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Συνάντηση ΣΕΒ με τους Περιφερειακούς Συνδέσμους στην Πάτρα

Με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ)
πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων
μελών του ΣΕΒ, στην Πάτρα, στις 8 και 9 Ιουλίου 2021.
Στη συνάντηση τέθηκαν από τους βιομηχανικούς συνδέσμους οι κοινές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων της περιφέρειας, που είναι:
Πρώτον, η άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας και
η στήριξη της ρευστότητας των μικρότερων επιχειρήσεων στην περιφέρεια.
Δεύτερον, η επίσπευση μεταρρυθμίσεων στη χωροταξία
και τις αδειοδοτήσεις στη μεταποίηση, με στόχο τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων στην περιφέρεια.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτης
Κουρμούσης, που αναφέρθηκε στο πλαίσιο ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων προς το δημόσιο και τις τράπεζες,
όπως και η Δρ Φαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών
της διαΝΕΟσις, παρουσιάζοντας έρευνα για την αγορά
ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, σε συνάντηση με τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη
και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, συζητήθηκε το
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025.

Πέμπτον, η ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε κάθε περιφερειακό
οικοσύστημα για την καλύτερη σύνδεση μεταξύ παραγωγής και αγοράς εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των βιομηχανικών συνδέσμων συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστο Μπούρα, και τον Αντιπρύτανη
Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθ. Παναγιώτη Δημόπουλο, και
συζήτησαν μαζί τους για τον πολύ επιτυχημένο πρώτο
κύκλο βιομηχανικών διδακτορικών, όπως και για τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Με την ευκαιρία της συνάντησης υπογράφηκε
Σύμφωνο επέκτασης της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας
ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τον ΣΕΒΠΕΔΕ για το θέμα.
Επιπλέον, αναφέρθηκε και η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest (Patras
IQ), που θα πραγματοποιηθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά
τον προσεχή Οκτώβριο.

Έκτον, τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών υποδομών
που εξυπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας,
με έμφαση στις συνδέσεις των ΒΙΠΕ με τα κεντρικά δίκτυα υποδομών και τις εμπορικές πύλες της χώρας.

Χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε ότι «παρά τα εμπόδια που μας βάζει η πανδημία, ο
ΣΕΒ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της περιφέρειας,

Τρίτον, ο εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Τέταρτον, η ετοιμότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και του νέου ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.
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Ενώ, αναδείχθηκε ομόφωνα η ανάγκη ενεργοποίησης
των επιχειρήσεων για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας
και των τοπικών κοινοτήτων.

Δραστηριότητες

με όχημα την γόνιμη συνεργασία του με τους περιφερειακούς βιομηχανικούς συνδέσμους. Με κοινές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κοινές προτάσεις, και
κοινές πρωτοβουλίες, στόχος μας είναι να ενισχυθεί κι
άλλο αυτή η σχέση τους ερχόμενους μήνες, που οι προκλήσεις θα ενταθούν, καθώς ο χρόνος για την αξιοποίηση
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ
θα αρχίσει να τρέχει. Φιλοδοξία μας είναι να παράγουν
το βέλτιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.»
Από πλευράς του, ο οικοδεσπότης της συνάντησης Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, κ. Κλεομένης Μπάρλος, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους σημείωσε ότι «η

συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Βιομηχανικών
Συνδέσμων, σηματοδοτεί και τονίζει τη σημασία που έχει
η στενότερη δυνατή συνεργασία μας για την επίτευξη
των κοινών μας στόχων. Θα πρέπει επίσης, εμφατικά να
τονίσω, ότι οι κοινοί μας στόχοι είναι αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ, ταυτόσημοι με τους εθνικούς μας
στόχους. Για αυτό εύχομαι την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στην σύνοδο αυτή και εύχομαι στην εξέλιξή της σε
μακροχρόνιο θεσμό.»
Στις συναντήσεις συμμετείχαν από τον ΣΘΕΒ η κα Έλενα
Καματέρη και Γενικοί Διευθυντές του ΣΒΘΣΕ, Στ. Ελλάδας
(ΣΒΣΕ), Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ), Αττικής και Πειραιά (ΣΒΑΠ) και του ΣΕΒ.
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Δραστηριότητες

Οι προκλήσεις του νέου ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Γ.Σ.
με τη συμμετοχή του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη

Σημαντική κρίθηκε η διαδικτυακή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ που πραγματοποιήθηκε στις
14 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του Διοικητή του ΟΑΕΔ
κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη με επίκεντρο τις πολιτικές ενέργειες απασχόλησης και τον ρόλο του νέου ΟΑΕΔ στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής αφού
καλωσόρισε τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ανέφερε πως ο Οργανισμός είναι από τους βασικούς συνομιλητές των κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξη της οικονομίας και
τη στήριξη της απασχόλησης. Η μεγαλύτερη πρόκληση
και στρατηγική προτεραιότητα για τον ΟΑΕΔ θα πρέπει
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να είναι η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά εργασίας, καθώς και η ενίσχυση του
ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση.
Μέσω μια ολοκληρωμένης προσέγγισης ο Διοικητής του
ΟΑΕΔ παρουσίασε τις αλλαγές ως προς τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού με νέες αντιλήψεις αναφορικά με
τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς και
με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων και εργαζόμενων.
Η έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και

Δραστηριότητες

κατάρτισης αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή και θα
συνεχιστεί με ακόμη εντονότερους ρυθμούς, με σύγχρονα προγράμματα επιδότησης της εργασίας και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης.
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ αντιλαμβανόμενος τις απαιτήσεις
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για εξειδικευμένο - τεχνικό προσωπικό ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι
ουραγός στην Ευρώπη όσον αφορά την αντιστοίχιση ειδικοτήτων και συμπλήρωσε πως «η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, που οφείλεται, σε μεγάλο

βαθμό, στην έλλειψη διασύνδεσης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας.
Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στο πλαίσιο των ραγδαίων
εξελίξεων που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και
των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της ψηφιακής
εποχής».
Με βλέμμα τις εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς ΣΘΕΒ και
ΟΑΕΔ θεωρούν σημαντική τη συνεργασία τους για την
αντιμετώπιση της ενίσχυσης νέων θέσεων εργασίας με
έμφαση στις ανάγκες των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Δήλωση ΣΘΕΒ για την ξαφνική απώλεια του Προέδρου της ΚΕΕ και ΕΒΕΑ
Κώστα Μίχαλου
Η ξαφνική απώλεια του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας και Προέδρου του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνου
Μίχαλου, σκόρπισε θλίψη το σύνολο του επιχειρηματικού
κόσμου.
Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος υπηρέτησε την επιχειρηματική
ιδέα λειτουργώντας με ιδιαίτερο τρόπο ως θεσμικός
σύμβουλος της Πολιτείας για τα καίρια ζητήματα του
«επιχειρείν», των επενδύσεων και της εθνικής οικονομίας.

Μέσα από την έντονη συλλογική του προσφορά,
εργάστηκε για κρίσιμα θέματα που απασχολούν την
επιχειρηματική κοινότητα, υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο
την ανάγκη για τη δημιουργία μιας ισχυρής παραγωγικής
βάσης στη Χώρα μας, με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Ο ΣΘΕΒ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλη την
Επιμελητηριακή κοινότητα, αλλά και την οικογένειά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ
7

Παρεμβάσεις

Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στο ηλεκτρολογικό δίκτυο για τις επιχειρήσεις στην περιοχή Κουλουρίου
Λάρισας
O Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης απέστειλε
επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα
Αγοραστό, αναφορικά με αιτήματα των επιχειρήσεων
μελών του ΣΘΕΒ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
του Κουλουρίου (Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης). Συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά για τα
προβλήματα που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στις χαμηλές ταχύτητες του διαδικτύου αλλά
και των συχνών διακοπών ρεύματος στο ηλεκτρολογικό
δίκτυο.
Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των επιχειρήσεων μελών
του ΣΘΕΒ η ταχύτητα του διαδικτύου στην εν λόγω περιοχή όχι μόνο είναι χαμηλή αλλά παρουσιάζονται συχνές
διακοπές. Η μέγιστη ταχύτητα που παρατηρείται είναι
8-10 Mbps, γεγονός το οποίο επιβραδύνει αρκετά την
επικοινωνία μέσω διαδικτύου δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα δε, κατά την περίοδο της πανδημίας,
όπου αρκετές επιχειρήσεις λειτουργούσαν μέσω της τηλεργασίας, η εξ’ αποστάσεως σύνδεση ήταν ιδιαίτερα
αργή δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία
τους.
Επιπροσθέτως στην επιστολή επισημαίνονται τα προβλήματα που εμφανίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
στο ηλεκτρολογικό δίκτυο της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν περιστατικά – εντός
δύο συνεχόμενων ημερών – διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύματος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στη παραγωγή τους.
Ο ΣΘΕΒ ζητάει από όλους τους αρμόδιους φορείς συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των παραπάνω
προβλημάτων, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και βιομηχανιών κα8

θώς ο δρόμος για τη μετάβαση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι μακρύς και προϋποθέτει επενδύσεις σε
τεχνολογία, αναβάθμιση δεξιοτήτων, δημιουργία νέων
εθνικών υποδομών και κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον.
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον κ. Απόστολο Καλογιάννη,
Δήμαρχο Λαρισαίων, στον κ. Μιχάλη Τσαμάζ, Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου ΟΤΕ, στον κ. Απόστολο Μπονώτη, Περιφερειακό Διευθυντή Θεσσαλίας του
ΟΤΕ καθώς και στον κ. Γεώργιο Αθανασιάδη, Διευθυντή
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας της ΔΕΔΔΗΕ.
--------------------------------------------------------------Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας των επιχειρήσεων μελών μας από 29 Ιουνίου 2021 αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, χαμηλή ταχύτητα του διαδικτύου, συχνές διακοπές
ρεύματος στο ηλεκτρολογικό δίκτυο ο ΟΤΕ και η ΔΕΔΔΗΕ
απέστειλαν απαντητική επιστολή προς τον Πρόεδρο του
ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη στην οποία αναφέρουν τα εξής:
«Σύμφωνα με την επιστολή του ΟΤΕ οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
έδειξαν ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών με υψηλές ταχύτητες. Ωστόσο,
δεσμεύτηκαν πως η περιοχή αποτελεί μέρος του έργου
«Ultra Fast Broadband (UFBB)» όπου θα αναβαθμιστούν
οι ευρωζωνικές υπηρεσίες στο βάθος της ερχόμενης τριετίας.
Όσον αφορά τις συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος
η ΔΕΔΔΗΕ τόνισε ότι στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
είναι δυνατόν να παρουσιαστούν “βραχείες” ή και “μακρές” διακοπές της τάσης παροχής από διάφορες αιτίες.
Πρότεινε τον συχνό έλεγχο και συντήρηση των εγκαταστάσεων, την αγορά και την εγκατάσταση εξιδεικευμένου
ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού».
Τα αιτήματα των επιχειρήσεων της περιοχής Κουλουρίου
για βελτίωση του δικτύου τηλεπικοινωνίων και ηλεκτρο-

Παρεμβάσεις

δότησης για την αδιάληπτη λειτουργία τους αποτελούν
προτεραιότητα του ΣΘΕΒ.

και την επανέναρξη των δια ζώσης εκπαιδεύσεων των
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων αυτών με τους
αρμόδιους φορείς με στοχευμένες παρεμβάσεις και συναντήσεις με τους Αρμόδιους προς όφελος των επιχειρήσεων της περιοχής.

Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση επιτρέπεται,
με απόφαση του Υπουργού, η υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06
έτους 2021 με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (e-learning), ενώ σε αντίθετη περίπτωση
για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49, η μέθοδος αυτή δεν είναι ενδεδειγμένη.

Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 με
την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(e-learning)
Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κώστα Χατζηδάκη απέστειλε ο ΣΘΕΒ αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης της εγκυκλίου ΛΑΕΚ
1-49 έτους 2019.
Όπως ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
37498/23.06.2021 απόφαση, από 23 Ιουνίου 2021 η υποβολή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021 θα πραγματοποιείται με
τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(e-learning).
Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται πως τα δια ζώσης προγράμματα θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα με την άρση των
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid19

Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των προγραμμάτων και να καθίσταται δυσχερής η υλοποίησή τους εντός του χρονικού
διαγράμματος που έχει τεθεί.
Στην επιστολή του ο ΣΘΕΒ αναφέρει πως είναι εφικτό η
υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων με την μέθοδο
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning),
η οποία αποτελεί μορφή κατάρτισης που εφαρμόζει το
σύνολο των αναθετουσών αρχών της Χώρας στα έργα
κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων που υλοποιούνται
σήμερα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο ΣΘΕΒ ζητάει την άρση
εμποδίων και την άμεση έκδοση απόφασης έναρξης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 με την μέθοδο της σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

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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Δραστηριότητες

Συμμετοχή του Health Hub στην 85η ΔΕΘ
εταίρος του προγράμματος και ο ΣΘΕΒ

Ξεχωριστή θέση είχε η παρουσίαση του Health Hub, του
πρώτου Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Τομέα της Υγείας και Φαρμάκων μέσω Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial
Intelligence) στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στην 85η ΔΕΘ.
Ο κόμβος Health Hub αναπτύχθηκε ύστερα από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας και τη Γενική Γραμματεία Εργασίας για την ανάδειξη των Ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής
Καινοτομίας μέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο των
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Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs).
Το Health Hub συμμετέχει επίσημα στον Οριστικό Πίνακα
του καταλόγου των 15 Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής
Καινοτομίας που αναδείχθηκαν σε εθνικό επίπεδο και
πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το νέο πολυετές
χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027
και τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο εταιρικό σχήμα του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας,
με συντονιστή το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, συντελείται από μία σύμπραξη 25 εταίρων, στους
οποίους ανήκει και ο ΣΘΕΒ.

Δραστηριότητες
Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ως παράγοντες εξέλιξης της επιχειρηματικότητας» με τη συμμετοχή του ΣΘΕΒ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου η διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης & συζήτησης με θέμα:
«Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Παράγοντες Εξέλιξης
της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του προγράμματος U-SOLVE.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο USOLVE, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, καθώς και
να συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το ποσοστό εφαρμογής
τους στην πόλη της Λάρισας.
Εκ μέρους του Συνδέσμου, Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών συμμετείχε με παρέμβασή του ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Γιακουβής ο οποίος αναφέρθηκε στους
στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και κατά πόσο
αυτοί εφαρμόζονται στην πόλης της Λάρισας και επιπλέον πως μπορούν να ενδυναμώσουν την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας.
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Ο κ. Γιακουβής, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «... Η οικονομική και κοινωνική εγρήγορση των πολιτών, η προσέλκυση
επενδύσεων, η προσέλευση επισκεπτών και τουριστών
καθώς και η ισορροπία μεταξύ της αστικής και περιαστικής - αγροτικής ζώνης της πόλης είναι δυνατόν να επιτευχθούν με ένα νέο σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης
της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας και την ανασύσταση της
εικόνας της πόλης.
Η πόλη χρειάζεται να στραφεί και να εκμεταλλευτεί τα
διακριτά πλεονεκτήματά της, όπως:
• την κεντροβαρή θέση της
• τη μακραίωνη ιστορία της, τα πανελλαδικής -και όχι
μόνο - εμβέλειας μνημεία της,
• τις βραβευμένες αστικές αναπλάσεις της και
• τον διαρκή και αυξανόμενο δυναμισμό της, σε κλάδους
όπως η αγροδιατροφή, το μέταλλο, η υγεία, ο τουρισμός,
η εκπαίδευση και η κατάρτιση...».

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι, που διοργανώθηκε από
τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος και τον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου στη
Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης στη Λάρισα, παρουσία πλήθους κόσμου, εκκοκκιστών, παραγωγών, Βουλευτών, εκπροσώπων ΥΠΑΑΤ, φορέων κ.α.
Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκε το έντονο ενδιαφέρον διεθνών οίκων ρουχισμού και μόδας, όπως η Lacoste,
για το ελληνικό πιστοποιημένο βαμβάκι το οποίο αποτελεί το 80%-85% του συνόλου της παραγωγής της Ε.Ε.
Οι περισσότεροι από τους ομιλητές εστίασαν στην παραγωγή ποιοτικού πιστοποιημένου προϊόντος, το οποίο
δίνει τη δυνατότητα να «κυριαρχήσει» στις διεθνείς αγορές, δίνονταν την απαιτούμενη υπεραξία στο προϊόν και
ενισχύοντας ταυτόχρονα το εισόδημα των παραγωγών.
Με συντονισμένες προσπάθειες και με την υιοθέτηση
και υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής, το ελληνικό
βαμβάκι θα λάβει νέα προοπτική και ώθηση με σκοπό
να οικοδομήσει το δικό του «brandname». Και αυτό το
brandname να ενισχυθεί σοβαρά στην Ευρώπη και τις
διεθνείς αγορές. Για να επιτευχθεί όμως και να καρποφορήσει η πολύ σημαντική μέχρι στιγμής προσπάθεια θα
πρέπει όλοι που εμπλέκονται στην αλυσίδα βάμβακος να

δουλέψουν ενωμένοι, προκειμένου το ελληνικό βαμβάκι να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο
ανταγωνισμό.
Στο συνέδριο παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος του ΣΘΕΒ κ.
Μιχάλης Ανατολίτης, η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη αλλά και ο πρώην Πρόεδρος κ. Απόστολος Δοντάς.
Το συνέδριο τίμησαν με ομιλίες τους, μεταξύ άλλων, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, η Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κα Χριστιάνα Καλογήρου, ο
Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Πέτρος Τζαβέλλας, το μέλος του Δ.Σ. και πρώην Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος κ. Βασίλης
Μάρκου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος κ. Αντώνης Σιάρκος, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας στην Copa Cogeca για το βαμβάκι κ. Χρήστος Τσιχήτας,
ο καθ. του ΓΠΑ κ. Δημήτρης Μπιλάλης, μέλη του Δ.Σ. της
ΔΟΒ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, επιστήμονες του ΕΛΓΟ κ.α.
Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες οι
οποίες προβάλουν και προσεγγίζουν καίρια θέματα που
απασχολούν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με
κύριο σκοπό τη χάραξη στρατηγικών επιλογών για την
αγροδιατροφή και την πρόσδοση προστιθέμενης αξίας
των προϊόντων αυτής.
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Δραστηριότητες
Συνεργασία ΣΘΕΒ και Εκπαιδευτικού Ομίλου Μητροπολιτικό Κολλέγιο - ΑΚΜΗ

Την ανάδειξη πρωτοβουλιών με στόχο την από κοινού
αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού έλαβαν με
απόφασή τους οι Διοικήσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Εκπαιδευτικού
Ομίλου Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ, την οποία και επικύρωσαν με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στις 3 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, προβλέπεται μια σειρά πρωτοβουλιών που
αφορούν τη διασύνδεση ερευνητικής και εκπαιδευτικής
δραστηριότητας με την αγορά εργασίας καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με έμφαση στην
ανάδειξη θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.
Οι δύο φορείς συμφώνησαν πως θα προχωρήσουν και
στη διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων – συνεδρίων,
σε πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος, πρωτίστως όμως οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις επιχειρήσεις μέλη
του Συνδέσμου, αυξάνοντας την αξία της πρακτικής αυ14

τής που θα οδηγήσει και στην αγορά εργασίας.
Στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η έγκαιρη και
αποτελεσματική προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας και τις
ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση της
αγοράς εργασίας και στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, η
ταχεία απαξίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί την ανάγκη ισχυρού συστήματος επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων
(upskilling), με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων,
η οποία θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας, πρωτεύοντα άξονα για την οικονομία και την
ανάπτυξη της Θεσσαλίας.
Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε εκ μέρους του ΣΘΕΒ
η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Καματέρη, από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο η Διευθύντρια Campus Θεσσαλίας κα
Ελίζα Κωνσταντινίδου και από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ ο Διευθυντής
κ. Πάρις Καλογεράκης.

Υπηρεσίες

Αναβαθμίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται εδώ και 30 χρόνια για τις
επιχειρήσεις μέλη
με στόχο τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και την αναζήτηση νέων αγορών
Ο ΣΘΕΒ λειτουργώντας ως σύμμαχος των επιχειρήσεων
και ακολουθώντας τα επιχειρηματικά δρώμενα αναβάθμισε περαιτέρω, την υπηρεσία εξαγωγών STHEV EXPORT
WINNERS.
Στόχος της υπηρεσίας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων
μελών που ασχολούνται με τις εξαγωγές ή ενδιαφέρονται να εξάγουν, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και
στη διεθνή ανάπτυξή τους.

ασύγκριτα υψηλή. Ο ΣΘΕΒ έχοντας την εμπειρία και την
πλήρη τεχνογνωσία είναι το σημείο αναφοράς των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και με την αναβάθμιση και ενδυνάμωση της υπηρεσίας αυτής με σκοπό την προώθηση
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς
αγορές, την υποστήριξη των περιφερειακών επιχειρήσεων να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν
νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους

Επιπροσθέτως, η συνεργασία του Συνδέσμου με τις
Πρεσβείες, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών και
Υποθέσεων σε όλο τον κόσμο, το Δίκτυο Πράξη και το
Enterprise Greece είναι η απόδειξη της εμπειρίας του,
που στηρίζει τα τελευταία 30 χρόνια τα μέλη του.

Το όραμα του Συνδέσμου και δημιουργού αυτής της υπηρεσίας είναι να υιοθετήσει η ελληνική κοινωνία μια κουλτούρα εξωστρέφειας όπου θα συμβάλει στην αύξηση του
ΑΕΠ και συνεπώς στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Σε καιρούς έντονης ανταγωνιστικότητας και χαώδους
τεχνογνωσίας κύριο μέλημα των εμπλεκόμενων με τον
επιχειρηματικό τομέα είναι να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό ώστε τα προϊόντα τους να διατεθούν σε ξένες αγορές καθώς η ποιότητά τους είναι

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υποστηρίζει καινοτόμες υπηρεσίες τηρώντας την υπόσχεση που έχει δώσει, να βρίσκεται κοντά στο πλευρό των επιχειρήσεων και στις επικείμενες ανάγκες τους.
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Παρουσίαση

Η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ιδρύθηκε το 1979 και στεγάζεται σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις στο 9ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης. Η στρατηγική της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η ανάπτυξη
υπερσύγχρονων ρομποτικών συστημάτων για αμυντικές, περιβαλλοντικές και
βιομηχανικές εφαρμογές. Στις άρτια σχεδιασμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας και συγκεκριμένα στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) πραγματοποιείται η πρωτογενής σύλληψη της ιδέας, η εμπεριστατωμένη έρευνα και
μελέτη και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός συστημάτων υψηλής τεχνολογίας
και άριστης απόδοσης.
Η συνεχής ενασχόληση, η μακροχρόνια μελέτη και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών με πολυάριθμες εφαρμογές,
αποδεικνύεται από την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με παγκόσμια
κατοχύρωση, κατατάσσοντας την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ σε Πρότυπο
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης παγκοσμίου βεληνεκούς.
Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της εταιρείας από
την ίδρυσή της έως σήμερα. Ξεκινώντας από την εφαρμογή πρωτοποριακών ιδεών που αμέσως προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, η εταιρεία προχώρησε με την προώθηση και την εξαγωγή αυτών των καινοτόμων
προϊόντων διεθνώς.
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Συνεργασία με τον Αμερικάνικο Στρατό για την αποστρατικοποίηση πυρομαχικών
Αναζητώντας λύση στο πρόβλημα συσσωρευμένων παρωχημένων πυρομαχικών στις αποθήκες του, ο Αμερικάνικος Στρατός πραγματοποίησε μια σειρά επισκέψεων
στην Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθήσει δοκιμές
και επιδείξεις του καινοτόμου συστήματος αποστρατικοποίησης πυρομαχικών “Castalia” που σχεδιάζει και
κατασκευάζει η Soukos Robots ΑΒΕΕ. Έπειτα από την παρακολούθηση επιδείξεων των αντίστοιχων συστημάτων
αποστρατικοποίησης που λειτουργούν στο Ναύσταθμο
Σαλαμίνας και στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ Λαυρίου, η
τεχνολογία αξιολογήθηκε από υψηλόβαθμα στελέχη του
Αμερικάνικου Στρατού και κρίθηκε ως η αποδοτικότερη,
αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη για τις ανάγκες
του Αμερικάνικου Στρατού. Έτσι, τον Ιούνιο του 2019 η
εταιρεία σύναψε σύμβαση με τον Αμερικάνικο στρατό
για την κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ενός συστήματος “Castalia” σε στρατιωτική βάση της πολιτείας
Utah των ΗΠΑ. Το σύστημα θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ στις
αρχές του 2022 με σκοπό την καταστροφή τόσο συμβατικών όσο και χημικών και βιολογικών πυρομαχικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Αμερικάνικου Στρατού.

νάμεις της χώρας, η Soukos Robots ABEE έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια δωρεές προς αυτές προσπαθώντας να υποστηρίξει και να διευκολύνει το σημαντικό
έργο που επιτελούν. Ενδεικτικά, τον Μάρτιο του 2017
η εταιρεία κατασκεύασε και δώρισε ένα νέο σύγχρονο
κλειστό σκοπευτήριο στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
στη Βέροια συνδράμοντας στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Το ίδιο έτος, η εταιρεία δώρισε ένα οικολογικό
αυτοκαθαριζόμενο πάνελ σκοποβολής στην Αστυνομική
Διεύθυνση Μαγνησίας και 5 αλεξίσφαιρα γιλέκα στην
Αστυνομία Ημαθίας. Η Soukos Robots ABEE διατηρώντας
πάντοτε υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, το Δεκέμβριο του 2020 δώρισε 1.200 μάσκες στην
Αστυνομία Λάρισας, ενώ συνέβαλε στη δωρεά τριών
υπερσύγχρονων οικίσκων που πραγματοποίησε η πανελλήνια ομοσπονδία αστυνομικών τον περασμένο Απρίλιο
στους σεισμοπαθείς Δαμάσιου Τυρνάβου εξοπλίζοντας
τους οικίσκους με ηλεκτρικές συσκευές και δείχνοντας
έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Το πρώτο ελληνικό σύστημα λέιζερ υψηλής ενέργειας
Πιστή στην ιδεολογία της για ανάπτυξη καινοτόμων και
υπερσύγχρονων ρομποτικών συστημάτων, η εταιρεία
ανέπτυξε πρόσφατα στον αμυντικό τομέα το πρώτο ελληνικό σύστημα λέιζερ υψηλής ενέργειας, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αμυντική έκθεση
Defea 2021 στην Αθήνα τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται
για ένα σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας με σκοπό
την παθητική ανίχνευση, την αδρανοποίηση ή κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), θαλάσσιων σκαφών, πυραύλων και ελικοπτέρων. Πρόκειται για
ρομποτικό σύστημα λέιζερ που πραγματοποιεί εκπομπή
φωτονίων από 5 έως 20 χιλιόμετρα. Διαθέτει σύστημα
σταθεροποίησης. Έχει αυτόματο σύστημα ευθυγράμμισης, ενώ διαθέτει τη δυνατότητα προσβολής ανά στόχο
ανά δύο με τρία δευτερόλεπτα.
Αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
Δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξη στις Ένοπλες Δυ17

Δραστηριότητες

Τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου InnoTrain

Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη η
τελευταία συνάντηση των εταίρων του Innotrain καθώς το
έργο φτάνει στο τέλος του μετά από 3 χρόνια υλοποίησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανεξετάστηκαν όλες
οι μέχρι τώρα δραστηριότητες, στόχοι και αποτελέσματα
ενώ προγραμματίστηκαν οι τελευταίες ενέργειες πριν
από την τελική δημοσίευση του έργου.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία,
τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα
μεταξύ αυτών και ο ΣΘΕΒ.

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.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ ομιλητής στο 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πρόληψης
Τραύματος Χεριού
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Με επιτυχία, την οποία σφράγισαν οι παρεμβάσεις
κορυφαίων επιστημόνων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Πρόληψης Τραύματος
Χεριού που πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο στις 3 και 4
Σεπτεμβρίου.

του χεριού, και ειδικότερα των σχετιζόμενων με εργατικά
ατυχήματα, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
αλλά και ατυχήματα στο σπίτι, ενώ επίσης συζητήθηκαν
οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες και τα οφέλη της
πρόληψης.

Στο συνέδριο, το οποίο φιλοξένησε παρουσίες από
ολόκληρη την Ευρώπη, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην
αιτιολογία, τη συχνότητα και την πρόληψη των τραυμάτων

Αναδείχθηκαν τα μοντέλα πρόληψης που εφαρμόζονται
διεθνώς και οδηγούν στη μείωση της αναπηρίας από τις
ακρωτηριαστικές κακώσεις του χεριού, στη μείωση των

Δραστηριότητες

δαπανών στο χώρο της υγείας, αλλά της επιβάρυνσης
των ασφαλιστικών ταμείων. Ταυτόχρονα αναφέρθηκαν
τεχνικές για την προώθηση της πρόληψης στις
επιχειρήσεις, αλλά και την κατάρτιση σε βασικά θέματα
πρόληψης του τραύματος στους οικιακούς, εργασιακούς
και αθλητικούς χώρους.
Μιλώντας στις εργασίες του συνεδρίου ο κ. Νταβέλης
μεταξύ άλλων επεσήμανε πως «…μου δίνεται η ευκαιρία
να αναφερθώ στη διαχείριση του βιομηχανικού ή
επιχειρησιακού κινδύνου για ατυχήματα στα άνω άκρα
καθώς και τη σημασία της πρόληψης των ατυχημάτων με
δια βίου εκπαίδευση και τη μετεγχειρητική αποκατάσταση
των τραυματιών. Γι’ αυτό και η διττή μου ιδιότητα,
όχι μόνο ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου ANIMUS αλλά και ως Πρόεδρος του Συνδέσμου
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

επλήγησαν.
Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η δια βίου
εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικός παράγοντας στην
πρόληψη και στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας μας.
Άλλωστε ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να αποκτούν
οι εργαζόμενοι τις σωστές πρακτικές εργασίας που να
εξασφαλίζουν την υγεία τους και την ασφάλειας τους. Ο
ΣΘΕΒ προωθεί σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς
θέματα ασφαλείας και υγείας με στόχο την βελτίωση του
εργασιακού επιπέδου που συνεπάγεται με την αύξηση
της παραγωγικής διαδικασίας. Μέσω της διαδικασίας
αυτής στόχος είναι η νοοτροπία εργασίας να γίνει
καλύτερη αλλά και ποιο ασφαλής…».

Ο επαγγελματικός κίνδυνος είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς παράγοντες που συμπεριλαμβάνεται
στο γενικό όρο εργασία και στην πραγματικότητα
επηρεάζει πολλές παραμέτρους της. Δίχως τη μελέτη
και την πρόληψη το ανθρώπινο δυναμικό κινδυνεύει
να πληγεί από ανεπιθύμητα συμβάντα ή γεγονότα που
συνήθως επιφέρουν άσχημες επιπτώσεις στην υγεία…
Οι τραυματισμοί του χεριού πρέπει να αντιμετωπίζονται
εξαρχής ολοκληρωμένα και σωστά προκειμένου να
αποφεύγονται υπολειπόμενες βλάβες μελλοντικά.
Αναμφίβολα, τα τελευταία χρόνια η αυξητική τάση
των τραυματισμών των χεριών οδήγησε ακόμα σε πιο
αποτελεσματικές λύσεις οι οποίες έχουν ως απόρροια
και την καλύτερη αποκατάσταση των εργαζομένων που
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Παρουσίαση

Η αμιγώς ελληνική εταιρεία βιοτεχνολογίας Prognosis
Βiotech ιδρύθηκε το 2011 από δύο Λαρισαίους επιστήμονες του χώρου της βιοχημείας, στην ιδιαίτερη πατρίδα
τους. Μοναδική στον χώρο της στην Ελλάδα με όραμα,
ανάπτυξη και αντανακλαστικά σύγχρονης ευρωπαϊκής
εταιρείας, έχει αναπτύξει στα δέκα χρόνια λειτουργίας
της, ιδιαίτερα εξαγωγική δραστηριότητα, διατηρώντας
ένα μεγάλο δίκτυο διανομέων σε όλο τον κόσμο και έχοντας ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες.
Κύριο αντικείμενό της η ανάπτυξη και παραγωγή ανοσοδιαγνωστικών τεστ για τους κλάδους της ασφάλειας των τροφίμων και των κλινικών διαγνωστικών, με
βάση την Λάρισα όπου στεγάζεται το R&D (Research and
Development) και η παραγωγή, και υποκατάστημα στην
Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται τα τμήματα πωλήσεων
και marketing, ενώ διαθέτει και θυγατρικές σε Ισπανία,
Γαλλία, Σερβία και Κίνα.
Επέκταση στον Ιατροτεχνολογικό τομέα
Η ως άνω σημαντική βάση και εμπειρία στον χώρο της
βιοτεχνολογίας με την ανάπτυξη και παρασκευή ανοσοδιαγνωστικών μεθόδων Elisa και Lateral flow (rapid test)
για τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, σε συνδυασμό με τις
τρέχουσες ανάγκες, οδήγησαν τον Απρίλιο του 2020 την
εταιρεία στην ήδη προγραμματισμένη από ιδρύσεώς της
ανάπτυξη του ιατροτεχνολογικού κλάδου. Αρχικό στόχο
αποτέλεσε η ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ για την ανίχνευση του ιού Covid-19.
Μέσα σε ένα μόλις χρόνο η εταιρεία αφιέρωσε πολύ ση20

μαντικό τμήμα των οικονομικών της πόρων για την στελέχωση και ενίσχυση του νεοσύστατου ιατροτεχνολογικού τμήματός, προσλαμβάνοντας υψηλά καταρτισμένο
ερευνητικό-επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό,
αλλά και νεότερο και καταλληλότερο εξοπλισμό για την
βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Μέχρι σήμερα η ProGnosis Biotech έχει αναπτύξει συνολικά επτά διαγνωστικές μεθόδους για την ανίχνευση της
νόσου Covid-19 (ή/και αντισωμάτων σε αυτή). Ειδικότερα, η εταιρία ανέπτυξε και παράγει: (α) ένα Rapιd Test
για την ανίχνευση ολικών αντισωμάτων έναντι του ιού,
(β) τέσσερις ημι-ποσοτικές μεθόδους ELISA για την προσδιορισμό αντισωμάτων, (γ) ένα Rapid Test ανίχνευσης
του ιού σε επιφάνειες και αντικείμενα και (δ) το Rapid
Test Ag 2019-nCoV για ανίχνευση του αντιγόνου του SarsCov2 σε ρινικό ή ρινοφαρυγγικό δείγμα.
Εξασφάλιση Ποιότητας
Για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της, η ProGnosis Biotech συμμετέχει μηνιαία σε
Proficiency Tests σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία και Ηνωμένες πολιτείες. Επιπλέον προμηθεύει με
τα προϊόντα της, τα οποία είναι πιστοποιημένα από διακεκριμένους παγκοσμίως φορείς, σημαντικά εργαστήρια σε εσωτερικό και εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένη με
ISO 9001:2015 για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες και
το R&D (Research and Development) καθώς και με ISO
13485:2016 για την ανάπτυξη και παραγωγή in vitro διαγνωστικών συσκευών. Τέλος η ProGnosis Biotech έχει λάβει σημαντική διάκριση και από τα βραβεία Healthcare

Business Awards 2021, κερδίζοντας Χρυσό Βραβείο στον
τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και Χάλκινο Βραβείο στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση της Covid-19.
Στόχος της ProGnosis Biotech είναι να παρέχει καινοτόμες, ακριβείς και απλές λύσεις στις προκλήσεις που
παρουσιάζονται στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων
αλλά και των κλινικών διαγνωστικών ακολουθώντας το
μότο της: «Ακρίβεια μέσω της Καινοτομίας».
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Συνέντευξη Προέδρου

...στην εφημερίδα larissanet και στον δημοσιογράφο Γιάννη Ανδρεάκη

«Με δεδομένο ότι το τέλος του καλοκαιριού αποτελεί
ορόσημο για την εκκίνηση της νέας χρονικής περιόδου…
Πώς θα σκιαγραφούσατε την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται επιχειρηματικός κόσμος;
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί προδιαθέτει ένα
πολύπλοκο και δυναμικό περιβάλλον με απειλές και ευκαιρίες στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επιχειρήσεις σε όλη την χώρα και στην Θεσσαλία δέχτηκαν
ανομοιόμορφες μειώσεις, κάποιες υποχώρησαν ενώ άλλες αναπτύχθηκαν κατακόρυφα. Σε ορισμένες μάλιστα
δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι μετακινήσεις και το λιανικό εμπόριο επλήγησαν περισσότερο.
Όπως είναι αναμενόμενο, η υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει αρνητικό κλίμα για τις επενδύσεις. Την ίδια
ώρα, ωστόσο, αναδεικνύονται νέες τάσεις, προκλήσεις
και ευκαιρίες που θα διαμορφώσουν το περιβάλλον της
επόμενης μέρας. Οι επιχειρήσεις κράτησαν τις αξίες τους,
τους ανθρώπους τους και ανταποκρίθηκαν στις νέες προκλήσεις. Σίγουρα η περίοδος που διανύουμε είναι εξίσου
σημαντική εάν δεν προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις
σχετικά με το υγειονομικό περιβάλλον που θα οδηγήσει
σε νέες μεταβολές τόσο στην επιχειρηματικότητα, στην
εργασία και στην οικονομία γενικότερα.
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας σε ότι αφορά τις προοπτικές για το προσεχές διάστημα για τις επιχειρήσεις των
κλάδων που εκπροσωπεί ο ΣΘΕΒ όσο και συνολικά στην
οικονομική δραστηριότητα;
Οι προοπτικές στο σύνολο της οικονομίας θα επηρεαστούν αρνητικά ή θετικά από τον συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Εάν θεωρήσουμε ότι τους
επόμενους μήνες η πανδημία θα αμβλυνθεί, τότε αρχικά
μπορούμε να συζητάμε για μια αύξηση της οικονομική
δραστηριότητας. Η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να
22

μεταβληθεί θετικά εάν επισπευσθεί ο εμβολιασμός των
πολιτών με στόχο οι αγορές να παραμείνουν ανοιχτές
όπου οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν από τους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με στόχο την
ευελιξία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Ο ρόλος μας ως ΣΘΕΒ στην καταπολέμηση της πανδημίας
και της δημιουργίας ενός τοίχου ανοσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην διατήρηση των επιχειρήσεων σε άνοδο και στην συνεχόμενη
ανάπτυξη της οικονομίας.
Τι είναι αυτό που θα έπρεπε – κατά τη γνώμη σας – να
αποτελέσει την βασική προτεραιότητα ώστε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην πορεία της Οικονομίας;
Οι προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας, όπως η οικονομική κρίση, η υγειονομική ανασφάλεια, η κλιματική
αλλαγή και η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε αλλαγές, όπου η επαναφορά της
στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί πλέον ένα
στοίχημα για όλους μας. Η επιχειρηματικότητα της χώρας, όπως εκφράζεται από τον ΣΘΕΒ, επαναπροσδιορίζει
το ρόλο, την αποστολή και με βασική προτεραιότητα μια
σύγχρονη περιφερειακή πολιτική με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα με στοχευμένες οριζόντιες παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ολοκληρωμένο
στρατηγικό σχεδιασμό σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Μια επιχειρηματικότητα που επιδιώκει να είναι δύναμη
θετικής αλλαγής και καταλύτης ευημερίας με έμφαση
στην καινοτομία και την διεθνοποίηση σε νέες αγορές έννοιες που προϋποθέτουν γνώσεις, ψηφιακές ικανότητες,
δεξιότητες και μάθηση ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις
και τα στελέχη τους να ανταπεξέλθουν στις νέες οικονομικές προκλήσεις.
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TZIASTOUDIS DESIGN
Κορυφαία στιγμή των 45 ετών της TZIASTOUDIS DESIGN, αποτελεί η
βράβευση της με το GOLD AWARD στα KITCHEN & BATH AWARDS 2021
στην κατηγορία BEST KITCHEN, για το μοντέλο ICON KITCHEN.
Η κουζίνα ICON αποτελεί την τελευταία δημιουργία της εταιρείας TZIASTOUDIS DESIGN. Κατά την διάρκεια της μελέτης, σχεδιασμού και
κατασκευής, βασικό μέλημα ήταν η δημιουργία μιας κουζίνας που να
συνδυάζει υψηλές προδιαγραφές και καινοτομία σε επίπεδο υλικών,
μηχανισμών, σχεδιασμού, εργονομίας, κατασκευής και εφαρμογής.
Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιουλίου στο House 124, το βραβείο παρέλαβαν ο Γιάννης
Τζιαστούδης μαζί με την Γεωργία Τζιαστούδη. Οι επιτυχίες είναι πάντα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Όλοι οι
άνθρωποι της TZIASTOUDIS DESIGN συνεισφέρανε σε αυτή την επιτυχία.

INTERCOMM FOODS Α.Ε.
Με μια νέα διάκριση στο φόρουμ – θεσμό για την ελληνική
επιχειρηματικότητα, τιμήθηκε για μια ακόμα φορά η Intercomm Foods SA. Η λαρισινή μεταποιητική εταιρεία
βραβεύτηκε με το «DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2021», ως μία από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις
της χώρας, για τη συμβολή της στην απασχόληση, στην
εξωστρέφεια και στο επενδυτικό της πρόγραμμα, σε
ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο κτήμα
«Γαλάζιο» στο Ελληνικό την περασμένη Τετάρτη.
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με
όλα τα μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού και
μεταδόθηκε διαδικτυακά, συμμετείχαν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, των δυναμικότερων
επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρηματικών φορέων της
χώρας, καθώς και εκπρόσωποι εμπορικών επιμελητηρίων.
Σκοπός ήταν να προβληθεί «ό,τι πιο αισιόδοξο υπάρχει
στην επιχειρηματική σκηνή και να δείξουμε το καινούριο
που έρχεται» στη μετά-covid εποχή, όπως χαρακτηριστικά
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ειπώθηκε. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων έγινε με βάση
τα οικονομικά τους αποτελέσματα, τους ισολογισμούς
και τις επιδόσεις τους σε σημαντικούς τομείς.
Η κα Ευαγγελία Τσαγκούλη από το τμήμα Μάρκετινγκ
και Πωλήσεων παρέλαβε το βραβείο στην αρχαιότερη
εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας της χώρας, από
τον πρόεδρο της Enterprise Greece κ. Ιωανν. Σμυρλή και
εξέφρασε τις ευχαριστίες της στους οργανωτές.

Επιχειρηματικά νέα

ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.
Για ακόμη μία χρονιά, τρεις νέες σημαντικές διακρίσεις για
την καινοτομία των προϊόντων της απέσπασε η ΟΛΥΜΠΟΣ. Τα
φετινά Best Launching Awards 2021 επεφύλαξαν ξεχωριστές
βραβεύσεις για τα φυτικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ Βρώμη, Βρώμη
Ροδάκινο και Βρώμη Μπανάνα-Κακάο στην κατηγορία των
τροφίμων.
Τα φυτικά επιδόρπια ΚΑΡΠΟΣ Βρώμη είναι τρεις νέες προτάσεις
της ΟΛΥΜΠΟΣ με υψηλή διατροφική αξία και υπέροχη γεύση. Πρόκειται για 100% φυτικά επιδόρπια βρώμης,
πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνες, δεν περιέχουν λακτόζη και είναι κατάλληλα για χορτοφάγους, αλλά και για
περιόδους νηστείας. Η ΟΛΥΜΠΟΣ 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 κος.
Χρήστος Καμπαγιάννης, υπεύθυνος δικτύου διανομής & πωλήσεων.

Νέα μέλη

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ
25

