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Συνάντηση Διοίκησης ΣΘΕΒ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα σελ. 4-5 Σε σύσκεψη με τον 
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησς κ. Κ. Πιερρακάκη ο ΣΘΕΒ  σελ. 5-6  Συνάντηση Διοίκησης ΣΘΕΒ με την Τομεάρ-
χη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ κα Ε. Αχτσιόγλου σελ. 7 Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Περιφερειακών Συνδέσμων 
σελ. 8, 10 Συνάντηση με εκπροσώπους Πυροσβεστικής και Αστυνομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας σελ. 11  Συνάντη-
ση των εκπροσώπων των παραγωγικών τομέων της Ν.Δ. με τον ΣΘΕΒ σελ. 12-13  Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε με περίπτερο 
στο 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης σελ. 13 Εκπαιδευτικά προγράμματα σελ. 14  Ο Πρόεδρος του 
ΣΘΕΒ ομιλητής σε ημερίδα στη «Γιορτή φέτας και Γαστρονομίας Ελασσόνα 2022» σελ. 15   Ευρωπαϊκά προγράμματα 
(HEALTH HUB) σελ. 16  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MobiliseSME (Καλή πρακτική στον τουρισμό)  σελ. 18-20  Συνάντηση 
ΣΘΕΒ με εκπροσώπους ΑΠΘ και ΟΚΑΝΑ για το από κοινού Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας σελ. 21  Ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα MobiliseSME (Καλή πρακτική στο ξύλο - έπιπλο) σελ. 22-23  Συμμετοχή του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ στη 
Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND σελ. 24  Ημερολόγιο σελ. 25 Επιχειρηματικά νέα σελ. 26-30

Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις του υπογρά-
φοντος
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Η συνέχιση της αύξησης των τιμών ενέργειας, η σημα-
ντική επιβάρυνση που αυτές επιφέρουν στο κόστος πα-
ραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας και οι επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητά της τέθηκαν ως κύρια ζητήματα  
στη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος 
Ρουπακιάς και μέλη της Διοίκησης με τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα στο πλαίσιο 
της έλευσής του στη Λάρισα, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ρουπακιάς  ανέφερε πως το κόστος της ενέργειας 
είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί  τις 
επιχειρήσεις και ζήτησε τις άμεσες ενέργειες από την Κυ-
βέρνηση προκειμένου να βοηθηθούν.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ αναφέρθηκε σε θέμα-
τα όπως η άμεση στήριξη κατά προτεραιότητα για τη Βι-
ομηχανία, η αναβάθμιση των υποδομών των δικτύων για 
αυτοπαραγωγή, net metering και virtual net metering,  η 

διερεύνηση της δυνατότητας αναβάθμισης του βιοαερί-
ου και χρήσης του ως καύσιμο μεταφορών ή έγχυσή του 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου και η επιτάχυνση των δι-
αδικασιών για τις επενδύσεις που θα συντελέσουν στην 
ενεργειακή επάρκεια των επιχειρήσεων.

Επίσης, σε ειδική αναφορά που έκανε τόσο ο Πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ όσο και ο Πρόεδρος των Εγκατεστημένων στη 
ΒΙΠΕ Λάρισας κ. Β. Γκάγκος τονίστηκε η αναγκαιότητα της 
άμεσης αναβάθμισης των κορεσμένων δικτύων στη ΒΙ.
ΠΕ.Λ ώστε να μπορέσουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις 
να αυτοπαράγουν την ενέργειά τους ώστε να μπορέσουν 
να διατηρήσουν τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότη-
τά τους.

Ο Υπουργός συμφώνησε στην αναγκαιότητα για ενίσχυ-
ση της ελληνικής βιομηχανίας και δεσμεύτηκε για τη συ-
νέχιση των επιδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις όπως και 

Η ουσιαστική στήριξη της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων απέναντι στην 
ενεργειακή κρίση το κύριο ζήτημα συζήτησης ΣΘΕΒ και Υπ. Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

Δραστηριότητες
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Δραστηριότητες

για την απελευθέρωση χώρου στα κορεσμένα δίκτυα. 
Προέτρεψε δε τις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση όλων 
των ευεργετικών διατάξεων του νέου Nόμου για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι οποίες παρέχουν λύσεις 
για την ενεργειακή απεξάρτηση των επιχειρήσεων.

Ο κ. Σκρέκας δεσμεύτηκε για άμεση κατ’ ιδίαν συνάντηση 
με τη Διοίκηση του ΣΘΕΒ στην Αθήνα ώστε να συζητηθούν 
εκτενέστερα τα προβλήματα της μεταποίησης, λόγω της 
ενεργειακής κρίσης, με κύριο γνώμονα την πραγματική 
στήριξη της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων αλλά και τη 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενώ από τη Διοίκηση 
του ΣΘΕΒ παρέστησαν οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Γ. Καρκα-
νιάς, Β. Μπρέτας και Β. Σαγρής, ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Χ.Γιακουβής, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Β. Γουγουλιάς, τα 
Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Β. Γκάγκος, Απ. Δοντάς, η Γενική Δι-
ευθύντρια κα Ελ. Καματέρη, από το Γραφείο Προώθησης 
Θεμάτων και Υποστήριξης Μελών ο κ. Χ. Τσιτόπουλος.

Σε σύσκεψη με τον Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 
συμμετείχε ο ΣΘΕΒ

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς, συνοδευ-
όμενος από τη Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη, 
συμμετείχε σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την 
Τρίτη 12 Ιουλίου, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος συνοδευόταν και 
από τον Υφυπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, στα πλαίσια 
έλευσής του στη Λάρισα.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις 
καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που χρηματοδοτεί προς 
όφελος των πολιτών ενώ επεσήμανε πως οι τοπικοί φο-
ρείς θα πρέπει να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες που 
δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην καθημε-
ρινότητά τους.

Από την πλευρά του ο κ. Ρουπακιάς τόνισε πως τα τελευ-
ταία χρόνια σημειώθηκε αλματώδης πρόοδος ως προς 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και τη σχέση 
του Κράτους με τον πολίτη.  Επίσης, ανέφερε ότι βρίσκε-
ται στη σωστή κατεύθυνση, η ανακοίνωση των Υπουργεί-
ων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης των επι-
δοτούμενων προγραμμάτων για επενδύσεις ψηφιακού 
μετασχηματισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με 
συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, μεταξύ άλλων, ανέ-
φερε: «…Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οικονομίας και 
επιχειρήσεων στη χώρα κινείται ταχύτερα σε σχέση με 
το παρελθόν αλλά όχι ακόμα αρκετά ώστε να κλείσει η 
ψαλίδα με την ΕΕ. Οι πετυχημένες παρεμβάσεις ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης που άλλαξαν το τοπίο για τους πο-
λίτες, τώρα πρέπει να εστιάσουν εξίσου και στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων…».
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Δραστηριότητες

Τέλος, διατύπωσε προτάσεις για την ταχύτερη προσαρ-
μογή της Ελλάδας στη Βιομηχανία 4.0, όπως την ενίσχυ-
ση της εγχώριας παραγωγής συστημάτων αιχμής, την 
αναδιάταξη των προτεραιοτήτων της Βίβλου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) με κριτήριο τις ανάγκες της Βι-
ομηχανίας 4.0 και τη μεταστροφή της σημαντικής ψηφι-
ακής υστέρησης των ΜμΕ.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Πάρκο Καινοτομίας «JOIST», 
που συνδέει εταιρείες και startups με τμήματα ερευ-

νητικών κέντρων και πανεπιστημίων, όπου ο Υπουργός 
δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση της πρότασης για το 
Health Hub που έχει υποβληθεί και στο οποίο ο ΣΘΕΒ 
συμμετέχει ως εταίρος, και τόνισε πως: «…αποτελεί μία 
εξαιρετική πρόταση και είναι αυτονόητο να χρηματοδο-
τηθεί για να απελευθερωθεί η καινοτομία και όλες οι δυ-
νατότητες που απορρέουν από αυτήν».
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Δραστηριότητες

Στήριξη επιχειρήσεων λόγω ενεργειακής κρίσης, ενδυνάμωση και διατήρηση 
θέσεων εργασίας, τα κύρια σημεία συνάντησης της Διοίκησης του ΣΘΕΒ με 

την Τομεάρχη Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ κα Αχτσιόγλου

Συνάντηση με την πρ. Υπουργό Εργασίας, Τομεάρχη Οικο-
νομικών του ΣΥΡΙΖΑ κα Έφη Αχτσιόγλου είχε ο Πρόεδρος 
του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς και μέλη της Διοίκησης, 
την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα.  H συνάντη-
ση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έλευσης της κας 
Αχτσιόγλου στη θεσσαλική πρωτεύουσα και της συνάντη-
σης με παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Ο κ. Ρουπακιάς αναφέρθηκε στην αγωνία των θεσσαλι-
κών επιχειρήσεων λόγω της μεγάλης αύξησης του κό-
στους ενέργειας, παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά 
το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας ενώ υπογράμμι-
σε ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα προσαρμοσμένα για την 
ανάσχεση των επιπτώσεων της ενεργειακής και πληθω-

ριστικής κρίσης καθώς οι επιχειρήσεις έχουν ξεπεράσει 
προ πολλού τα όρια των αντοχών τους.

Επίσης, ο Πρόεδρος τόνισε ότι χρειάζεται άμεσα στήρι-
ξη της εθνικής οικονομίας με μέτρα που θα συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση της ανεργίας, με κύριο σκοπό την 
ενδυνάμωση και διατήρηση των θέσεων εργασίας ώστε 
οι επιχειρήσεις να εκπληρώνουν και τον κοινωνικό τους 
σκοπό.

Από την πλευρά του ΣΘΕΒ παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος κ. 
Βάιος Μπρέτας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Γιακου-
βής και η Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη.
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Στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς 
Ελλάδας (ΣΒΣΕ), στα Οινόφυτα, φιλοξενήθηκε η εξαμηνι-
αία συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Περιφερεια-
κών Βιομηχανικών Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ στις 13 και 
14 Ιουλίου. Στη συνάντηση τέθηκαν κοινές προτεραιότη-
τες και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν μεταξύ ΣΕΒ 
και Περιφερειακών συνδέσμων για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων της περιφέρειας, με επίκεντρο:

Πρώτον, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και τις επι-
πτώσεις στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του κλιμα-
τικού νόμου. Δεύτερον, την αντιμετώπιση του ποιοτικού 
και ποσοτικού ελλείμματος ανθρώπινου δυναμικού στην 
περιφέρεια, το οποίο δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία 
των επιχειρήσεων και βάζει αναχώματα στην αναπτυξια-
κή δυναμική τους. Τρίτον, την επιτάχυνση των διαδικα-
σιών χρηματοδότησης μέσω του αναπτυξιακού νόμου, 
του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, με άξονες 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τις πράσι-
νες επενδύσεις και την κυκλική οικονομία. Τέταρτον, την 
ενίσχυση της συμμετοχής των βιομηχανικών συνδέσμων 
στον Κοινωνικό Διάλογο. Πέμπτον την ανάδειξη ειδικών 
ζητημάτων που προκαλούν λειτουργικές δυσχέρειες στις 
επιχειρήσεις της περιφέρειας και την προώθησή τους 
στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Πρόεδρος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε 
ότι, παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που δημιούργη-
σε η πανδημία, η συνεργασία των Γενικών Διευθυντών 
και των Συνδέσμων όχι μόνο συνεχίστηκε αδιάκοπα, 
αλλά εντάθηκε και έγινε περισσότερο συστηματική. Πρό-
σθεσε ακόμα ότι, με συντονισμένες παρεμβάσεις προς 

την κεντρική διοίκηση, με πληρέστερη ενημέρωση των 
επιχειρήσεων για τα κρίσιμα ζητήματα της επιχειρηματι-
κότητας, με επίκεντρο το ενεργειακό ζήτημα, τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, την αγορά εργασίας και τις σύγχρο-
νες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και με την καθημερινή 
υποστήριξη των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν 
τις μικρές και τις μεγαλύτερες προκλήσεις – πράσινη 
και ενεργειακή μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, 
απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και του χωροταξικού 
σχεδιασμού-ο ΣΕΒ με τη συνεργασία των περιφερειακών 
Συνδέσμων στοχεύει να κάνει ακόμα περισσότερες πα-
ραγωγικές παρεμβάσεις, προς όφελος των επιχειρήσεων 
και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Από πλευράς του, ο οικοδεσπότης της συνάντησης Πρό-
εδρος Δ.Σ. του ΣΒΣΕ, κ. Πάνος Λώλος, καλωσορίζοντας 
τους προσκεκλημένους σημείωσε ότι «η συνάντηση των 
Γενικών Διευθυντών των Βιομηχανικών Συνδέσμων, ση-
ματοδοτεί και δίνει έμφαση στη σημασία των διαύλων 
επικοινωνίας μεταξύ των Συνδέσμων για την αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Τόνισε δε 
εμφατικά ότι, οι μεγάλες προκλήσεις της περιόδου που 
διανύουμε-ενεργειακό ζήτημα, κλιματική αλλαγή, ψηφι-
ακός μετασχηματισμός-θα πρέπει να μελετηθούν ολο-
κληρωμένα σε τεχνοκρατικό και σε διοικητικό επίπεδο, 
καθώς συνιστούν βασικό πυλώνα  ανταγωνιστικότητας 
για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Στις εργασίες της συνάντησης την Τετάρτη 13 Ιουλίου 
συμμετείχαν από πλευράς ΣΕΒ οι κ.κ. Α. Χατζόπουλος, Γ. 
Ξηρογιάννης, Κ. Κωνσταντίνου, Γ. Σιδηρόπουλος, Κ. Φιλί-
νης, η κα Μ. Μποζούδη και κα Ε. Ρώμα, και από πλευράς 
των Περιφερειακών Συνδέσμων οι κ.κ. Φ. Τσολάκος και 

Δραστηριότητες

Προτεραιότητα η στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, στη συνάντηση των Γενικών 

Διευθυντών των Περιφερειακών και Τοπικών Βιομηχανικών Οργανώσεων
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Δραστηριότητες 

Α. Λουκάτος (ΣΒΣΕ), η κα Φ. Δαγλαρίδου και η κα Σ. Βαϊνά 
(ΣΒΘΣΕ), η κα Ε. Καματέρη και ο κ. Χ. Τσιτόπουλος (ΣΘΕΒ), 
η κα Κ. Ριμποπούλου (ΣΒΑΠ) και ο κ. Ν. Κοτσώνης (ΣΕΒ-
ΠΕΔΕ).

Επίσης, ο κ. K. Σαμιώτης, ακαδημαϊκός διευθυντής του 
online MBA, ALBA και η κα Σ. Μαντέχου, διοικητική δι-
ευθύντρια του προγράμματος, ενώ σύντομο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο κ. Κ. Αξαρλόγλου, πρύτανης του ALBA.

Κατά τη δεύτερη ημέρα, Πέμπτη 14 Ιουλίου, οι συμμε-
τέχοντες συζήτησαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχει-
ρηματικότητας και Εξωστρέφειας, κ. Ε. Κούκουζα για τα 
προβλήματα και τις προοπτικές της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με επίκεντρο την ανάπτυξη του Επιχειρηματι-
κού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, ενώ σύντομη πα-
ρέμβαση πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας, κ. Φ. Σπανός.
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Δραστηριότητες

Συνάντηση ΣΘΕΒ με εκπροσώπους Πυροσβεστικής και Αστυνομίας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συναντήσεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας κ. Βαγγέλη Φαλάρα και 
τον Περιφερειακό Διευθυντή της Αστυνομίας Θεσσαλίας 
κ. Αστέριο Μαντζιώκα, είχε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, 
ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς, συνοδευ-
όμενος από τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Καρκανιά και τη 
Γενική Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη.

Ο κ. Ρουπακιάς τόνισε πως σε ένα ραγδαία μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον ο ρόλος των υπηρεσιών της Πυροσβε-
στικής και της Αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για 
την εύρυθμη  λειτουργία των  επιχειρήσεων. Μετά την 
4η Βιομηχανική Επανάσταση βιώνουμε την αυτοματο-
ποίηση και την ανταλλαγή δεδομένων στις τεχνολογίες 
παραγωγής. Όσο το ψηφιακό αποτύπωμα οργανισμών, 

κρατών και επιχειρήσεων ενισχύεται, τόσο περισσότερες 
είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ψηφιακούς ει-
σβολείς κάθε είδους.

Οι δύο αξιωματούχοι εξήραν τον ρόλο των θεσσαλικών 
επιχειρήσεων στην άνθηση της τοπικής οικονομίας και 
κοινωνίας αλλά επέστησαν την προσοχή σε όλες τις ενέρ-
γειες και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται 
από τους ίδιους τους επιχειρηματίες για την ασφάλεια 
προπάντων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Τέλος, επισημάνθηκε η διάθεση όλων των πλευρών να 
υπάρχει ένας συνεχής και ουσιαστικός δίαυλος επικοι-
νωνίας σε θέματα ενημέρωσης όπως η νομοθεσία και τα 
μέτρα ασφάλειας και πρόληψης.
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Θέματα αιχμής που απασχολούν τις επιχειρήσεις της Πε-
ριφέρειας, ανάμεσά τους η έλλειψη εκπαιδευμένου και 
πιστοποιημένου εργατοτεχνικού προσωπικού, και άλλα 
εργασιακά θέματα αλλά και ζητήματα ανταγωνισμού και 
οργάνωσης υποδομών ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στη Θεσσαλία, ήταν από τα κύρια θέματα συζήτησης 
στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
15 Ιουλίου, μεταξύ των εκπροσώπων των παραγωγικών 
τομέων της Ν.Δ. και της Διοίκησης του ΣΘΕΒ, στις εγκα-
ταστάσεις του.

Η συνάντηση εντάσσεται στην κεντρική δράση της Γραμ-
ματείας των Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ «Επιχειρείτε!» 
με θεματικό άξονα «Συνεργασίες» όπου σκοπό έχει την 

υποστήριξη των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων  
της ελληνικής περιφέρειας και κατ’ επέκταση τη συνερ-
γασία των επιχειρήσεων μεταξύ όλων των Περιφερειών.
Σε μια γόνιμη και ανοικτή συζήτηση διατυπώθηκαν από-
ψεις και προτάσεις με στόχο την επαναδημιουργία του 
πλαισίου βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών 
μέσω των συνεργιών, της καινοτομίας, της βελτίωσης 
των εργασιακών δεξιοτήτων, του clustering, του ψηφια-
κού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων αλλά πάνω απ’ 
όλα να δοθεί έμφαση στον ίδιο τον άνθρωπο, που όπως 
σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μία λειτουργική και 
βιώσιμη επιχείρηση.

Εκ μέρους της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ 

Δραστηριότητες

Παραγωγικό επιχειρείν, καινοτομία και αύξηση θέσεων εργασίας στο 
επίκεντρο συνάντησης των εκπροσώπων των παραγωγικών τομέων της Ν.Δ. 

με τον ΣΘΕΒ
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Δραστηριότητες

Ο ΣΘΕΒ συμμετείχε με περίπτερο στο 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης

συμμετείχαν ο Γραμματέας, κ. Ακ. Μπάφας, ο Αναπληρω-
τής Γραμματέας κ. Ι. Ρουκάς, ο Διευθυντής κ. Ι. Τριαντα-
φύλλου, η Αναπληρώτρια Γραμματέας και Συντονίστρια 
της Δράσης «Επιχειρείτε!» κα Ερ. Τόκα, ο Συντονιστής 
Ενότητας «Συνεργασίες» Δράσης «Επιχειρείτε!» κ. Αθ. 
Παιδής, ο Συντονιστής Ενότητας «Εκπαίδευση» Δράσης 
«Επιχειρείτε!», κ. Π. Πάτσης,  η Συντονίστρια Απλούστευ-
σης Διαδικασιών κα Δ. Μπλιούμη, ο Συντονιστής Γεωργί-
ας κ. Δ. Ντογκούλης  και ο Συντονιστής Θεσσαλίας Γραμ-
ματείας Αγροτικών Φορέων κ. Δ. Λεωνιδάκης.

Από την πλευρά του ΣΘΕΒ, παρέστησαν ακόμα, οι Αντι-
πρόεδροι κ.κ. Γ. Καρκανιάς και Β. Μπρέτας, ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Χ. Γιακουβής, η Γενική Διευθύντρια κα Ελ. 
Καματέρη και από το Γραφείο Προώθησης Θεμάτων και 
Υποστήριξης Μελών ο κ. Χ. Τσιτόπουλος.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανάγκη για ακόμα κα-
λύτερη επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και της 
Κεντρικής Διοίκησης και με αμοιβαίες προσπάθειες και 
συνεννοήσεις να προκύψουν απτά αποτελέσματα.

Το 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Ιουνί-
ου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 2 Ιουλίου με την υποστήριξη του 
ΣΘΕΒ. Στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, θεατρικές παραστά-
σεις, ομιλίες και workshops

Το κοινό του Φεστιβάλ ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, το επι-
δοτούμενο πρόγραμμα κινητικότητας εργαζομένων, ιδιοκτητών και ελεύθερων 

επαγγελματιών MobiliseSME κα-
θώς και για την υπηρεσία Διασύν-
δεσης του Συνδέσμου που αποτε-
λεί αρωγό μεταξύ επιχειρήσεων 
και υποψήφιων στελεχών.

Το περίπτερο του ΣΘΕΒ επισκέ-
φθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. 
Απόστολος Καλογιάννης  ο οποίος 
ενημερώθηκε για τις δράσεις του 
Συνδέσμου με στόχο την υποστή-
ριξη των νέων.  Ακόμη, μαζί με 
τον Δήμαρχο ήταν οι Αντιδήμαρ-
χοι Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & 
Τεχνικών Έργων κ. Γιώργος Σούλ-
της και Διοίκησης, Παιδείας & Δια 
Βίου Μάθησης κ. Δημήτρης Δελη-
γιάννης.



14

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο με 
θέμα: «Χρόνος υπάρχει… 5 + 1 τρόποι να δαμάσουμε τον 
προβλέψιμα απρόβλεπτο χρόνο» την Τρίτη 5 Ιουλίου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν 
στη σωστή διαχείριση του χρόνου τους και στο πώς να 
τον προγραμματίζουν ώστε να διεκπεραιώνουν και 
να διαχειρίζονται όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν ιδιοκτήτες και στε-
λέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες και 
εργαζόμενοι που επιδιώκουν την αποτελεσματι-
κή  και παραγωγική διαχείριση του χρόνου τους.
Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Τάσος Γούσιος μετέ-
δωσε τις γνώσεις του μέσω της εμπειρίας του  στον 

τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
σχετίζονται με την εποικοδομητική διαχείριση του 
χρόνου και αποσκοπούν  στην αύξηση της απόδοσης.

«Χρόνος υπάρχει…5+1 τρόποι να δαμάσουμε τον προβλέψιμα απρόβλεπτο 
χρόνο»

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Kafkas Institute πραγμα-
τοποίησαν διήμερο τεχνικό σεμινάριο με θέμα: «Προ-
γραμματισμός Ρυθμιστών Στροφών» στις εγκαταστά-
σεις του την Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κατανοή-
σουν την παραμετροποίηση των ρυθμιστών στροφών 
ATV630 και παράλληλα να εκπαιδευτούν μέσω πρα-
κτικών ασκήσεων σε εκπαιδευτικά λειτουργικά demos.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν υπεύθυνοι παραγωγής 
και στελέχη από το τμήμα παραγωγής των επιχειρήσεων 
που επιθυμούσαν να αντιληφθούν σε βάθος τα πλεονε-
κτήματα που προσφέρουν οι ρυθμιστές στροφών καθώς 
συνδέονται άρρηκτα με τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και την αύξηση της απόδοσης των μηχανών.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Χρήστος Γκιόκας, με 
πολυετή εμπειρία στον κλάδο, μετέδωσε τις γνώ-
σεις του για τη λειτουργία των ρυθμιστών στροφών 
κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευο-
μένων και ενεργή τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο.

Συνεργασία ΣΘΕΒ με το Kafkas Institute για τεχνικά σεμινάρια
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Δραστηριότητες

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς ήταν ομιλητής, 
μεταξύ άλλων καταξιωμένων, στην ημερίδα που αφορά τη 
ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 – Τα σχέδια βελτίωσης ως αναπτυξια-
κό εργαλείο της ελληνικής κτηνοτροφίας και συγκεκριμέ-
να για την «Industry 4.0 (Βιομηχανία 4.0): Πώς θα λειτουρ-
γήσει ως μοχλός ενίσχυσης της βιομηχανίας καλύπτοντας 
τις ανάγκες της κοινωνίας», το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της «Γιορτής 
Φέτας και Γαστρονομίας Ελασσόνα 2022» που διοργανώ-
θηκε το τριήμερο 24-26/09/2022 και παρακολούθησαν αυ-
τοδιοικητικοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων κ.α.

Ο κ. Ρουπακιάς, κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, τό-
νισε πως «…Την τελευταία δεκαετία, η ελληνική γαλα-
κτοκομική παραγωγή έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα 
στην τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγής της. Υπάρχει 
πλειάδα παραγωγών, τόσο μεγάλου όσο και μεσαίου με-
γέθους, που έχουν πολύ σύγχρονες μονάδες παραγωγής 
καθώς και το όραμα αλλά και το πλάνο για να κάνουν 
το επόμενο βήμα και να εκμεταλλευθούν όλα τα πλεο-
νεκτήματα της ψηφιακής επανάστασης στη βιομηχανία. 
Υπάρχουν μονάδες που ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλά 
standards ποιότητας και ασφάλειας και για αυτό έχουν 
και σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις σε απαιτητικές 

αγορές.  Μάλιστα, πολλές από αυτές τις μονάδες βρί-
σκονται στη Θεσσαλία.  Ωστόσο, η μετάβαση του τόσο 
πολύτιμου αυτού κλάδου για την ελληνική οικονομία 
από την τεχνολογική επάρκεια που βρίσκεται στη Βιο-
μηχανία 4.0. και το «Έξυπνο Εργοστάσιο»  αποτελεί μια 
τεράστια πρόκληση για τη διατήρηση της θέσης της  στην 
άκρως ανταγωνιστική αγορά στην οποία λειτουργεί…».

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ υπογράμμισε πως «…ήδη 
η σύγχρονη Βιομηχανία Γάλακτος μεταβαίνει στην επο-
χή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και πρωτοπορεί 
αναπτύσσοντας συστήματα όπως η ρομποτική παλετο-
ποίηση, οι εφαρμογές λογισμικού επαυξημένης πραγ-
ματικότητας για άμεση διάγνωση, η ανέπαφη συντήρη-
ση και εκπαίδευση καθώς και τα καινοτόμα λογισμικά 
που αναλύουν και μεταβιβάζουν δεδομένα γραμμών 
παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας στους 
χειριστές και τους τεχνικούς άμεση πρόσβαση σε συ-
ναρτώμενες πληροφορίες.  Οι εφαρμογές ενσωματώ-
νονται στην παραγωγή με σκοπό να μειωθεί ο χρόνος 
αδράνειας των μηχανημάτων και τα ανθρώπινα λάθη, να 
βελτιωθεί η συντήρηση, και το κυριότερο, να δώσει δε-
δομένα πραγματικού χρόνου από τα μηχανήματα προς 
την εικονική πραγματικότητα που βλέπει ο χειριστής…».

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ ομιλητής σε ημερίδα στη «Γιορτή Φέτας και 
Γαστρονομίας Ελασσόνα 2022»
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Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH), Health Hub, αποτε-
λεί πλέον έναν από τους εγκεκριμένους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας 
στην Ελλάδα, έχοντας λάβει τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Πρόκειται για έναν Κόμβο-αρωγό του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
Υγείας, των Φαρμάκων και ολόκληρου του Οικοσυστήματος Υγείας και Πε-
ρίθαλψης της χώρας.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) 
και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, το Health Hub θα προσφέρει υπηρεσίες 
σε άτομα, επιχειρήσεις και φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα,στις 
ακόλουθες κατηγορίες:
1.  Δοκιμή πριν την Επένδυση
2.  Δεξιότητες και Κατάρτιση
3.  Υποστήριξη στην Εξασφάλιση Επενδύσεων
4.  Οικοσύστημα Καινοτομίας και Δυνατότητες Δικτύωσης

Εγκρίθηκε ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Συμμετέχει ως εταίρος ο ΣΘΕΒ

Συντονιστής του Health Hub είναι το 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματι-
κότητας, το οποίο εδρεύει στο Πάρκο 
Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα, ενώ το 
εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από 24 
εταίρους συνολικά: 3 Φορείς του Δη-
μοσίου, 8 Τμήματα Πανεπιστημίων, 6 
Οργανισμούς Έρευνας και Τεχνολογί-
ας, 3 Παρόχους Υγείας και 6 Οργανι-
σμούς Στήριξης Επιχειρήσεων. 

Η έκταση των δράσεων του Health 
Hub, μέσω των εταίρων του, καλύπτει 
τις περιφέρειες της Θεσσαλίας, του 
Νοτίου Αιγαίου, της Δυτικής Ελλάδας, 
των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Κε-
ντρικής Μακεδονίας και της Αττικής.

Το Health Hub θα συνεργαστεί στενά 
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, το οποίο συντόνισε την όλη 
διαδικασία για την ανάδειξη των Ελλη-
νικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας 
μέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο 
των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής 
Καινοτομίας, καθώς και με το Υπουρ-
γείο Υγείας προκειμένου ο Ιδιωτικός 
και ο Δημόσιος Τομέας να προχωρή-
σουν σε έναν αποτελεσματικό Ψηφι-
ακό Μετασχηματισμό και η Ελλάδα 
να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο με 
συνεχώς αυξανόμενη δυναμική, σε ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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Μια νέα συνεργασία ολοκληρώθηκε στον τουριστικό κλάδο μέσω του

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Μια νέα συνεργασία ολοκληρώθηκε στον τουριστικό 
κλάδο μέσω του MobiliseSME.  Η κα Σοφία Καλφοπούλου 
ιδιοκτήτρια της ελληνικής εταιρείας E. STATHOPOULOU 
S.A . και η κ. Margit Altenburger από την εταιρεία 
Euregion Travel GmbH στην Αυστρία είναι δύο ιδιοκτή-
τριες στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων,οι οποί-
ες ξεκίνησαν να συνεργάζονται μέσω του προγράμματος 
MobiliseSME τον Ιανουάριο του 2022.  Ως συμμετέχουσα 
στο έργο MobiliseSME, η Σοφία ταξίδεψε από την Ελλάδα 
στην Αυστρία για να συνεργαστεί με την Margit για 6 μή-
νες. Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή τους, ακολουθεί 
μια ματιά στην κινητικότητά τους.

Margit, πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας και 
την επαγγελματική σας πορεία. Γιατί αποφασίσατε να 
συμμετάσχετε στο MobiliseSME; Πώς ενημερωθήκατε 
για το πρόγραμμα;

Η εταιρεία μας Euregion Travel GmbH ιδρύθηκε το 2010. 
Η Euregion Travel είναι ένα πλήρως αδειοδοτημένο τα-
ξιδιωτικό πρακτορείο με κύρια εστίαση στον εξερχόμενο 
τουρισμό. Οργανώνουμε ατομικές και ομαδικές εκδρο-
μές σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας. Ανακάλυψα για το πρόγραμμα από την εται-
ρεία αποστολής με την οποία έχουμε συνεργαστεί στο 
παρελθόν και σκέφτηκα ότι η πρόταση θα ήταν επωφε-
λής και για τα δύο μέρη. Μετά από επικοινωνία με το 
τοπικό σημείο επαφής και συγκεντρώνοντας περισσό-
τερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, αποφασίσαμε να 
συμμετάσχουμε, καθώς φαινόταν ότι το κόστος θα ήταν 
ελάχιστο για την εταιρεία υποδοχής και ταυτόχρονα θα 
επωφεληθούμε από την κοινή συνεργασία κατά τη διάρ-

κεια της κινητικότητας.

Και εσύ Σοφία, πες μας για την Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. Για-
τί αποφασίσατε να να συμμετάσχετε στο MobiliseSME; 
Πώς πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα;

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρι-
σμού και της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Διαθέτουμε ξενο-
δοχεία και ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Είμαι η τρίτη γενιά 
ξενοδόχων και έχω σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
τη Γαλλία και την Ελλάδα. Η διεθνής έκθεση ήταν πάντο-
τε στο προσκήνιο των σχεδίων μου και το πρόγραμμα 
MobiliseSME ήταν η τέλεια επιλογή για τους δικούς μου 
στόχους καριέρας και την προσωπική μου εξέλιξη. Τα τε-
λευταία 7 χρόνια έχω αναλάβει το τμήμα πωλήσεων της 
εταιρείας μας και, ως εκ τούτου, έχω συνεργαστεί τόσο 
με ελληνικές όσο και διεθνείς εταιρείες. Η μετάβαση στην 
Αυστρία για μια περίοδο 6 μηνών ήταν πολύ επωφελής 
για τους επαγγελματικούς μου στόχους. Αποφάσισα να 
συμμετάσχω στο πρόγραμμα MobiliseSME πρόγραμμα 
για να αποκτήσω μεγαλύτερη διεθνή έκθεση και να επα-
νεξετάσω παλαιότερες επαφές που βρίσκονται σε αυτό 
το μέρος του κόσμου, καθώς και να έχω την ευκαιρία να 
δημιουργήσω νέες επαφές. Ανακάλυψα για το πρόγραμ-
μα μέσω του ενημερωτικού δελτίου που κοινοποιήθηκε 
στους ξενοδόχους στην Νοέμβριο μέσω της Ένωσης Ξενο-
δόχων Αθηνών σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ.

Από επιχειρηματική/ εταιρική άποψη, πώς λειτούργησε 
η συνεργασία με την Εταιρεία Υποδοχής συνέβαλε στην 
εταιρεία σας, Σόφια; Θα συνιστούσατε τη συμμετοχή 
στο MobiliseSME; Θα επαναλαμβάνατε αυτή την επιχει-
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ρηματική εμπειρία;

Ταξιδεύοντας στην Αυστρία μπόρεσα να κάνω πολλές 
νέες επαφές, καθώς και να ξανά έρθω σε επαφή με παλιές 
μου επαφές για την ενίσχυση και των δύο επιχειρήσεων. 
Μετά από μια περίοδο 2 ετών που ήμασταν εγκλωβισμέ-
νοι στα σπίτια μας λόγω της COVID, το να μπορέσουμε να 
συναντηθούμε ξανά από κοντά ήταν η καλύτερη χρονική 
στιγμή για τις επιχειρήσεις μας.  Επίσης, η διαμονή σε μια 
νέα χώρα για μια περίοδο 6 μηνών μου έδωσε τη δυνα-
τότητα να βιώσω από πρώτο χέρι τον τρόπο λειτουργίας 
και την ηθική των επιχειρήσεων αυτής της χώρας. Η στε-
νή συνεργασία με την εταιρεία υποδοχής μας επέτρεψε 
να επωφεληθούμε από την ανταλλαγή γνώσεων και νέων 
ιδεών για ταξιδιωτικά πακέτα αλλά βοήθησε και στην 
επίλυση προβλημάτων για τα υπάρχοντα πακέτα.  Θα συ-
νιστούσα οπωσδήποτε σε άλλο ιδιοκτήτη ή εργαζόμενο 
να συμμετέχει στο MobiliseSME και θα επαναλάμβανα 
και η ίδια αυτή την επιχειρηματική εμπειρία.

Margit, μπορείτε να περιγράψετε εν συντομία το 
matchmaking και  την προετοιμασία των δραστηριοτή-
των με την Εταιρεία Αποστολής; Πώς εξελίχθηκε η δια-
δικασία;

Η διαδικασία του matchmaking ήταν ομαλή στην περίπτω-
σή μας, αφού γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον προηγουμέ-
νως. Συζητήσαμε για την κοινή εργασία που θα εκτελού-
νταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος MobiliseSME 
και συμφωνήσαμε για τα έργα που θα ήταν επωφελή και 
για τους δύο μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η εταιρεία αποστολής διαθέτει ξενοδοχεία στην Ελλάδα 
και εμείς, ως ταξιδιωτικό γραφείο, έχουμε στείλει στο 
παρελθόν ταξιδιώτες στα ξενοδοχεία τους στην Ελλάδα. 
Η στενή μας συνεργασία τους τελευταίους 6 μήνες μας 
επέτρεψε να επεκτείνουμε το δίκτυο επαφών μας στην 
Αυστρία και επίσης να βρούμε νέες ιδέες για μελλοντικά 
προγράμματα.
Η Σοφία, η αποσπασμένη υπάλληλος, έχει πολύ καλές 
γνώσεις, επικαιροποιημένες πληροφορίες και διορα-

τικότητα για τον προορισμό γενικά – σε αντίθεση με τα 
ξενοδοχεία με τα οποία έχω συνεργαστεί στο παρελθόν – 
οπότε αυτό έχει προσθέσει πολύτιμη διορατικότητα στην 
εταιρεία μας.

Σοφία, πώς συνέβαλε αυτή η συνεργασία με την Εται-
ρεία Υποδοχής στην ανάπτυξη του αποσπασμένου ατό-
μου;

Η εταιρεία υποδοχής είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο με 
πολυετή εμπειρία σε αυτό τον τομέα.Μας βοήθησε με 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη γερμανόφωνη 
αγορά και τις απαιτήσεις που έχουν οι ταξιδιώτες της 
όταν ταξιδεύουν στην Ελλάδα, όπου η αποστέλλουσα 
εταιρεία διαθέτει ξενοδοχεία.  Είμαι μέλος μιας εταιρείας 
που ξεκίνησε πριν από 60 χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα 
(πριν από 7 χρόνια) άρχισα να εργάζομαι με πλήρη απα-
σχόληση στην οικογενειακή επιχείρηση. Ως εκ τούτου, 
ταξιδεύοντας στην Αυστρία και γνωρίζοντας πολλές επα-
φές μέσω της συνεργασίας του MobiliseSME μου επέτρε-
ψε να εκτεθώ στην αγορά, να καταλήξω σε νέες ιδέες και 
να μάθω την υλικοτεχνική υποστήριξη του τρόπου με τον 
οποίο ένα ταξιδιωτικό γραφείο δημιουργεί τα πακέτα του 
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του.

Και εσύ, Margit; Πώς πήγε η συνεργασία με την SC; Συ-
νέβαλε στην εταιρεία σας;

Το πρόγραμμα MobiliseSME μας επέτρεψε να συνεργα-
στούμε στενά και προσωπικά για μια περίοδο 6 μηνών. 
Η συνεργασία με ένα νεότερο άτομο που προέρχεται 
από την Ελλάδα, μια χώρα όπου στέλνουμε πελάτες και 
θέλουμε να επεκταθούμε περισσότερο, επέτρεψε στην 
Euregion Travel να αποκτήσει μια καλύτερη ενημερω-
μένη εικόνα για τον προορισμό.  Στέλνουμε πελάτες σε 
πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα και η εταιρεία της Σο-
φίας θα είναι σε θέση να μας προσφέρει υποστήριξη για 
πολλές τοπικές υπηρεσίες στη χώρα της στο μέλλον. Η 
ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών μέσω του 
προγράμματος είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα



20

αυτής της εμπειρίας και σίγουρα θα συνιστούσα ανεπι-
φύλακτα αυτό το πρόγραμμα σε όποιον θέλει να έχει μια 
διεθνή εμπειρία και να διευρύνει τους ορίζοντες του. Τέ-
λος, η εταιρεία μας μέσω του προγράμματος έλαβε έκθε-
ση και πρόσβαση σε νέες επαφές.

Σχεδιάζετε να συνεχίσετε τη συνεργασία μετά την 
εμπειρία με το πρόγραμμα MobiliseSME; Εάν ναι, πώς;

Ναι, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με 
την Εταιρεία Αποστολής στο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι η Σο-
φία και η εταιρεία της μπορούν να βοηθήσουν σε πολλές 
πτυχές του ταξιδιού και αυτό θα επιτρέψει να προσφέ-
ρουμε ένα καλό προϊόν, υπηρεσίες και χειρισμό σε όλους 
τους μελλοντικούς πελάτες μας στην Ελλάδα.  Συνεργα-
ζόμενοι στενά τους τελευταίους 6 μήνες, γνωρίζουμε ότι 
μιλάμε την ίδια γλώσσα και αυτό μπορεί να βοηθήσει στη 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών μας.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, Σοφία βελτιώσατε τις 
γνώσεις σας σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομέ-
νων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συμμετοχή 
σας στο MobiliseSME; Ποιος ήταν ο ρόλος των τοπικών 
σημείων πληροφόρησης στην ανταλλαγή αυτών των 
πληροφοριών; Κατά τη γνώμη σας, πώς το πρόγραμμα 
MobiliseSME μπορεί να βοηθήσει στην παροχή αυτής 

της πληροφόρησης, ποιος είναι ο ρόλος του;

Ναι, μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα MobiliseSME 
έχουν γίνει πιο εμφανείς οι τρόποι που είναι διαθέσιμοι 
για την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Ήξερα από το παρελθόν ότι το πρόγραμμα 
Erasmus προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας για φοιτητές 
καθώς και για νέους εργαζόμενους να ταξιδέψουν και να 
εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη αλλά το πρόγραμμα 
MobiliseSME είναι διαφορετικό ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο απευθύνεται σε ευρωπαίους πολίτες ανεξάρτητα 
από την ηλικία τους.  Τα τοπικά σημεία επαφής (ΣΘΕΒ 
και WKO) ήταν πολύ εξυπηρετικά καθ’  όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας και παρείχαν κάθε είδους πληροφορίες 
σχετικά με την κινητικότητα. Κατά τη γνώμη μου, το πρό-
γραμμα MobiliseSME μπορεί να προσεγγίσει ενώσεις και 
άλλους οργανισμούς (όπως ξενοδοχειακές οργανώσεις) 
που έχουν μέλη που θα επωφεληθούν από τη γνώση που 
μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα MobiliseSME.

Η ιδέα του να εργαστείς και να ζήσεις σε μια άλλη χώρα 
για ένα διάστημα 6 μηνών ήταν πολύ ευεργετική για μένα 
και είμαι βέβαιη ότι θα ήταν πολύ ευεργετική και για άλ-
λους,  ειδικά στον κλάδο της φιλοξενίας, όπου η διεθνής 
εμπειρία αποτελεί πραγματικό πλεονέκτημα.

Ευρωπαϊκά προγράμματα
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Συνάντηση ΣΘΕΒ με εκπροσώπους ΑΠΘ και ΟΚΑΝΑ για το από κοινού 
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Δραστηριότητες

Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα 
Καματέρη είχε ο κ. Σωτήρης Λαϊνάς, Ψυχολόγος, Διδά-
κτωρ Ψυχολογίας, Συντονιστής Προγράμματος Προαγω-
γής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ και ο κ. Κωνσταντίνος Αγορα-
στός από τον ΟΚΑΝΑ την Τετάρτη 20 Ιουλίου στα γραφεία 
του Συνδέσμου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση για τις προο-
πτικές συνεργασίας του ΣΘΕΒ με τους αρμόδιους κοινω-
νικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την επιχειρηματική 
κοινότητα της Θεσσαλίας.  Κατά τη διάρκειά της παρου-
σιάστηκαν οι συντονισμένες δράσεις των Προγραμμάτων 
Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ και του ΟΚΑΝΑ όσον 
αφορά την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε αν-
θρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης 
και ιδιαίτερα σε επαγγελματικά ζητήματα γεγονός που 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 
για τη σταθεροποίηση της πορείας απεξάρτησης και για 
την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στη κοινωνία και 
την αγορά εργασίας.

Επίσης, συζητήθηκε η κατάλληλη προετοιμασία των ατό-
μων για την είσοδό τους στον χώρο της αγοράς εργασίας, 
η αξιολόγηση των μέχρι τώρα αποκτηθέντων εργασιακών 
εφοδίων, η υποστήριξη της συνεχιζόμενης επαγγελματι-
κής κατάρτισης, η παροχή επαγγελματικού προσανατολι-
σμού και συμβουλευτικής, η υποστήριξη στη σύνταξη βι-
ογραφικού σημειώματος, η υποστήριξη στην αναζήτηση 
εργασίας, η ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ για τα απεξαρτημένα άτομα κ.λ.π.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για την ακόμα πιο στενή 
συνεργασία, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον προηγούμε-
νο μήνα με τη συνάντηση των Προέδρων του ΣΘΕΒ και 
του ΟΚΑΝΑ, και κατέληξαν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης 
ώστε η διασύνδεση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με 
την αγορά εργασίας να γίνεται όσο το δυνατό ταχύτερη 
και αποδοτικότερη.

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο κ. Χρήστος Τσιτό-
πουλος από το Γραφείο Προώθησης Θεμάτων και Υπο-
στήριξης Μελών του ΣΘΕΒ.
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Ο κ. Μιχάλης Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτης της ελληνικής 
εταιρείας “PROTEAS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.E”, και ο 
κ. Eduardo Otero Rodriguez, ελεύθερος επαγγελματίας 
Βιομηχανικός Σχεδιαστής από την Ιταλία, αποφάσισαν 
να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν μέσω του 
προγράμματος κινητικότητας MobiliseSME.

Κάναμε ορισμένες ερωτήσεις στον κ. Παπαϊωάννου και 
μοιράστηκε μαζί μας την εμπειρία του μέσω του Mobil-
iseSME.

Μιλήστε μας λίγο για την εταιρεία σας (υπηρεσίες, 
τομέας και έργα) και για την επαγγελματική σας πορεία. 
Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο MobiliseSME; 
Πώς μάθατε για το πρόγραμμα;

Η εταιρεία μας PROTEAS – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. 
αντιπροσωπεύει μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες 
στην κατασκευή προϊόντων επίπλου. Βασισμένη σε ένα 
ιδιόκτητο εργοστάσιο δυναμικότητας 12500 m2 και σε 
ένα οικόπεδο 56.000 m2, εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα 
μηχανήματα. Η γκάμα των προϊόντων διευρύνεται 
και εμπλουτίζεται συνεχώς, δημιουργώντας δύο 
διαφορετικές γραμμές παραγωγής προσανατολισμού:

Η 1η γραμμή επικεντρώνεται σε όλα τα έπιπλα σπιτιού, 
όπως τραπεζαρίες, καναπέδες και υπνοδωμάτια, ενώ η 
2η επικεντρώνεται σε συμβατικά έργα, όπως ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καφέ, γραφεία.  Έχουμε παρουσιάσει την 
παγκόσμια πατέντα, τον καναπέ Twinny, τον καναπέ που 
μετατρέπεται σε κουκέτα σε λιγότερο χρόνο λιγότερο από 
12” ενώ πλέον είμαστε αναγνωρισμένοι ως μια εταιρεία 
που φέρνει την εξέλιξη στη μεταμόρφωση των επίπλων.
Σε μια συνάντηση που είχαμε με τον ΣΘΕΒ μας 

ενημέρωσαν για το πρόγραμμα MobiliseSME και καθώς 
η εταιρεία μας σήμερα διοικείται από ανθρώπους με 
πνεύμα και συνεχή αναζήτηση νέων ιδεών αποφασίσαμε 
να λάβουμε μέρος σε αυτό με την ελπίδα ότι αυτή η 
συνεργασία θα βοηθήσει την επιχείρησή μας να μάθει 
και να προσαρμόσει νέες τάσεις και ιδέες.

Περιγράψτε τη διαδικασία του matchmaking και 
την προετοιμασία των δραστηριοτήτων με την 
εταιρεία αποστολής (SC). Εξηγήστε εν συντομία γιατί 
ενδιαφερθήκατε για το προφίλ της Εταιρείας Αποστολής; 
Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία; Γνωριζόσασταν μεταξύ 
σας προηγουμένως; Στη περίπτωση καταφατικής 
απάντησης, σε ποια έργα είχατε συνεργαστεί στο 
παρελθόν;

Η διαδικασία του matchmaking και η προετοιμασία των 
δραστηριοτήτων με την εταιρεία αποστολής (SC) ήταν 
αρκετά εύκολη. Παράλληλα, για οποιαδήποτε ερώτηση 
ή διευκρίνιση χρειαζόμασταν, ήμασταν σε επαφή με το 
τοπικό σημείο του προγράμματος. Με την SC, είχαμε 
συνεργαστεί στο παρελθόν για τον σχεδιασμό της 
συλλογής επίπλων και έτσι με αυτό το πρόγραμμα μας 
δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή τη 
συνεργασία.

Ποια ήταν η συνεισφορά της συνεργασίας με τη 
SC στην εταιρεία σας; Πώς το αποσπασμένο άτομο 
συνέφερε στην εταιρεία σας; Θα συνιστούσατε τη 
συμμετοχή στο MobiliseSME; Θα επαναλαμβάνατε 
αυτή την επιχειρηματική εμπειρία; Αναφέρετε τα 
κύρια αποτελέσματα και οφέλη που προέκυψαν μετά 
τη συνεργασία σας αναφέροντας νέες υπηρεσίες, 
έργα, γνώσεις, επαφές, δεξιότητες, επιχειρηματικές 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

MobiliseSME: Μια ακόμα συνεργασία στέφθηκε με επιτυχία στον τομέα του 
ξύλου - επίπλου
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δραστηριότητες γραμμές, ή άλλα παρόμοια.

Ναι, θα συνιστούσαμε στις εταιρείες να ενταχθούν και να 
συμμετάσχουν στο MobiliseSME καθώς προσφέρει την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες επιχειρηματικές αγορές, 
να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της συνεργασίας αναπτύχθηκαν νέα 
προϊόντα, αποκτήσαμε νέες τεχνικές και δεξιότητες και 
οικοδομήσαμε μια ισχυρή επαγγελματική συνεργασία με 
την SC στο σχεδιασμό νέων συλλογών επίπλων.

Σχεδιάζετε να συνεργαστείτε με την Εταιρεία Αποστολής 

μετά τη παρούσα συνεργασία; Εάν ναι, πώς; (Ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών, έργα εντός του τομέα, 
μεταφορά γνώσεων, νέοι επιχειρηματικοί κλάδοι, 
αγορά δραστηριότητες έρευνας, ή άλλα;)

Ναι, σκοπεύουμε να συνεργαστούμε ξανά με την 
εταιρεία αποστολής. Τώρα εξακολουθούμε να 
εργαζόμαστε για μελλοντικές συλλογές σχεδιασμού για 
τον κλάδο των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης, 
καθώς θα συνεχίσουμε να προωθούμε την συλλογή που 
δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
MobiliseSME.

Ευρωπαϊκά προγράμματα



24

Δραστηριότητες

Συμμετοχή του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ 
στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας BEYOND

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND 2022 που 
πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η 
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. 

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

Στην έκθεση παρουσιάστηκε η πρωτότυπη φορετή 
συσκευή που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, 
καθώς οι υπόλοιπες συσκευές και λογισμικό που 
συστήνουν το ολοκληρωμένο σύστημα. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης το ΠΡΟΒΛΕΠΩ παρουσιάστηκε 

σε στελέχη της ΓΓΕΚ τα οποία επισκέφθηκαν το περίπτερο 
του έργου ΠΡΟΒΛΕΠΩ και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για αυτό. 

Εταίροι του έργου είναι: Exalco Α.Ε. Βιομηχανία 
Αλουμινίου, SenseWorks Ανάπτυξη 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 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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04 Ιουλίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς συμμετείχε 
στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΕΒ

11 Ιουλίου
Συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας και 
στη δημοσιογράφο κα Παπακαλούση παρεχώρησε ο 
Πρόεδρος του ΣΘΕΒ σχετικά με τη συνάντηση με τον 
ΟΚΑΝΑ που πραγματοποιηθήκε τον προηγούμενο μήνα 
και τη συνεργασία των δύο φορέων

13 Ιουλίου
Η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη 
συμμετείχε στη διαδικτυακή σύσκεψη της Ομάδας 
Εργασίας του ΣΕΒ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και της επανακατάρτισης

19 Ιουλίου
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η συνεδρίαση του 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας στην οποία συμμετείχε η κα Καματέρη

28 Ιουλίου
Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Νεολαίας του 
Δήμου Λαρισαίων συμμετείχε από τον ΣΘΕΒ η κα 
Ελένη Ευαγγελοπούλου από το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγράμματων

31 Αυγούστου
Στην ειδική τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς τιμήν του Καθηγητή 
Πολιτικής της Υγείας και κατόχου της έδρας Brian-Abel 
Smith του London School of Economics and Political 
Science (LSE), κ. Ηλία Μόσιαλου καθώς και στο δείπνο 
που ακολούθησε τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε η Γενική 
Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη

14 Σεπτεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς έδωσε 
συνέντευξη στο κανάλι FORMEDIA αναφερόμενος στην 
ενεργειακή κρίση και στα προβλήματα που αντιμετωπίζε 

το θεσσαλλικό επιχειρείν

19 Σεπτεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς 
συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν στην 
ημερίδα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που 
πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Λάρισας, 
με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα

20 Σεπτεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στη διάρκεια του οποίου 
τα μέλη του είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και επίκαιρα 
εργασιακά θέματα από τον κ. Γιάννη Σιδηρόπουλο, Τομέα 
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας και εκπρόσωπος ΣΕΒ 
στο Δ.Σ. ΟΑΕΔ

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
παρέστη από τον ΣΘΕΒ η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

23 Σεπτεμβρίου
Η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη 
συμμετείχε στην ενημερωτική συνάντηση για τον κοσμο 
των ευχών (Make a Wish) που πραγματοποιήθηκε στη 
Λάρισα
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Τιμητική διάκριση για τη συνεισφορά της στη 
δενδροφύτευση της Αρχαίας Ολυμπίας, έλαβε η Λαρισινή 
εταιρεία EXALCO. Το βραβείο παρέλαβε η Υπεύθυνη 
marketing και Επικοινωνίας Ομίλου Βιοκαρπέτ κ. Εύη 
Καντώνια.

Υποστηρίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία του κ. 
Γιάννου Γραμματίδη “ΞΑΝΑΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, η EXALCO συνέβαλε στην 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του δασικού πλούτου της 
πληγείσας περιοχής από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 
και στην υποστήριξη των τοπικών καλλιεργητών 
ελαιόδεντρων.

Με αυτή την ουσιαστική συμβολή, η εταιρία συμμετείχε 

στην ανακούφιση χιλιάδων καλλιεργητών ελαιόδεντρων 
στις Κοινότητες της περιοχής Αρχαίας Ολυμπίας, στην 
τόνωση της τοπικής κοινωνίας, στην περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της περιοχής και τέλος στην ενίσχυση της 
πολιτιστικής σημασίας που έχει η ελιά σαν σύμβολο του 
Ολυμπιακού πνεύματος.

Επιχειρηματικά νέα

EXALCO Α.Ε.

EY ΕΛΛΑΔΟΣ

Απονεμήθηκαν επτά βραβεία Microsoft Partner of the 
Year 2022 στην EY. Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν:
• Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς για τις 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τρίτη συνεχή χρονιά
• Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη
• Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς για την Ασφάλεια
• Παγκόσμιος Συνεργάτης της Χρονιάς για τις Πωλήσεις 
D365
• Παγκόσμιος Power Automate Συνεργάτης της Χρονιάς
• Συνεργάτης της Χρονιάς για την Αυστραλία και το Χονγκ 
Κονγκ.

Η EY αναγνωρίστηκε, επίσης, ως παγκόσμιος φιναλίστ 
στις κατηγορίες PowerApps και Sustainability Change-
maker, στην κατηγορία Global Defense & Intelligence και 
στην κατηγορία Customer Experience, για την εφαρμογή 
της λύσης Tax and Finance Operate.

Τα βραβεία Microsoft Partner of the Year αναγνωρίζουν 
τους συνεργάτες της Microsoft που ανέπτυξαν και 
παρέδωσαν εξαιρετικές εφαρμογές, υπηρεσίες και 
συσκευές που βασίζονται στη Microsoft κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης χρονιάς. Τα βραβεία ταξινομήθηκαν 
σε διάφορες κατηγορίες, ενώ οι τιμώμενες επιχειρήσεις 
επιλέχτηκαν μεταξύ περισσότερων από 3.900 
υποψηφιοτήτων από περισσότερες από 100 χώρες σε 
όλο τον κόσμο.
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Η Carpet Clean Τσακνάκη, η καλύτερη εταιρεία 
καθαρισμού στην Ελλάδα (GBPA Award Winner 2020), είναι 
η μοναδική πιστοποιημένη από διεθνείς οργανισμούς 
(IICRC Certified Firm, Woolsafe Approved, CINET mem-
ber, ISO 9001) και με την νέα υπηρεσία της Upholstery 
Clean εφαρμόζει τα πιο αυστηρά και επικαιροποιημένα 
πρωτόκολλα καθαρισμού για τις υφασμάτινες επιφάνειες 
του σπιτιού σας (σαλόνια, στρώματα, πολυθρόνες) 
αλλά και επαγγελματικών χώρων (ξενοδοχεία, χώροι 
εστίασης). Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας 
έρχεται υπεύθυνα στο χώρο σας και αναλαμβάνει τον 
βιοκαθαρισμό και την απορρύπανση των σαλονιών και 
των στρωμάτων!

Για τον βιοκαθαρισμό και απορρύπανση στρωμάτων 
και σαλονιών (Upholstery Clean) χρησιμοποιούνται 
εξειδικευμένες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και 
ακολουθείται πιστά το διεθνές πρότυπο καθαρισμού II-
CRC S-300 για το οποίο οι τεχνικοί μας έχουν εκπαιδευτεί 
και πιστοποιηθεί σε σεμινάρια που διοργανώθηκαν 
από τους διεθνείς οργανισμούς Woolsafe και IICRC στην 
Αθήνα τον Μάρτιο του 2020 και τον Απρίλιο του 2022 
και περιλαμβάνουν και τις τελευταίες ενημερώσεις 
μετά από μελέτες για την αντιμετώπιση του ιού sars 

Επιχειρηματικά νέα

CARPET CLEAN ΤΣΑΚΝΑΚΗ

ENTERSOFT

cov-2 και την εξυγίανση των υφασμάτινων επιφανειών 
από μικρόβια και ακάρεα. Καθαρισμός εξειδικευμένων 
υφασμάτινων επιφανειών όπως: κουρτίνες, τέντες, 
λούτρινα, μαξιλάρια, καθίσματα και καναπέδες χώρων 
εστίασης, ξαπλώστρες και ομπρέλες καλοκαιρινών 
μαγαζιών και ξενοδοχείων. Τα προιόντα καθαρισμού 
που χρησιμοποιούνται είναι όλα ήπια, βιοδιασπώμενα, 
φιλικά προς το περιβάλλον, εξειδικευμένα ανάλογα με το 
είδος και την υφή των ρύπων (BABY CARE για είδη που 
χρησιμοποιούνται από μωρά και μικρά παιδιά, PET CARE 
για επιβαρυμένα από κατοικίδια ζώα) και πιστοποιημένα 
για χρήση σε υφασμάτινες επιφάνειες από τον Διεθνή 
Οργανισμό  Woolsafe.

Η Logon A.E. εγκαινίασε μια νέα περίοδο δυναμικής 
δραστηριοποίησης και ανάπτυξης στο χώρο των λύσεων 
λογισμικού για επιχειρήσεις, ενώνοντας τις δυνάμεις της 
με την Entersoft, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους 
πληροφορικής στην Ελλάδα, ο οποίος από το 2002 
σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά λογισμικά και 
εξειδικευμένες λύσεις, με ηγετική θέση στην αγορά των 
ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan, e-Commerce και 

Business Intelligence. 

Με το νέο κέντρο υλοποίησης λογισμικού Entersoft 
στη Λάρισα, δημιουργούνται νέες προοπτικές ισχυρής 
ανάπτυξης στις αγορές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου 
και της Δυτικής Μακεδονίας. Η άμεση υποστήριξη 
στο υπάρχον πελατολόγιο αλλά και στις μελλοντικές 
συνεργασίες θα συνεχίσει να υπάρχει αδιάλειπτα, με 
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την γνωστή φιλική εξυπηρέτηση, με τα άτομα και την 
αξιοπιστία από το 1988. 

Μέσα από αυτό το επιχειρηματικό βήμα, συνεχίζεται ο 
σχεδιασμός και η επένδυση σε νέες λύσεις, σημαντικές 
βελτιώσεις και αναβαθμίσεις σε νέες πλατφόρμες, όπως 
προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων WMS, 
Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Mobile εφαρμογές, Advanced 
συστήματα πληροφόρησης MIS & BI , αξιοποιώντας τη 
νέα τεχνολογία και την τεχνολογική υπεροχή του ομίλου 

Επιχειρηματικά νέα

H Νέα Collection ALFA COMPACT από τον όμιλο Alfa 
Wood αποτελείται από 15 κωδικούς επιφανειών Touch & 
Gloss.  Τα ALFA COMPACT είναι συμπαγή πάνελ ιδανικά 
για χώρους επαυξημένων απαιτήσεων και ιδιαίτερων 
συνθηκών. Κατάλληλα για χώρους με υψηλά ποσοστά 
υγρασίας, λόγω της ειδικής διαδικασίας παραγωγής τους.

Είναι ένα καινοτόμο προϊόν νέας γενιάς που είναι 
ανθεκτικό, αντιβακτηριδιακό και εύκολο στο καθάρισμα.
Συνίσταται για εφαρμογές όπου απαιτείται  υψηλή 

αντοχή στην κρούση. Προτιμάται σε χώρους που 
συγκεντρώνουν μεγάλη υγρασία όπως πάγκοι κουζίνας, 
ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου. Διαθέσιμο σε ποικιλία 
χρωμάτων και επιφανειών για όλους τους οικιακούς 
και επαγγελματικούς χώρους όπως οικίες, γραφεία, 
εστιατόρια, σχολεία, γυμναστήρια, Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς , καπάκια τραπέζιών, νοσοκομεία καθώς και 
για επενδύσεις τοίχων.

Πλεονεκτήματα:

ALFA WOOD GROUP

Entersoft.  

Η Entersoft είναι μια καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, 
ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή 
υπηρεσιών για επιχειρήσεις,  είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες 
σε Βουλγαρία, Ρουμανία και την Ελληνική εταιρεία 
Wedia και  έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες. 
Επίσης, διαθέτει ένα επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων 
Συνεργατών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη υποδομή για 
ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου 
της.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της είναι η σταθερή 
ανάπτυξη, η τεχνολογική καινοτομία και η πρωτοπορία 
στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων 
στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, με επίκεντρο 
τον πελάτη.

Περισσότερες πληροφορίες : www.entersoft.gr
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Επιχειρηματικά νέα

- Υψηλή αντοχή σε  νερό και υγρασία λόγω της προηγμένης 
τεχνολογίας του. Κατάλληλα για περιοχές με υψηλή 
υγρασία όπως πάγκοι κουζίνας, καμπίνες τουαλέτας και 
αποδυτήρια.
- Υψηλή αντοχή στην κρούση
- Δεν αποσυντίθεται
- Υψηλή αντοχή σε γρατσουνιές
- Υψηλή αντοχή σε φωτιά
- Μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών σχεδίων χάρη στη 
μεγάλη γκάμα των διαθέσιμων χρωμάτων και των 
διαφορετικών επιλογών υφών επιφάνειας.

MIKEL COFFEE

Οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από το τέλος του 2021 
και χρειάστηκε να περάσει πάνω από μισός χρόνος για 
να ανοίξει τις «πύλες του στο Κατάρ και συγκεκριμένα 
στην Ντόχα το νέο κατάστημα της λαρισινής αλυσίδας 
καταστημάτων καφεστίασης Mikel Coffee Company.

Πλέον οι Έλληνες του Κατάρ αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι 
της Ντόχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τον 
διάσημο σε όλη την οικουμένη, καφέ. Χαράς ευαγγέλια 
και για τους αρκετούς Λαρισαίους που βρίσκονται στην 
πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς γευόμενοι τον καφέ του 
θα αισθάνονται πιο κοντά στην πατρίδα, καθημερινά.

Η αλυσίδα καταστημάτων καφεστίασης που ξεκίνησε 
από τη Λάρισα και κατέκτησε τον κόσμο, έχει εισέλθει 

και στο Κατάρ έχοντας μεγάλες προσδοκίες. Μάλιστα 
το κατάστημα είναι  ένα πραγματικό κόσμημα σε μια 
ονειρική περιοχή από τις καλύτερες της πόλης, που 
φέρει το όνομα «Pearl» το οποίο σημαίνει μαργαριτάρι.Η 
ακριβής διεύθυνση είναι Porto Arabia Gate 12, το 
κατάστημα φέρει την κλασική διακόσμιση όλων των 
καταστημάτων της αλυσίδας.

Η εταιρεία Mikel Coffee Company ξεκίνησε από την 
Λάρισα το 2008 και εξαπλώθηκε ραγδαία φθάνοντας τα 
130 κατάστημα μέσα στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
της.

Σήμερα έχει πανίσχυρη παρουσία και στις πέντε ηπείρους 
και σε 18 χώρες καθώς διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο με 
315 καταστήματα παγκοσμίως σε πολλές χώρες εκτός 
της Ελλάδας, όπως Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, Βουλγαρία, Σαουδική Αραβία. Το 2015 
ιδρύθηκε η εταιρεία Mikel Coffee Company LTD με έδρα 
το Λονδίνο, με σκοπό τη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας 
και έναν χρόνο αργότερα, η εταιρεία άνοιξε τότε το πρώτο 
της κατάστημα στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων.






