-
δημία.

Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

«Ανάσα ζωής» για την επιχειρηματική κοινότητα τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης

Η έξαρση της πανδημίας, της οικονομικής αβεβαιότητας 
και των ακραίων καιρικών συνθηκών το 2020, δοκίμασε 
και συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας σε όλα τα 
επίπεδα, αλλά η χώρα μας, κατάφερε να διαχειριστεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωτόγνωρη αυτή κρίση.  
Φαίνεται ότι παρά την κοινωνική κόπωση από τα συνεχό-
μενα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας, στο βάθος 
του τούνελ υπάρχει φως για το 2021. Σίγουρα o επιχει-
ρηματικός κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες αναζητούν 
μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον αντιμε-
τωπίζοντας με συγκρατημένη αισιοδοξία την επιτυχή με-
τάβαση σε ένα «καθαρό» υγειονομικό πρότυπο το οποίο 
θα είναι με την σειρά του το εφαλτήριο για την οικονομι-
κή ανάπτυξη.  Στρατηγικός στόχος πέραν από την επιτυχή 
διαχείριση του εγχειρήματος των εμβολιασμών ώστε μέ-
χρι το επόμενο φθινόπωρο να ελαχιστοποιηθεί η απειλή 
της μετάδοσης του ιού, είναι η προώθηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων για την βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων 
σε τομείς όπου η χώρα εμφανίζει πλεονέκτημα καθώς 
επίσης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 

και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και συνέργειες – 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικο-
ποιήσεων και άλλων στρατηγικών επενδύσεων.  Κινήσεις 
που θα συμβάλουν καταλυτικά στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας.  Το 2021 δεν θα είναι μία «εύκολη» χρονιά 
για το επιχειρείν. Αντιθέτως, θα είναι μία χρονιά προ-
κλήσεων όσον αφορά στην προσήλωση εφαρμογής του 
προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δι-
εύρυνση του πεδίου για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων.  Σαφώς, δεν πρόκειται για μία μετάβαση 
που μας βρίσκει απροετοίμαστους. Η παρακαταθήκη που 
μας αφήνει το 2020 είναι η κατανόηση του τι μπορούμε 
να καταφέρουμε όταν μαχόμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι 
και το βαθύτερο μήνυμα της βιωσιμότητας «οι συνέργει-
ες και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες».  Όπως όλα δείχνουν 
το 2021 θα φέρει εκτός από τους εμβολιασμούς κατά της 
Covid-19 και το «εμβόλιο» της αισιοδοξίας σε μια κοινω-
νία που είναι περισσότερο από εμφανές ότι διψά για θε-
τικά νέα μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο κρίσης.

Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει το εμβόλιο ανάπτυξης
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Τα εργαλεία ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας, 
οι προοπτικές διείσδυσης σε νέες αγορές, οι ανακατατά-
ξεις στο διεθνές εμπόριο μέσα στην πανδημία αλλά και 
οι ευκαιρίες που αναδύονται για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις, ήταν στο επίκεντρο της διαδικτυακής ενημερωτικής 
εκδήλωσης που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), την Τρίτη 16 Μαρ-
τίου.

Στη σύντομη τοποθέτησή του το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΘΕΒ κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου, αφού 
ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές για την παρουσία τους, 
τόνισε πως «η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας 
μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, θα πρέπει να 

συνδεθεί με τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέ-
λο, με επίκεντρο τις εξαγωγές».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώρ-
γος Ξηρογιάννης, τόνισε πως «προτεραιότητα για το ΣΕΒ 
συνεχίζει να είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και ο 
επανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας των επιχειρή-
σεων καθώς καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες εμπο-
ρικές πρακτικές, νέους πελάτες, νέες ευκαιρίες αλλά και 
νέα καταναλωτικά πρότυπα».

Αναφερόμενος, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο Γενικός Γραμματέας 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννης Σμυρλής, τόνισε ότι 

Διαδικτυακή εκδήλωση ΣΘΕΒ και ΣΕΒ για τις εξαγωγικές προκλήσεις των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας μέσα στην πανδημία

Δραστηριότητες
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υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης για την χά-
ραξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής εξω-
στρέφειας. Επιπλέον ανέφερε πως σκοπός είναι «η στενή 
συνεργασία κυβέρνησης – Περιφερειών – φορέων – επι-
χειρήσεων, μέσω στοχευμένων δράσεων και εργαλείων 
οικονομικής διπλωματίας, για την στήριξη των ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές και την 
ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικό επενδυτικό προορι-
σμό». Τέλος ανάφερε πως στόχος του Υπουργείου είναι η 
δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 
σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να 
καταγράφονται, σε επίπεδο Περιφέρειας, όχι μόνον εκεί-
νες που ήδη εξάγουν, αλλά και όσες δυνητικά θα μπο-
ρούσαν να ξεκινήσουν εξαγωγική δραστηριότητα.

H Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος 
του Δ.Σ. της Enterprise Greece κα Μπέττυ Αλεξανδρο-
πούλου, παρουσίασε το πώς η Εταιρεία, με καινοτόμες 
δράσεις, παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην 
εξαγωγική βάση, καθώς και τα κύρια στοιχεία της στρα-
τηγικής της για πιο συστηματική συνεργασία με τις Περι-
φέρειες. Ειδικότερα, τόνισε: «Σκεφτόμαστε και λειτουρ-
γούμε διαφορετικά. Κάνουμε δράσεις που ξεφεύγουν 
από τις κλασικές των εκθέσεων ή των επιχειρηματικών 
αποστολών. Γι’ αυτό και κάνουμε μια καινοτομία στις 
εξαγωγές: αφουγκραζόμαστε τις ευκαιρίες, δημιουργού-
με προσαρμοσμένο ψηφιακό περιεχόμενο και δράσεις, 
τις υλοποιούμε άμεσα, προς όφελος των επιχειρήσεων, 
από τις οποίες αξιολογούμαστε. Γι’ αυτό και γινόμαστε 
πιο πελατοκεντρικοί».

Η υπεύθυνη επικοινωνίας του ΟΑΕΠ κα Δάφνη Γρηγο-
ριάδη, εκπροσωπώντας τον Γενικό Διευθυντή κ. Γρηγό-
ρη Σταματόπουλο, παρουσίασε τα νέα εργαλεία για την 

αντιμετώπιση των εξαγωγικών κινδύνων εν μέσω παν-
δημίας αναφέροντας πως «το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
του οργανισμού αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για 
τους εξαγωγείς στις συνεργασίες τους με τις  τράπεζες 
ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την εξαγωγική 
τους προσπάθεια».

Στη συνέχεια εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της Πε-
ριφέρειας αναφέρθηκαν στο πως προσαρμόστηκαν οι 
ίδιες εταιρίες στις νέες προκλήσεις λόγω της πανδημί-
ας. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε. και 
Αντιπρόεδρος  του ΣΘΕΒ κ. Γιάννης Τσερέπας έκανε ιδι-
αίτερα αναφορά για τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος 
προέρχεται από την Ασία και από τις γειτονικές χώρες 
και τόνισε πώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σημα-
ντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ο κ. 
Δημήτρης Πιάνας, Μηχανικός Πωλήσεων της COSMOS 
ALUMINIUM A.E. αναφέρθηκε στην αξιοπιστία και την 
σοβαρότητα που θα πρέπει να διέπουν τις επιχειρηματι-
κές συνεργασίες προς όφελος της εξαγωγικής ανάπτυξης, 
ενώ τέλος ο κ. Γιώργος Τσαλαπόρτας, Account Manager 
Τμήματος Εξαγωγών, ΟΛΥΜΠΟΣ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
Α.Ε. τόνισε ότι η εμπιστοσύνη και η συνέπεια των ελλη-
νικών προϊόντων είναι αυτά που τα καθιστούν ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά στο εξωτερικό.

Την εκδήλωση παρακολουθήσαν εκπρόσωποι του επιχει-
ρηματικού κόσμου, στελέχη επιχειρήσεων των τμημάτων 
των εξαγωγών, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξε η  
δυνατότητα ερωτήσεων και συζήτησης με τους ομιλητές. 

Την εκδήλωση συντόνισαν η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ 
κα Έλενα Καματέρη και η Senior Advisor ExportReady του 
ΣΕΒ κα Βίκυ Μακρυγιάννη.
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Πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης 
σε εκδήλωση ΣΘΕΒ και ΣΕΒ

Οι πρόσφατες αλλαγές και οι κανονιστικές παρεμβάσεις 
που υλοποιήθηκαν σε θέματα χωροταξίας και 
αδειοδοτήσεων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αλλά και 
ο εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής 
νομοθεσίας, ήταν στο επίκεντρο της διαδικτυακής 
ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος 
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και 
ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, την 
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου.
 
Ο Νόμος 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής 
και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά προς ένα 
συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για την 
οργάνωση των δραστηριοτήτων στον χώρο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τόνισε η κα Έλενα Καματέρη, Γενική 
Διευθύντρια του Συνδέσμου, που συντόνισε και την 
εκδήλωση.
 
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Αχιλλέας Νταβέλης, αφού ευχαρίστησε όλους τους 
ομιλητές, τόνισε πως «η χάραξη και υλοποίηση μίας 
χωροταξικής πολιτικής που ενσωματώνει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τομέα της μεταποίησης είναι 
σημαίνουσας σημασίας. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
πρέπει να στηρίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, µέσω του 
περιφερειακού σχεδιασμού».
 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος 
Ξηρογιάννης, τόνισε πως «Ζητούμενο όλων μας είναι 
η Ελλάδα να φιλοξενεί παραγωγικές επενδύσεις σε 

οργανωμένους, λειτουργικούς και ασφαλείς τόπους 
εγκατάστασης. Οι πρόσφατες αλλαγές στη χωροταξία 
και τις αδειοδοτήσεις στη μεταποίηση διευκολύνουν 
το στόχο αυτό. Η επικαιροποίηση των πρότυπων 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, η εκκίνηση των 
τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και η αναθεώρηση του 
περιφερειακού  χωροταξικού είναι μερικά από τα κρίσιμα 
επόμενα βήματα».
 
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Senior Advisor του Τομέα 
Επιχειρηματικού περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών 
Πολιτικών του ΣΕΒ, κ. Ιωάννης Λαϊνάς, ο οποίος ανέλυσε 
τις νέες ρυθμίσεις του ν.4759/2020 για την εκτός 
σχεδίου δόμησης και τους οργανωμένους  υποδοχείς 
μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Ο κος Λαϊνάς επεσήμανε επιπλέον τις αλλαγές στο Νέο 
Οικοδομικό Κανονισμό για τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς 
και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν μέσω πρόσφατων 
Υπουργικών Αποφάσεων στο θεσμικό πλαίσιο για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 για 
την κατάργηση των οχλήσεων) και στις νέες δυνατότητες  
οργάνωσης και ανάπτυξης των μεγάλων μεταποιητικών 
μονάδων μέσω του θεσμού των Επιχειρηματικών Πάρκων 
(ΚΥΑ Αριθμ. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270 για το ΕΠΜΜΜ).
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 
ειδικών θεμάτων και τοπικών προβλημάτων αναφορικά 
με τα ζητήματα εφαρμογής του αναθεωρημένου 
Περιφερειακού   Χωροταξικού Πλαισίου Θεσσαλίας, υπό το 
πρίσμα του Ν. 4759/2020 και των ευκαιριών του Ταμείου 
Ανάκαμψης στην οποία τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι 



του  ΤΕΕ (Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας,) κα 
Αννα Γιαννιού και κ. Χρήστος Κουτάκος. Αναφερόμενοι 
στο στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, σημείωσαν πως «το 
αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο 
Θεσσαλίας δίνει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας της Θεσσαλίας μέσα από την 
χωρική οργάνωση τις βιομηχανίας του εμπορίου και την 
υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών. Η ολοκλήρωση 
του σχεδιασμού απαιτεί την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού 
σχεδιασμού μέσα από την εκπόνηση των τοπικών και 
ειδικών πολεοδομικών σχεδίων που θα καθορίσουν τις 
επιτρεπόμενες ή μη χρήσεις γης».
 
Στην ημερίδα συμμετείχαν πλήθος σημαντικών 
εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη 
επιχειρήσεων ενώ στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξε η  
δυνατότητα ερωτήσεων και συζήτησης με τους ομιλητές 
την οποία και συντόνισε ο κ. Μιχάλης Μητσόπουλος, 
Διευθυντής, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

και Ρυθμιστικών Πολιτικών του  ΣΕΒ. Η πλειονότητα 
των παρεμβάσεων ανέδειξε την ανάγκη σταδιακής 
ενεργοποίησης του συνόλου των νεότερων προβλέψεων 
του ν.4759/2020, την έκδοση της προβλεπόμενης 
δευτερεύουσας νομοθεσίας καθώς και την επίσπευση 
της επικαιροποίησης του παρωχημένου ρυθμιστικού-
τοπικού σχεδιασμού, ιδίως σε περιοχές με ειδικά 
καθεστώτα, προκειμένου η επιχειρηματική κοινότητα 
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα 
προβλήματα των χωρικών πολιτικών του παρελθόντος. 
Επίσης ανάδειξε προβλήματα όπως αυτά που δημιουργεί 
για τις επιχειρήσεις το καθεστώς χαρακτηρισμού 
Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.

Οι δύο φορείς θα συνεχίσουν την εποικοδομητική τους 
συνεργασία με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων 
μελών τους για θέματα που αφορούν το ρυθμιστικό 
πλαίσιο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη 
διευκόλυνση επενδύσεων.

Δραστηριότητες
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Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε στις 26 και 27 Ιανουαρίου, διαδικτυακό πρόγραμμα με θέμα: «Self – coaching».  Με την 
παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπεύθυνοι από τμήματα προσωπικού επιχειρήσεων αλλά και 
στελέχη που επιθυμούσαν να ενδυναμώσουν την προσωπικότητά τους και την ομάδα τους, κατάφεραν να εντοπί-
σουν ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς τους και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις διαχειρι-
στούν και να τις αξιοποιήσουν σε θέματα της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής.

Εισηγητής ήταν ο κ. Πέτρος Ρούσης, σύμβουλος εκπαίδευσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού.

«Self – coaching»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Μαρτίου με θέμα: «Αποθήκη, λιτή 
οργάνωση – ευέλικτη λειτουργία».  Στόχος του σεμιναρίου ήταν οι συμμετέχοντες του προγράμματος να κατανοή-
σουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές της σύγχρονης διοίκησης των logistics και να εξοικειωθούν με την πολυπλοκό-
τητα του χώρου.

Ήταν ένα ιδιαίτερα διαδραστικό πρόγραμμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευο-
μένων αλλά και τους έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουν πλήρως το εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, οι εκπαιδευ-
όμενοι έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές τις οποίες θα μπορέσουν να εφαρμόσουν από την επόμενη 
ημέρα κιόλας στην επιχείρησή τους για την βέλτιστη λειτουργία της.  Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχει-
ρήσεων με θέση ευθύνης από τα τμήματα αποθήκης και παραγωγής των εταιρειών.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Παπασωτηρίου Δημήτρης σύμβουλος επιχειρήσεων και πιστοποιημένος εκπαι-
δευτής με πολυετή εμπειρία.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

«Αποθήκη, λιτή οργάνωση – ευέλικτη λειτουργία»
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«Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC»

Σεμινάρια

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διήμερο σεμινάριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με θέμα: 
«Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC».

Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η μετάδοση βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με την λειτουργία και 
προγραμματισμό συστημάτων PLC (ανεξαρτήτου κατασκευαστή) καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων σε ότι αφορά 
στην υλοποίηση εφαρμογών αυτοματισμού με χρήση των PLC της οικογενείας Logix.  Το σεμινάριο παρακολούθησαν 
στελέχη του τμήματος παραγωγής θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Νικόλαος Σ. Σαμαράς, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και στη βιομηχανία τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο.
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Το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο MobiliseSME 
(Business Exchange and Mobility Programme for SMEs) 
στο οποίο συμμετέχει ο ΣΘΕΒ και αφορά την κινητικότη-
τα του προσωπικού που απασχολούνται σε ΜΜΕ της Ε.Ε. 
παρουσίασε το στέλεχος του τμήματος εκπαιδευτικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Συνδέσμου κα Ελέ-
νη Ευαγγελοπούλου στις 26 Φεβρουαρίου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λάρισας.  Η ενημέρωση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο 
φορέων επιχειρηματικότητας όπου κύριο μέλημά τους 
είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενημέρωσή 
τους για ευκαιρίες ανάπτυξης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει 
τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευ-
θυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση που έχει την 
έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι μετακινήσεις αυτές 
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
του προσωπικού της επιχείρησης, τη βελτίωση της παρα-
γωγικότητάς της αλλά και την ενίσχυση και ανάπτυξη δε-
σμών με τους ευρωπαίους εταίρους αυξάνοντας έτσι τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς.

Η  ενημέρωση συνεχίστηκε στις 3 Μαρτίου στο πλαίσιο 
συνεργασίας του ΣΘΕΒ με την Υπηρεσία Συνεργασίας και 
Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρι-
σα – Γαλλικό Ινστιτούτο και την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και 
τη Γαλλία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η κα Χρύσα Βουλγαράκη, 
Διευθύντρια την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής 
Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρισα – Γαλλικό 
Ινστιτούτο και εκπρόσωποι του ΣΘΕΒ οι κκ. Έλενα Καμα-
τέρη, Γενική Διευθύντρια και Ελένη Ευαγγελοπούλου, 
Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ευκαι-
ρίες διεθνοποίησης των ΜΜΕ που προσφέρονται μέσω 
του προγράμματος και η ενίσχυση των σχέσεων που μπο-
ρεί να επιτευχθεί μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμη, προτά-
θηκαν επιπλέον τρόποι συνεργασίας των δύο φορέων με 
στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων.

Δραστηριότητες

Παρουσίαση του χρηματοδοτούμενου έργου MobiliseSME στο οποίο συμμετέχει ο 
ΣΘΕΒ σε φορείς της Θεσσαλίας
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Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, το πρώτο 
webcast του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών με την ΕΥ Ελλάδος, με θέμα: «Ο μετασχημα-
τισμός, η εξωστρέφεια και η μεγέθυνση της επιχείρησης, 
κλειδί για την έξοδο από την κρίση, και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη», σηματοδοτώντας την επιτυχή έναρξη της συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Τις εργασίες ξεκίνησε η κα Έλενα Καματέρη, Γενική Διευ-
θύντρια του ΣΘΕΒ, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες 
και την νέα συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος, τονίζοντας ότι 
με τη συνεργασία αυτή θα ενταθεί ακόμη περισσότερο η 
προσπάθεια να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις της περι-
οχής, ως Σύνδεσμος, με κύριο μέλημα την άμεση, έγκυρη 
και πάντα επίκαιρη ενημέρωσή τους στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της ανάπτυξής τους και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Στη συνέχεια, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικε-
φαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής 
και Υποστήριξης Συναλλαγών, κατά την τοποθέτησή του, 
μίλησε για το τοπίο των ελληνικών ΜμΕ, τονίζοντας ότι, 
για να γίνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, είναι 
απαραίτητη η μεγέθυνσή τους, καθώς και ο ψηφιακός 
και επιχειρησιακός μετασχηματισμός τους, τα οποία μπο-

ρούν να υποστηριχθούν από εναλλακτικές πηγές χρημα-
τοδότησης, όπως τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτι-
κά προγράμματα και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Στα υφιστάμενα ή επικείμενα προγράμματα χρηματοδό-
τησης των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2021, όπως το 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το εγγυοδοτικό πρόγραμμα δανειοδότησης 
ΜμΕ από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, καθώς και 
στις επιλογές χρηματοδότησης των ΜμΕ από κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών, επικεντρώθηκε κατά την 
παρουσίασή του ο κος Νίκος Μπρης, Director και Υπεύ-
θυνος του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής 
και Υποστήριξης Συναλλαγών στο γραφείο της EY στη 
Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, ο κος Βασίλης Τσιάμης, Associate Partner στο 
Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Υποστήρι-
ξης Συναλλαγών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσι-
ών για την Πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, με 
έδρα στις Βρυξέλλες, μίλησε για τα προγράμματα χρημα-
τοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 της Ε.Ε., αναλύ-
οντας τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις 
οντότητες και τις δράσεις που δύνανται να χρηματοδο-
τηθούν.

Δραστηριότητες

Βιώσιμη ανάκαμψη και ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων, τα κύρια θέματα του webcast του ΣΘΕΒ και της ΕΥ Ελλάδος
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Ο κος Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμή-
ματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών 
Λειτουργιών της EY Ελλάδος και της EY Κεντρικής, Ανα-
τολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας 
(CESA), επικεντρώθηκε στο ζήτημα των εξαγωγών, τονίζο-
ντας ότι, για να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηρι-
ότητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να περάσουν 
σε οικοσυστήματα αλυσίδων αξίας, ενώ παρουσίασε και 
επτά βήματα για μία επιτυχημένη εξαγωγική στρατηγική.

Τέλος, η κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Επικεφαλής Ιδιω-
τικού Τομέα και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Συμβουλευτικής Ψηφιακού Μετασχηματι-

σμού της EY Ελλάδος, επεσήμανε την ανάγκη επιχειρη-
ματικού και οργανωτικού μετασχηματισμού, στο πλαίσιο 
του scale up των επιχειρήσεων, και ανέλυσε τα τέσσερα 
βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι ηγεσίες 
τους, για να υλοποιήσουν επιτυχώς τον μετασχηματισμό 
αυτόν.

Ακολούθησε διαδικτυακή συζήτηση. ΣΘΕΒ και ΕΥ Ελλάδος 
θα συνεχίσουν να διοργανώνουν σειρά webcasts, πάντα 
για επίκαιρα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικό-
τητα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Δραστηριότητες



26

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση του εταιρικού σχήματος του Ευ-
ρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας «Health Hub».   Το εγχείρημα αυτό συντελείται από μία σύμπραξη 19 εταί-
ρων, στους οποίους ανήκει και ο ΣΘΕΒ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι ο Κόμβος μας, το HEALTH HUB, είναι ο 
μόνος που έχει επιλεχθεί στην περιοχή της Θεσσαλίας και έχει έδρα στη Λάρισα. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν τα αποτελέσματα - συμπεράσματα από τη συμμετοχή στο 1st 
annual EDIH conference που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώθηκαν για τις δράσεις επικοι-
νωνίας και προώθησης του Health Hub που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του 
προσχεδίου της λίστας των υπηρεσιών που θα παρέχει το Health Hub.  Οι εταίροι έχουν προγραμματίσει συναντήσεις 
για το επόμενο διάστημα προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των καλύτερων αποτε-
λεσμάτων.

Προγράμματα

Διαδικτυακή συνάντηση του εταιρικού σχήματος 
του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας 
«Health Hub»

Στις 30 Μαρτίου οι εταίροι του InnoTrain, μεταξύ αυτών και ο ΣΘΕΒ, συναντή-
θηκαν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας moodle του έργου για την τρίτη εκ-
παιδευτική συνεδρία. Η ισπανική ομάδα παρουσίασε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι 
στους εταίρους, εστιάζοντας στις «Flipped Classroom» και πώς μπορούμε να 
παρέχουμε αποτελεσματικές και διαδραστικές εμπειρίες μέσω διαδικτυακής 
εκπαίδευσης.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την πλατφόρμα: https://innotrain.moodlecloud.
com. 

Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του InnoTrain 
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Στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων την Πέμπτη 18 Φε-
βρουαρίου και την Τρίτη 30 Μαρτίου.  Σκοπός των συναντήσεων ήταν να συζητηθεί η μέχρι τώρα πορεία του έργου 
ΠΡΟΒΛΕΠΩ, καθώς και τα επόμενα βήματα που απαιτείται να δρομολογηθούν. Δεδομένου ότι η 1η Ενότητα Εργασί-
ας που αφορούσε κυρίως την αποτύπωση των Τεχνικών προδιαγραφών και την αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου 
συστήματος ΠΡΟΒΛΕΠΩ έχει ολοκληρωθεί, το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η ολοκλήρωση της προμήθειας και 
εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι φορείς – εταίροι του έργου: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία Αλουμινίου, SenseWorks Ανά-
πτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων, OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ, DPO 
Services – Ι. & Δ. Τσακιρίδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – ΙΝΑΝΕΠ, καθώς και οι συμμετέχοντες 
φορείς: Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
– ΣΘΕΒ. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματο-
δοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προγράμματα

Διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων – Πορεία του 
έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ
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Έλενα Καματέρη 
 
Γενική Διευθύντρια  
ΣΘΕΒ 
Linkedin 
 

«Η εργασιακή ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στους χώρους εργασίας: μύθος ή πραγματικότητα;» 
 
Η ενεργή συμμετοχή και η ισότιμη μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι σημαίνον στοιχείο ευημερίας και 
προόδου για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Εργασιακά δικαιώματα, που σήμερα φαντάζουν δεδομένα, αποτελούν κεκτημένα 
μακροχρόνιων  αγώνων για ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση. Παρά  την σημαντική εξέλιξη που έχει σημειωθεί, στις 
περισσότερες οικονομίες του κόσμου εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες 
εργαζόμενους. Ακόμα, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι χαμηλή σε αρκετές οικονομίες, εξαιτίας 
αναχρονιστικών προτύπων και άλλων κοινωνικών εμποδίων. 

Η υγειονομική πανδημία έχει δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και διεθνώς. Παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να περιορίσουν την αύξηση της ανεργίας, η μείωση της 
απασχόλησης, λόγω έλλειψης νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται έντονα από την κρίση, αλλά 
και η μείωση των ωρών εργασίας, προοιωνίζουν δυσοίωνες εξελίξεις τουλάχιστον για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, όπως 
αναφέρουν πρόσφατες εκθέσεις του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ. 

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες εκθέσεις, οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την κρίση, κυρίως λόγω της αυξημένης 
συμμετοχής τους σε κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία, όπως η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά 
πρόσωπα,  οι λιανικές πωλήσεις, η εστίαση,  η υποδοχή πελατών, κ.ο.κ.  Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη χώρα μας η 
οποία βίωσε μια δεκαετή κρίση με εξαιρετικά αρνητικές επιδόσεις στην αγορά εργασίας, αλλά και η οποία χαρακτηρίζεται 
από παραδοσιακά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών.  

Είναι πρόδηλο, δυστυχώς, ότι πολλοί εργοδότες θεωρούν ακόμη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στην εργασία 
τους τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, εξαιτίας των οικογενειακών τους 
υποχρεώσεων. 

Ωστόσο, η ανοχή και η διαιώνιση συμπεριφορών που συνιστούν διάκριση λόγω φύλου πλήττουν 
μακροπρόθεσμα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
υπονομεύουν βραχυπρόθεσμα την ίδια την προοπτική εξόδου από την κρίση. Η ανάπτυξη, ως κύρια παράμετρος 
ανάκαμψης από την κρίση, δεν μπορεί να συμβαδίζει με ελλείμματα ισότητας στην απασχόληση και το εργασιακό 
περιβάλλον. Η ουσιαστική αντιμετώπιση των ελλειμμάτων αυτών απαιτεί έναν συνδυασμό νομοθετικών και άλλων 
εργαλείων, ικανών να συμβάλουν στην σταδιακή εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και στην αλλαγή νοοτροπιών και 
συμπεριφορών στην κοινωνία και στους χώρους εργασίας. Όμως, το υπόβαθρο οποιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβασης 
είναι η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας που να καθιστά τις διακρίσεις αυτές παράνομες και να τυγχάνει αποτελεσματικής 
εφαρμογής. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί στην Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής 
αβεβαιότητας, έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς. Νέες μορφές έκφρασης κάνουν τα τελευταία χρόνια την 
εμφάνισή τους, με τις γυναίκες να αποτελούν βασικούς πρωταγωνιστές των  εξελίξεων. Οι νέες αυτές μορφές γυναικείας 
επιχειρηματικότητας βρίσκουν την έκφρασή τους μέσω startups, συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων και δράσεων 
εξασφαλίζοντας υψηλό εισόδημα και λαμπρές ευκαιρίες καριέρας. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι προκαταλήψεις λόγω 
φύλου, η εταιρική κουλτούρα και η έλλειψη υποστήριξης αποτελούν τα βασικά εμπόδια που οι ίδιες οι γυναίκες δηλώνουν 
ότι αντιμετωπίζουν σήμερα όσον αφορά την επαγγελματική τους ανέλιξη.Τα παραπάνω μας αποδεικνύουν  ότι ενώ 
σημειώνεται πρόοδος και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, σε πανευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο, οι γυναίκες συνεχίζουν να 
μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες.  

Μια πρόκληση μεγάλης σπουδαιότητας προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη είναι η αλλαγή με τον τρόπο που η 
ελληνική κοινωνία βλέπει τις γυναίκες με σκοπό την ένταξή τους στην οικονομική ζωή ταχύτερα και σε μεγαλύτερα 
ποσοστά.Η ελληνική οικονομία δεν χρειάζεται μόνον κεφάλαια, τεχνολογία, θεσμικές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμό του 
κράτους. Έχει ανάγκη άμεσα, μεγαλύτερο πληθυσμό και μπορεί να τον αποκτήσει αν ενεργοποιηθεί το δυναμικό που 
απέχει από την οικονομική δραστηριότητα. 

Η ανάπτυξη χρειάζεται περισσότερες γυναίκες. Επομένως το μέλλον προβλέπεται ακόμη πιο δημιουργικό και 
ελπιδοφόρο. 
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Για τις περιβαλλοντικές του υπηρεσίες, την τεχνογνωσία 
και τις καινότομες λύσεις που παρέχει σε βιομηχανίες, 
διακρίθηκε ο όμιλος TEDRA για το έτος 2021.

Το διεθνές περιοδικό τεχνολογίας «Utilities Tech Out-
look», βράβευσε τον Όμιλο TEDRA, ως μία από τις 10 
καλύτερες εταιρίες στον τομέα της Επεξεργασίας και 
Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ευρώπη.

«Αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την 
πράσινη διαχείριση αποβλήτων, αλλά και τον ρόλο του 
ομίλου στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων, υψηλών 
προδιαγραφών στον κλάδο αυτό, πρόκειται για μία 
διάκριση ιδιαίτερης σημασίας που μας δίνει ώθηση για 
ένα λαμπρότερο μέλλον», τόνισε ο κ. Γιάννης Τόλιος , 
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου TEDRA.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΔΡΑ 

MIKEL COFFEE 

H εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στο άνοιγμα του 
πρώτου της καταστήματος στο Κουβέιτ, ενώ εντός των 
επόμενων ημερών αναμένεται και η λειτουργία του 
πρώτου σημείου Mikel στο Σουλτανάτο του Ομάν. Ως προς 
τα βήματα επέκτασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίκειται 
η έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος στη 
Βοστώνη, ενώ στο πλάνο είναι και δύο ακόμα σημεία στη 
Νέα Υόρκη.  

Μεταξύ των αγορών – στόχων στην ευρύτερη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής είναι επίσης το Ντουμπάι, όπου 
διατηρεί δύο σημεία, αλλά η αγορά έχει πληγεί σημαντικά 
από τον κορονοϊό. Επιπλέον διατηρεί παρουσία στην 
Αίγυπτο, στο Ομάν και στο Κουβέιτ.

Στη Μέση Ανατολή η αλυσίδα έχει μεγάλα καταστήματα 
της μορφής dine in, με ως επί το πλείστον ευμεγέθεις 
σάλες εστίασης για το κοινό. Στην Αυστραλία διατηρεί 
τρία καταστήματα, ωστόσο το αυστηρό lockdown εκεί 
ανέστειλε τον προγραμματισμό επέκτασης που υπήρχε 
ήδη από το 2020. Σημαντική αντιστροφή δεδομένων 
υπήρξε στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, όπου σε 
βάθος περίπου ενάμισι έτους η επιχείρηση σχεδίασε 
να προσθέσει ακόμα πέντε καταστήματα, αποκτώντας 
διψήφιο αριθμό καφέ στη χώρα, ωστόσο λόγω της 
πανδημίας επίσης η συγκεκριμένη στόχευση τίθεται σε 
αναμονή.

Επιχειρηματικά νέα
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Νέα μέλη

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
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Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα του 
οικοσυστήματος ήταν πάντα στις προτεραιότητες της 
ΟΛΥΜΠΟΣ.  Σήμερα, η εταιρία είναι υπερήφανη γιατί 
κάνει ακόμη ένα άλμα προς αυτήν την κατεύθυνση, 
συμβάλλοντας ενεργά στην εξοικονόμηση φυσικών 
πόρων, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων μας στη φύση.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ όντας η πρώτη ελληνική εταιρεία που 
εισήγαγε στην ελληνική αγορά τη βιοπαραγόμενη 
συσκευασία, προχωράει  στη διάθεση  των προϊόντων της 
αποκλειστικά σε φιάλες  από ανακυκλωμένο PET (r-PET).  
Οι φιάλες έχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο PET 
(r-PET), συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του 
περιβάλλοντος και του ίδιου του πλανήτη. Παράλληλα, 
η χρήση r-PET (recycled PET) έναντι του συμβατικού PET 
μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 52%.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ οραματίζεται την ημέρα που καμία 
συσκευασία της δεν θα δημιουργεί επιβάρυνση στο 
περιβάλλον και επενδύει συστηματικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Η διάθεση της βιοπαραγόμενης 
συσκευασίας και η χρήση του ανακυκλωμένου PET (r-PET) 
αποτελούν για την ΟΛΥΜΠΟΣ ένα ενδιάμεσο στάδιο 
μέχρι την εκπλήρωση του τελικού στόχου που είναι το 
μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  OLY GREEN είναι 
το σύνθημά της εταιρίας για ένα καλύτερο μέλλον.

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ - Προϊόντα 
αποκλειστικά σε φιάλες από ανακυκλωμένο PET (r-PET)

ALFA WOOD GROUP - Αντιβακτηριακές επιφάνειες

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών γενικότερα & 
ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στην υγιεινή, o όμιλος Alfa Wood Group προχώρησε στην παραγωγή διακοσμητικών 
επιφανειών, οι οποίες γίνονται με ειδικό εμποτισμό για αντιβακτηριδιακή και αντιμυκητιακή προστασία.

Αφορά σε ένα ειδικό συστατικό το οποίο προστίθεται στη ρητίνη μελαμίνης κατά την διαδικασία εμποτισμού της 
διακοσμητικής επιφάνειας ώστε να επεξεργάζεται κανονικά μετά  τον εμποτισμό. Αυτό το συστατικό είναι ένα 
αντιβακτηριακό πρόσθετο σχεδιασμένο για την παραγωγή επιφανειών με αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση. 
Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό έναντι βακτηρίων, π.χ. E. coli και Staph. Aureus και μύκητες, π.χ. Aspergillus 
brasiliensis και Aureobasidium pullulans. Οι επιφάνειες που προστατεύονται με αυτό το πρόσθετο έχουν δοκιμαστεί 
επιτυχώς σύμφωνα με το ISO22196 και ASTM G21-15 και έχουν πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Νέα προϊόντα
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07 Ιανουαρίου 
Η Γεκική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Ελένη Καματέρη 
συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των Γενικών Διευθυντών 
των Περιφερειακών Συνδέσμων με θέμα το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ

25 Ιανουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε 
στο διαδικτυακό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

26 Ιανουαρίου
Πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο των Προέδρων του 
ΣΘΕΒ με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη 
Παπαλεξόπουλου

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

28 Ιανουαρίου
Στην 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας Success Road, 
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
διαδικτυακά, συμμετείχαν η κα Ελένη Καματέρη και από 
το Γραφείο Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

05 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για την πορεία 
υλοποίησης του προγράμματος ΠΡΟΒΛΕΠΩ, στην οποία 
συμμετείχε η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

08 Φεβρουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετείχε 
στην τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων παρουσία του Υπουργού κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου 
των Επιχειρηματικών Πάρκων
13 Φεβρουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ ήταν ομιλητής στη διαδικτυακή 
εκδήλωση του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων 
με θέμα την Καινοτομία την Επιχειρηματικότητα και τις 
Νέες Ευκαιρίες

16 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο των Προέδρων του 
ΣΘΕΒ, στο οποίο συμμετείχαν ο νυν Πρόεδρος κ. Αχιλλέας 
Νταβέλης και οι πρώην Πρόεδροι Ηλίας Βαλαβάνης, 
Ευριπίδης Χαρμάνης, Νίκος Ρώμνιος και Απόστολος 
Δοντάς

24 Φεβρουαρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης είχε 
συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Κώστα Σκρέκα για ζητήματα που απασχολούν τις 
βιομηχανίες σχετικά με την ενέργεια

26 Φεβρουαρίου
Στη διαδικτυακή εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας 
που πραγματοποιήσε ο ΣΕΒ για το Δ.Σ. και την Υπηρεσία 
του συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ

09 Μαρτίου
Στα πλαίσια του προγράμματος Health Hub, 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και από τη μεριά 
του ΣΘΕΒ συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια κα 
Ελένη Καματέρη και από το Γραφείο Εκπαίδευσης και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

Πραγματοποιηθήκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ

24 Μαρτίου
Στην τηλεδιάσκεψη με τον  Υπουργό Οικονομικών 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα: “Η οικονομία κοντά 
στις τοπικές κοινωνίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας” 
συμμετείχε και με παρέμβασή του ο Αντιπρόεδρος του 
ΣΘΕΒ κ. Ιωάννης Τσερέπας

30 Μαρτίου
Στα πλαίσια των προγραμμάτων ΠΡΟΒΛΕΠΩ και INNO-
TRAIN και στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν 
για τη συζήτηση της πορείας τους από τη μεριά του 
ΣΘΕΒ συμμετείχαν η κα Ελένη Καματέρη και η κα Ελένη 
Ευαγγελοπούλου

Ημερολόγιο




