
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Υπηρεσία του Συνδέσμου συνέβαλαν στα ακόλουθα…

Δράσεις 2021



Προώθηση Θεμάτων και Μελών
Είναι αυτονόητο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεων του ΣΘΕΒ αφορούσε ζητήματα στήριξης των επιχειρήσεων που
επλήγησαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι προτάσεις του ΣΘΕΒ αφορούσαν τόσο τη βελτιστοποίηση μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση όσο και την υιοθέτηση
νέων μέτρων αναγκαίων για τη βιωσιμότητα και λειτουργία των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
πλαίσιο με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν το σύνολο των θεμάτων ενδιαφέροντος των μελών μας, χρηματοοικονομικά-ρευστότητα, φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εργασιακά-ασφαλιστικά, απασχόληση-τηλεργασία και αναστολές εργασίας, υποχρεώσεις εργαζομένων
εργοδοτών για την τήρηση μέτρων προστασίας, υγειονομικά πρωτόκολλα-υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, μετακινήσεις ανθρώπων
και διακίνηση εμπορευμάτων (ψηφιακό πιστοποιητικό covid), δημοτικά τέλη, αναθεώρηση χωροταξικού σχεδιασμού κλπ.

2021

Παρακολουθούμε την επικαιρότητα, μιλάμε με τις επιχειρήσεις,
αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε τα ειδικά θέματα και προσπαθήσαμε να
επιλύσουμε σοβαρά προβλήματα της επιχειρηματικότητας. Θέσαμε τα θέματα
και τους προβληματισμούς μας και στην Ετήσια Συνέλευση και στα Διοικητικά
Συμβούλια και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους
φορείς με σκοπό την επίλυσή τους.



Προώθηση θεμάτων μελών 
– κυριότερες παρεμβάσεις

Ειδικά θέματα

Νέα μέλη

Παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΕΠΑΝΕΚ 2021-2027

Αυξήσεις των τιμολογίων στο βιομηχανικό ρεύμα

Αναθεώρηση διαδικασιών για την εκπαίδευση χειριστών μηχανημάτων έργου και τις διαδικασίες
έκδοσης άδειας χειρισμού

Καθυστερήσεις στις αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ και στην έκδοση της εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,24%
για το έτος 2021

Στήριξη των αγροτών, των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων μεταποίησης και τυποποίησης των
φρούτων που επλήγησαν από τους παγετούς Μαρτίου και Απριλίου 2021

Σύσταση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής υλοποίησης ταξιδιών. Κοινά πρωτόκολλα για ελεγχόμενες
μετακινήσεις εντός Ε.Ε.

Σ.Ν. «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»

Ειδικά θέματα επιχειρήσεων περιοχής Κουλουρίου αναφορικά με το τηλεπικοινωνιακό και
ηλεκτρολογικό δίκτυο

Κατάθεση προτάσεων για την υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία

Υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (e-learning)

«Εξοικονομώ 2021» Προβλήματα εφαρμογής του νέου οδηγού

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος - Διαβούλευση επί του Σ.Ν
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Προώθηση θεμάτων μελών -
Ειδικά θέματα

Νέα μέλη

Ψηφιακός μετασχηματισμός – 4η Βιομηχανική Επανάσταση
• Ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων με ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό
• Κίνητρα για αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων
• Κίνητρα για την απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, πχ. κατάργηση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

Πιστοποίηση και τυποποίηση
• Στήριξη με χρηματοδοτικά κίνητρα τυποποίησης και πιστοποίησης επιχειρήσεων – έλεγχος και εποπτεία αγοράς

Έρευνα και ανάπτυξη – Καινοτομία
• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με καινοτόμες λύσεις για τη διαφοροποίηση προϊόντων
• Συμμετοχή επιχειρήσεων μελών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμαμ

Πράσινη επιχειρηματικότητα
• Επιδότηση δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2
• Ενίσχυση επενδύσεων στην πράσινη οικονομία (κυκλική οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, κλπ.)

Υποδομές
• Ανάπτυξη υποδομών συνδυασμένων μεταφορών (σιδηρόδρομοι, λιμάνια), οδικών μεταφορών και δικτύων logistics
• Διασύνδεση σιδηρόδρομου, αεροδρομίου και λιμανιού με τις ΒΙΠΕ

Πολιτική προώθησης-προβολής προϊόντων και υπηρεσιών
• Χρηματοδοτική υποστήριξη στοχευμένων δράσεων προβολής-προώθησης για την ενδυνάμωση εξωστρέφειας και την ενίσχυση της

διεθνούς ανταγωνιστικότητας

Ενίσχυση δεξιοτήτων εξαγωγικών στελεχών (εκπαίδευση – κατάρτιση)
• Συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
• Ο ρόλος του ΛΑΕΚ στην εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων
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Προώθηση θεμάτων μελών -
Νέα μέλη

Νέα μέλη

Στις 31/12/2021 στο μητρώο μελών του ΣΘΕΒ συμμετείχαν 370 επιχειρήσεις.

14 Νέα μέλη

COSMOSHEALTH - ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΚ ΜΟΝΟΠΡ. ΑΕ

PROGNOSIS BIOTECH Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ

ΑΤΡADIUS ΟΜΙΛΟΣ

PVG HELLAS S.A

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

GRANT THORNTON

POLYECO AE

ΠΟΥΛΗΣ ΑΕ

ADRITEC EUROPE S.A.

PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

INFOMETAL ΑΦΟΙ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΟΙ ΜΠΕΣΙΟΥ ΟΕ

Συναντήσεις μελών της διοίκησης και της Υπηρεσίας στο πλαίσιο δικτύωσης σε νέα και
υφιστάμενα μέλη αλλά και με εκπροσώπους φορέων (Τρίκαλα – Καρδίτσα) για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή.
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Στήριξη σε αιτήματα επιχειρήσεων 
λόγω covid-19
• Μερική άρση της σχετικής απαγόρευσης διενέργειας πλειστηριασμών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, με τη ρητή εξαίρεση των

φορέων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει δημοτικών επιχειρήσεων από το πλέγμα προστασίας

• Ρύθμιση θεμάτων τηλεργασίας και ακόμη ευρύτερης ευελιξίας στην εργασία όσων εργαζομένων έχουν τεθεί σε αναστολή ή/και
αποτελούν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

• Παροχή διευκολύνσεων μετακινήσεων προς και από το εξωτερικό σε εξαγωγείς, στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων και οδηγούς
διεθνών μεταφορών

• Μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων - Υποχρεωτική αναστολή εργασίας εργαζομένων
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

2021

Συνεχίσαμε και θα συνεχίσουμε την έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση των μελών μας μέσω του ειδικού πεδίου στην
ιστοσελίδα μας.



Έρευνα ικανοποίησης υπηρεσιών
από τις επιχειρήσεις μέλη μας

2021

Σύμφωνα με την ανάλυση του ερωτηματολογίου που εστάλη στα μέλη μας οι επιχειρήσεις μας σε μεγάλο ποσοστό ζήτησαν τη
βοήθεια του Συνδέσμου σε κάποιο ειδικό θέμα που ήθελαν να επιλύσουν, η βοήθεια στα θέματα προς επίλυση που έλαβαν οι
επιχειρήσεις-μέλη ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό θετική ενώ μεγάλη ικανοποίηση εξέφρασαν οι ερωτηθέντες από τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο ΣΘΕΒ στα μέλη του γενικότερα.



Έρευνα ικανοποίησης υπηρεσιών
από τις επιχειρήσεις μέλη μας

2021

Στόχοι για το 2022:

 Διεύρυνση των υπηρεσιών προς τα μέλη μας (π.χ κλαδικά θέματα, προσαρμοσμένα πάνω στις ανάγκες, ειδικά forum με
εξειδίκευση σε ειδικά θέματα, κλειστές συναντήσεις εργασίας, ενεργή συμμετοχή σε διαβουλεύσεις , ενημέρωση για
θέματα εξαγωγών για αναδυόμενες αγορές κλπ).

 Αξιοποίηση της υπηρεσίας Διασύνδεσης Εργασίας μέσω σχετικής ενημέρωσης και προώθησης στα μέλη

 Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενίσχυση των ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων μελών.

 Ενημέρωση των υπηρεσιών του Δικτύου Πράξη και των εργαλείων χρηματοδότησης μέσω των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις μέλη μας



Ενημέρωση μελών

2021

Στάλθηκαν 6 ενημερωτικές εγκύκλιοι που αφορούσαν τους πιο κάτω τομείς:
• Νομοθετικές ρυθμίσεις – Αποφάσεις σχετικά με τον COVID 19
• Οικονομικές εκθέσεις
• Στοιχεία από Πρεσβείες και Γραφεία ΟΕΥ από όλο τον κόσμο
• Ενημέρωση για εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, συνεδρίων, εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Κλαδικές μελέτες
• Μηνύματα συνεργασίας
• Δελτία ζητήσεων και προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών
• Διαγωνισμούς- Προμήθειες
• Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Επιπλέον το 2021 ο ΣΘΕΒ ξεκίνησε την αποστολή μηνιαίου ενημερωτικού newsletter με ειδήσεις
επιχειρηματικού, οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και έκτακτης επικαιρότητας.

Tέλος, στην ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ www.sthev.gr οι επιχειρήσεις μέλη μας ενημερώθηκαν καθ΄όλη την
διάρκεια του έτους μέσω του ειδικού πλαισίου ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και την
σχετική νομοθετική διάταξη για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

http://www.sthev.gr/


Τηλεδιασκέψεις με Υπουργούς

2021

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Κώστας Σκρέκας (Γ.Σ. 27/04/2021)

Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας
(Δ.Σ. 20/04/2021)

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Κωστής Χατζηδάκης (Γ.Σ. 01/06/2021)



2021

Συμβούλιο Προέδρων

Με τη συμμετοχή του Προέδρου του 
ΣΕΒ κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου 

(26/01/2021)



Εκδηλώσεις
Ευρύ φάσμα θεμάτων με σκοπό να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο:

• Fit for 55 Στόχοι του πακέτου της Ε.Ε. για τη μείωση του άνθρακα έως το 2030: Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον επιχειρηματικό
κόσμο

• Πράσινη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα
• Η πρόκληση των αναδυόμενων αγορών στην covid εποχή» (Ταϊλάνδη, Μεξικό, Αργεντινή)
• Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο της Απολιγνιτοποίησης και ευκαιρίες που προκύπτουν στην περιοχή της Θεσσαλίας, σε συνεργασία

με την Grant Thornton
• Παρουσίαση διαδικτυακής πλατφόρμας «Access2markets»
• Σημαντικές φορολογικές και νομολογιακές εξελίξεις στη φορολογία των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Deloitte
• Οι εξαγωγικές προκλήσεις στην πανδημία για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ
• Πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ
• Βιώσιμη ανάκαμψη και ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος
• Webcast του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την EY Ελλάδος με θέμα: «Ο μετασχηματισμός, η εξωστρέφεια και η μεγέθυνση της επιχείρησης, κλειδί

για την έξοδο από την κρίση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη». (2 Φεβρουαρίου 2021)
• Διαδικτυακή ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λάρισας του χρηματοδοτούμενου προγράμματος κινητικότητας

εργαζομένων MobiliseSME. (26 Φεβρουαρίου 2021)
• Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε ως εταίρος του MobiliseSME στο webinar που διοργάνωσε ο συντονιστής του έργου Fundacion Equipohumano: «Ενισχύστε

την επιχείρησή σας στην Ε.Ε.: διεθνοποίηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΜΕ». (10 Μαρτίου 2021)
• Διαδικτυακή ημερίδα του ΣΘΕΒ για το πρόγραμμα MobiliseSME με θέμα: «Διασυνοριακή ανταλλαγή επιχειρήσεων και εργαζομένων». (17

Ιουνίου 2021)
• Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε στην εταιρική συνάντηση που διοργάνωσε το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FACIT:

«Fostering Active Citizenship Competences». (30 Νοεμβρίου 2021)
• Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση σε τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για το πρόγραμμα MobiliseSME:

«Αξιοποιήστε ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω του MobiliseSME». (4 Νοεμβρίου 2021).

αλλά συμμετείχαμε και σε δράσεις τρίτων όπως για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ομιλία Γενικής Διευθύντριας), για την 
αξιοποίηση του ταμείου ανάκαμψης της Θεσσαλίας (παρέμβαση Προέδρου), για τη στήριξη της οικονομίας στη Θεσσαλίας (συμμετοχή 
Αντιπροέδρου κ. Τσερέπα).
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Εκδηλώσεις

2021



Εκδηλώσεις

2021



Εκδηλώσεις

2021



Ετήσια Συνέλευση

2021

23 Μαρτίου



Χορηγοί

2021



Χορηγοί

2021



Συνεντεύξεις – άρθρα – δηλώσεις
• Άρθρο Προέδρου ΣΘΕΒ στο Diamonds of the Greek Economy 2021 «Οι αναδυόμενες προκλήσεις και η ανταπόκριση σε αυτές

καθοριστικός παράγοντας για την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας κατά τα επόμενα χρόνια»

• Ικανοποίηση για την συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για την έκδοση του «πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού»

• Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ για την ημέρα της Ευρώπης

• Μελέτη Αγροδιατροφής (Συνεργασία ΕΥ & Τράπεζας Πειραιώς), καταγραφή απόψεων για τον κλάδο

• Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ ««Ανάσα ζωής» για την επιχειρηματική κοινότητα τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης»

• Δήλωση Προέδρου ΣΘΕΒ «Ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει το εμβόλιο ανάπτυξης»

• Άρθρο της Γενικής Διευθύντριας κας Έλενας Καματέρη για την εργασιακή ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών στους χώρους
της εργασίας

2021



Εκπαιδευτικά
Προγράμματα
O ΣΘΕΒ είναι σύμμαχος των επιχειρήσεων στην προσπάθεια που καταβάλλουν για
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
προσωπικού τους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση στους εργαζόμενους τους.

Συνεχίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητά του, επιμορφώνοντας εκατοντάδες
επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους των Θεσσαλικών
επιχειρήσεων.

Ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, όπως η κρίση με την πανδημία του COVID – 19, ο
Σύνδεσμος συνεχίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη των επιχειρήσεων – μελών του και να
επενδύει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.
Πιστεύει πως μέσω της εκπαίδευσης θα επέλθει η εξέλιξη τόσο των ανθρώπων που
απαρτίζουν μια επιχείρηση όσο και την ίδια την επιχείρηση. Έτσι, λοιπόν,
εναρμονισμένος με τις αλλαγές του περιβάλλοντος ο ΣΘΕΒ προχώρησε στην
υλοποίηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανταποκρινόμενος στις
ανάγκες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο ΣΘΕΒ βάση της Εγκυκλίου ΛΑΕΚ 1-49 2019 για τα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49, ΕΤΟΣ
2019) υλοποίησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων το 2021 ενώ πρόκειται
να υλοποιηθεί και δεύτερο το 2022.

διεπιχειρησιακά 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

Self – coaching

Συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού 
PLC

Αποθήκη, λιτή οργάνωση – ευέλικτη 
λειτουργία

Δεξιότητες πώλησης – αντιρρήσεων & 
πειθούς σε περίοδο αλλαγών

Ενδοομιλική τιμολόγηση

Το νέο εργασιακό στην πράξη –
διαχείριση και εργαλεία ευέλικτης 

εργασίας – διαχείριση κρίσης

Διαχείριση Αποθεμάτων και Οργάνωση 
Αποθήκης
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Χρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα

2021

Το έργο επικεντρώνεται 
στον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη μιας 
πλατφόρμας IoT
φορητών αισθητήρων, 
μαζί με στοιχεία 
μηχανικής μάθησης στο 
σύννεφο (Machine
Learning), για την 
πρόβλεψη και 
ανίχνευση οξέων 
ιατρικών συμβάντων 
καθώς και αγχωτικών 
συνθηκών στον χώρο 
εργασίας

Ενίσχυση της 
κινητικότητας 
εργαζομένων που 
απασχολούνται σε ΜΜΕ 
της Ευρώπης και 
ανάπτυξη ενός πλάνου 
που θα λειτουργεί ως 
οδηγός κινητικότητας 
για τους εργαζόμενους 

Στόχος του έργου είναι 
η αναβάθμιση των 
επαγγελματικών 
ικανοτήτων των 
επαγγελματιών που 
ασχολούνται 
καθημερινά με τις 
επαγγελματικές σχέσεις 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και την 
παράδοση 
προγραμμάτων 
μάθησης με βάση την 
εργασία που 
υποδεικνύουν ποιοτική 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων υψηλής 
ποιότητας

Αύξηση της επάρκειας 
ελαφρού μετάλλου/ 
αλουμινίου των 
επαγγελματιών 
εκπαιδευτικών και 
μαθητών τεχνολογίας 
μετάλλων με το νέο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος 
βασισμένο στις ανάγκες 
της βιομηχανίας

AluVET

Αφορά την
ψηφιοποίηση του 
τομέα της Υγείας & 
Φαρμάκων μέσω της 
παροχής σχετικών 
υπηρεσιών που θα 
προσφέρει το Health 
Hub σε εταιρείες και 
δημόσιους φορείς, για 
την επίτευξη του 
ψηφιακού 
μετασχηματισμού με τη 
χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης

Διερευνούμε το ενδεχόμενο για τη συμμετοχή μας και σε επιπλέον χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα
οποία θα υποβληθούν την προγραμματική περίοδο του Νοεμβρίου



Χρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα

2021

Ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες – συναντήσεις για την παρουσίαση και υλοποίηση των προγραμμάτων



Δράσεις με ΣΕΒ
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ΣΕΒ

• Συντονιστικό Συμβούλιο περιφερειακών και τοπικών Οργανώσεων του ΣΕΒ για θέματα επενδύσεων

• Ομάδα εργασίας για την Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων

• Ομάδα εργασίας για την Προστασία προσωπικών δεδομένων

• Κλειστές συναντήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης και πολιτικών παραγόντων για θέματα βιομηχανίας, καινοτομίας,

ανάπτυξης, οικονομίας και επενδύσεων.

• Αποστολή προτάσεων - παρεμβάσεων σε ειδικά θέματα.

2021



• Υποστηρίξαμε επιχειρήσεις μέλη εντοπίζοντας εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή
ερευνητική συνεργασία,

• Ενημερώσαμε τις επιχειρήσεις για ειδικά θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας,

• Προωθήσαμε περισσότερα ερωτήματα των επιχειρήσεων μελών του για ανεύρεση νέων δικτύων και αγορών στο εξωτερικό
παρέχοντας επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς,
έρευνα πατεντών κλπ),

• Βοηθήσαμε επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις για την αναζήτηση συνεργατών (b2b, matchmaking events) και

• Ενθαρρύναμε τις επιχειρήσεις μέλη να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά, εθνικά δίκτυα και σχήματα συνεργασίας.

Διοργανώσαμε

• Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας 2021: Κάντε Πράξη την Επιχειρηματική σας Ιδέα», την
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

• Ενημερωτικό διαδικτυακό εργαστήρι με θέμα: «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στους τομείς της Υγείας και της Αγροδιατροφής στον
Ορίζοντα Ευρώπη», την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.
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2021

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και διαδικτυακές συναντήσεις με τις εταιρίες: ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΕ, ΕΒΥΠ ΕΕ, ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ, JOIST, LARISSA FACE
COVER AE. EΛΒΑΚ ΑΕ, GM STUDIO, FoodOxys, ProGnosis Biotech S.A, ΠΕΕΕΒ, ΔΙΑΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ, ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε., Terracom S.A., ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, GOLDEN MOVIES STUDIO, Biomechanical Solutions, ALFA SEEDS,
SINHELLAS, ALFA WOOD GROUP, SOUKOS ROBOTS, ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕ, HER S.A., ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ.

Θα συνεχίσουμε μέσω:

- Υλοποίησης εκδηλώσεων και ενημερωτικής ημερίδας για το πρόγραμμα του HORIZON

- Συνεχούς υποστήριξης επιχειρήσεων για τις δράσεις του Δικτύου Πράξη

- Απασχόλησης ατόμου στις εγκαταστάσεις μας για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του Δικτύου.



Έχουμε δεχθεί 120 βιογραφικά σημειώματα από ανέργους αλλά και στελέχη που
επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον ενώ έχουμε πραγματοποιήσει
σειρά συνεντεύξεων.

Παράλληλα, έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 30 εταιρείες με τη δημοσίευση στην
ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συνδέσου των θέσεων
εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν αλλά και την αποστολή 130 βιογραφικών
σημειωμάτων από τη βάση δεδομένων του ΣΘΕΒ.
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Ο ΣΘΕΒ συνεχίζει να παρέχει ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ την υπηρεσία στήριξης των επιχειρήσεων μελών που ασχολούνται με τις εξαγωγές ή

θέλουν να εξάγουν, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στη διεθνή ανάπτυξή τους. Η συνεργασία μας με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε όλο τον κόσμο είναι τα τελευταία 30 χρόνια ιδιαίτερα ικανοποιητική και ωφέλιμη.

Ειδικότερα οι Υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ μέσα από το Export Winners είναι:

1. Επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες κλάδους υπηρεσίες προϊόντα

2. Ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες

3. Διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, κλαδικές

συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

4. Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Δημοπρασίες έργων

5. Στατιστικές αναλύσεις για την πορεία των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων ανά κλάδο για κάθε πιθανή χώρα και προορισμό

6. Υπόδειξη δυνητικών συνεργατών (εισαγωγέων – χονδρεμπόρων, αλυσίδων σούπερ – μάρκετ κ.λ.π.) με αναλυτικά προφίλ στο

εξωτερικό καθώς και ζητήσεις προϊόντων

7. Απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα

8. Παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

2021
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Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Ο ΣΘΕΒ και τα μέλη του λειτουργούν τράπεζα αίματος με το ΠΓΝΛ από το 2007 και 

ενισχύουν:

Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμων

Συσσίτια Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Έργο φιλανθρωπικών σωματείων

Δομές για την αντιμετώπιση του covid-19

Το Χαμόγελο του παιδιού

Συνέργειες μεταξύ των μελών
Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ επωφελούνται από τις ειδικές προσφορές / τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στα υπόλοιπα 

μέλη του Συνδέσμου με σκοπό να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές συνέργειες μεταξύ τους.
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Συμμετοχή σε επιτροπές
Ο ΣΘΕΒ, ως καταξιωμένος κοινωνικός εταίρος, καλείται και συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές ή άλλης μορφής
συλλογικά όργανα, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ή και εφαρμογή μέτρων πολιτικής που επηρεάζουν το επιχειρηματικό
περιβάλλον, όπως: Επιτροπή ελέγχου ανεξαρτησίας φορέα πιστοποίησης Q-check, Επιτροπή ελέγχου χορήγησης αδειών ιδιωτικών
ΙΕΚ, Επιτροπή Παρακολούθησης Υπουργείου Εργασίας (Ν. 2639/98), Επιτροπή Σύνδεσης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με την
Απασχόληση, Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (Ν. 1568/85), Επιτροπή Υπουργείου Εργασίας (Ν. 1648/86), Περιφερειακή
Γνωμοδοτική Επιτροπή Ν.3299/2004, Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης (Προσόντων) Θεσσαλίας, Περιφερειακή
Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.), Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή Ν. 2643/98 για την
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, Συμβουλευτική Επιτροπή Υπηρεσίας ΟΑΕΔ, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κιλελέρ, Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων, Επιτροπή
Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων, Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας κ.α.

Οικονομική διαχείριση
Ο οικονομικός απολογισμός για το έτος 2021 έκλεισε με θετικό υπόλοιπο 54.828,16€ κυρίως χάριν στον αυστηρό έλεγχο των
δαπανών, στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, στη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ειδικά προγράμματα, στην εγγραφή
νέων μελών καθώς και στις καθοριστικές παρεμβάσεις του για την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων στην καθημερινή τους
λειτουργία.

Ο προϋπολογισμός του 2022 προβλέπεται ισοσκελισμένος με ποσό εσόδων και δαπανών 258.961,66€.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΣΘΕΒ πραγματοποιήθηκε από τους ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιο Λάππα και Μωυσή Μανουάχ.
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Συνεχίστηκε η έκδοσή του το 2021 σε ηλεκτρονική μορφή με 4 τεύχη με ένα

ευρύτατο κύκλο αποδεκτών πανελλαδικά, με τις θέσεις και τις δράσεις του καθώς

και την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του, στους οποίους

αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στις σελίδες του, οι οποίες είναι διαθέσιμες και από

την ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ, παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις, οι απόψεις και οι

προτάσεις του ΣΘΕΒ σε επίκαιρα θέματα της οικονομικής πραγματικότητας,

καθώς επίσης και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΣΘΕΒ. Παράλληλα, στην

στήλη «Επιχειρηματικά Νέα Μελών» και «Νέα Προϊόντα» φιλοξενούνται και

παρουσιάζονται δραστηριότητες των μελών του.
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