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Παρέμβαση ΣΘΕΒ σχετικά με τον αποκλεισμό ΚΑΔ από 
το Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακή εργαλεία ΜΜΕ»

Ο ΣΘΕΒ κοινοποίησε προς τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη επιστολή 
επιχείρησης μέλους ΣΘΕΒ σχετικά με τον αποκλεισμό 
συγκεκριμένου ΚΑΔ από συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ι 
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο ΚΑΔ 38212000 – 
Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων 
για τελική διάθεση δεν είναι επιλέξιμος γιατί πιθανώς 
συνδέεται με την εφαρμογή της αρχής της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).  
Όμως, η δραστηριότητα της επιχείρησης, όχι μόνο δεν 
προκαλεί «σημαντική βλάβη» στους περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ αλλά αντίθετα αποτελεί μια από τις 
κύριες δραστηριότητες που ταυτίζονται ακριβώς με το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και την 
επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.  Επίσης, 
από τις δράσεις επιδότησης επιχειρήσεων, αποκλείονται 
επιχειρήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν συνδυαστικά 
όλους τους στόχους των κυβερνητικών πρωτοβουλιών 
χωρίς να υπάρχει μια πιο προσεκτική αξιολόγηση για την 
επιλογή ή των αποκλεισμό τους.

Ο ΣΘΕΒ ζητά από τον Υπουργό την επανεξέταση του 
αιτήματος της επιχείρησης αλλά και τη μη εξαίρεση του 
ΚΑΔ από το πρόγραμμα.

Επιστολή για την άμεση επαύξηση του υποσταθμού 
ΔΕΔΔΗΕ στη ΒΙΠΕ Λάρισας.

Ο ΣΘΕΒ απέστειλε επστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα για το τεράστιο χρόνιο 
πρόβλημα που ταλανίζει τις επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. 
Λάρισας και τις καθιστά μη ανταγωνιστικές έναντι εκείνων 
που δραστηριοποιούνται εκτός των οργανωμένων 
συνόλων των ΒΙ.ΠΕ., αλλά και εκείνων που εδρεύουν 

σε χώρες του εξωτερικού, ενώ συγχρόνως υποβαθμίζει 
σημαντικά την εικόνα της ΒΙ.ΠΕ. στους ευρωπαϊκούς 
επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους και αποτελεί 
τροχοπέδη για την ανάπτυξή της. 

Από το 2018, όπου το δίκτυο του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ της 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας είναι κορεσμένο, ολοένα και περισσότερα 
εμπόδια στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να κάνουν 
το αυτονόητο, να παράγουν το ρεύμα (NET METER-
ING) που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία των 
εργοστασίων, όπως προστάζει άλλωστε η εποχή. 

Ο υποσταθμός της ΔΕΔΔΗΕ θα έπρεπε να εξυπηρετεί 
αποκλειστικά τη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, αντ’ 
αυτού εξυπηρετεί φωτοβολταϊκά πάρκα εκτός της 
ΒΙ.ΠΕ. με αποτέλεσμα να έχει επέλθει κορεσμός και 
να αδυνατεί να δεχτεί επιπλέον παραγόμενο ρεύμα 
καθιστώντας αδύνατη την αυτοπαραγωγή ενέργειας για 
τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ Λάρισας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 
δεν στοχεύουν στην πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος 
με σκοπό την κερδοφορία. Αποκλειστικός στόχος είναι 
η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για την κάλυψη 
των ενεργειακών τους αναγκών, για να μπορούν να 
είναι βιώσιμες και να μειώσουν στο μέγιστο δυνατό το 
ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

Η άμεση ένταξη της ΒΙ.ΠΕ. στο NET METERING θα 
δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις 
εντός της Βιομηχανικής Περιοχής, θα επιτρέψει στις 
επιχειρήσεις να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα και 
να διεκδικήσουν μια σημαντική θέση στην παγκόσμια 
αγορά αλλά και να πιστοποιηθούν ως προς το ενεργειακό 
τους αποτύπωμα, ενώ θα αποδεσμεύσει την πολιτεία 
από την ανάγκη για επιδοτήσεις. 

Στην επιστολή αναφέρεται, πως η Βιομηχανική 
Περιοχή Λάρισας, στην οποία εδρεύουν 52 ενεργές 

Παρεμβάσεις
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επιχειρήσεις και απασχολούνται περισσότεροι από 2.000 
εργαζόμενοι, είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες ΒΙ.ΠΕ. 
της Ελλάδας. Τόσο η θέση, όσο και η οργάνωσή της, η 
οποία εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, την καθιστούν πόλο έλξης για τους επενδυτές. 
Αρκετές είναι οι εταιρείες που την τελευταία τετραετία 
έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ή έχουν προχωρήσει 
στην αγορά οικοπέδων με στόχο την εδραίωσή τους στη 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.

Για τον Σύνδεσμο είναι αδιανόητο να τίθονται θέματα για 
ανάπτυξη και «Βιομηχανία 4.0», όταν δεν υπάρχει καν η 
αναγκαία υποδομή ενεργειακού δικτύου. Την ίδια στιγμή 
που οι βιομηχανίες του εξωτερικού χρησιμοποιούν η μία 
τα απόβλητα της άλλης προκειμένου να παράγουν το 
ρεύμα που χρειάζονται για να καλύψουν τις ενεργειακές 
τους ανάγκες, η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας μένει εκτός δικτύου 
NET METERING. Από το 2018 τα αιτήματα τόσο των 
επιχειρήσεων μεμονωμένα, όσο και του συνδέσμου της 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας μένουν ανεκπλήρωτα. Οι εποχές δεν 
επιτρέπουν άλλες αναβολές! 

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους σε όλους τους τομείς 
έχει γίνει θηλειά στο λαιμό των επιχειρήσεων ενώ οι 
υπέρογκές αυξήσεις έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τα 

ταμεία και τη βιωσιμότητά τους. Αν δεν παρθούν άμεσα 
μέτρα τα αποτελέσματα προβλέπονται καταστροφικά 
και αυτό θα είναι μόνο ένα από τα προβλήματα που 
θα δημιουργηθούν στην τοπική οικονομία και κατ’ 
επέκταση στην οικονομία της χώρας. Το Net Metering 
στις επιχειρήσεις είναι μονόδρομος! 

Ζητείται η άμεση επαύξηση του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ της 
Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας. Ο υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ 
της ΒΙΠΕ επιβάλλεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων που εδρεύουν 
εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και μόνο για NET METERING. 

Τέλος, στην επιστολή αναφέρεται ότι η απόσβεση του 
κόστους θα είναι εξαιρετικά άμεση. Αρκεί να υπολογίσει 
κανείς τα ποσά των επιδοτήσεων που καλείται να δώσει 
το κράτος για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το κόστος 
της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης. Η οικονομία 
των τοπικών επιχειρήσεων αιμορραγεί και μαζί της 
αιμορραγεί και η χώρα. Η ένταξη των ΒΙ.ΠΕ. στο δίκτυο 
NET METERING είναι η μόνη λύση! 

Την επιστολή συνυπογράφει και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Επιχειρήσεων Εγκατεστημένων στη ΒΙΠΕ Λάρισας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΘΕΒ

Στην επιχειρηματική οργάνωση με την οποία σας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινές προοπτικές, κοινοί προβλημα-
τισμοί ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ένα ικανό, ισχυρό και αποτελεσματικό συλλογικό όργανο, σύμμαχό σας που σας στη-
ρίζει, σας εκπροσωπεί, σας πληροφορεί, σας ενημερώνει και διαμορφώνει για εσάς ένα υγιές επιχειρηματικό 
περιβάλλον.



6

Δραστηριότητες

Πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως και τις 17 Δεκεμβρί-
ου η καθιερωμένη εβδομάδα αιμοδοσίας ενίσχυσης της 
τράπεζας αίματος του ΣΘΕΒ, που διατηρεί στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από το 2008.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει στόχο να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξεύρεσης αί-
ματος στις έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων μελών 
του (εργοδότες και εργαζομένους καθώς και τις οικογέ-
νειες αυτών) με τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθή-
κης.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς δήλωσε: 
«Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν συμβάλλοντας 
έμπρακτα με τις δυνάμεις τους σε ένα μεγάλο κοινωνι-
κό πρόβλημα, όπως είναι η προσφορά αίματος από την 

οποία εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Η αιμοδοσία αποτε-
λεί πράξη ύψιστης αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό 
μας και η συμβολή του καθενός μας δίνει ζωή και ελπίδα 
σε όλους μας».

Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να ενισχύουν τη συ-
γκεκριμένη τράπεζα αίματος όποια ημέρα καθ’ όλη την 
διάρκεια του έτους.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμ-
μετείχαν και ιδιαίτερα την Καθηγήτρια και Διευθύντρια 
του Τμήματος Αιμοδοσίας κα Παρασκευή Κώτση καθώς 
και το προσωπικό του τμήματος του ΠΓΝΛ, οι οποίοι συ-
ντόνισαν και συνέβαλαν τα μέγιστα για την πραγματο-
ποίηση της εβδομάδας αιμοδοσίας.

Εβδομάδα αιμοδοσίας για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του ΣΘΕΒ σε 
συνεργασία με το ΓΠΝΛ
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Συνάντηση εργασίας ΣΘΕΒ – ΣΕΒ και θεσσαλικών επιχειρήσεων για επίκαιρα 
εργασιακά θέματα και την τηλεργασία

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου στις εγκα-
ταστάσεις του ΣΘΕΒ, συνάντηση εργασίας μεταξύ στε-
λεχών του ΣΕΒ, του ΣΘΕΒ και εκπροσώπων θεσσαλικών 
επιχειρήσεων με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσε-
ων και την ανταλλαγή απόψεων για επίκαιρα θέματα αν-
θρώπινου δυναμικού.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κα-
τάσταση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το θεσμικό 
πλαίσιο που αφορά την αντιμετώπιση των περιστατικών 
βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το νέο 
πλαίσιο για την  παροχή τηλεργασίας στις επιχειρήσεις. 
Επίσης, έγινε παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος TELEWORKREADY με αντικείμενο την τηλεργασία που 
ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΣΕΒ με τελικό στόχο τη δημι-
ουργία ενός πρακτικού Οδηγού για την τηλεργασία, που 
θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και θα διατεθεί δωρε-

άν με την λήξη του προγράμματος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι θεσσαλικών 
επιχειρήσεων όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
αναλυτικά για τα τρέχοντα αυτά θέματα αλλά και να λά-
βουν ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα και τους 
προβληματισμούς που αφορούν τις επιχειρήσεις τους.

Τη συνάντηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ 
Κ. Έλενα Καματέρη ενώ από πλευράς ΣΕΒ παρέστησαν οι 
κ. Κατερίνα Δασκαλάκη, Senior Advisor και Γιάννης Σιδη-
ρόπουλος, Policy Expert του Τομέα Απασχόλησης και Αγο-
ράς Εργασίας του ΣΕΒ, η κ. Ελευθερία Ρώμα, Associate 
Advisor, Τομέας Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και η κ. Χρυσηίδα Πουλάκου, Δικηγόρος Εργατι-
κού Δικαίου.
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Συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπα-
κιάς με τον κ. Γιάννη Τσιανογιάννη, Branch Manager της 
OPTIMA BANK στις 22 Νοεμβρίου, στα πλαίσια των επα-
φών των στελεχών της τράπεζας με την επιχειρηματική 
κοινότητα της Θεσσαλίας.

Οι εκπρόσωποι της τράπεζας τόνισαν πως το ξεκίνημα 
του καταστήματος στη Λάρισα δηλώνει το ιδιαίτερο εν-
διαφέρον του Ομίλου για την περιοχή, η λειτουργία του 
οποίου αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των θεσσαλικών 
επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα ο κ. Τσιανογιάννης δήλωσε ότι η 
OPTIMA BANK δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον επαγγελμα-

τισμό και στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ο κ. Ρουπακιάς εξέφρασε τις ευχές του για το νέο ξεκί-
νημα του τραπεζικού καταστήματος, ανέφερε ότι το τρα-
πεζικό σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στον 
επιχειρηματία παρέχοντας υπηρεσίες σύγχρονης τραπε-
ζικής προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 
επιχειρηματία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια του 
ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη και ο Business RM κ. Χρήστος 
Παπακώστας.

Δραστηριότητες

Συνάντηση ΣΘΕΒ με την OPTIMA BANK
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με 
θέμα: «Εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρή-
σεων από την Ε.Ε. για τη μετάβαση στην κυκλική οικο-
νομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη» που διοργάνωσε ο Σύν-
δεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και 
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αναλυτική ενημέρωση των 
επιχειρήσεων για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
και προγράμματα της Ε.Ε. για τη μετάβαση των επιχει-
ρήσεων σε ένα μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ευθυγραμμισμένο με την εθνική και ευρωπαϊκή στόχευ-
ση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα τις κάνει επιχειρησι-
ακά πιο αποδοτικές, ανταγωνιστικές και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνες.

Ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, Σύμβουλος μεταφοράς τε-
χνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ανέπτυξε τη φιλοσοφία 
για την αναγκαιότητα μιας εταιρίας να εφαρμόσει διαδι-
κασίες πράσινου μετασχηματισμού και παρουσίασε την 
αναμενόμενη εθνική δράση «Εξοικονομώ για τις επιχει-
ρήσεις», τις επιμέρους λεπτομέρειες και προϋποθέσεις 
ένταξης των επιχειρήσεων σε αυτή. Παράλληλα, συζη-
τήθηκαν όλα τα επιμέρους θέματα της δράσης, όπως το 
ύψος των ενισχύσεων, η επιλεξιμότητα των επιχειρήσε-
ων και των δαπανών, τα κριτήρια αξιολόγησης και διάφο-
ρα θέματα διαχείρισης.

Ο κ. Ηρακλής Καραντώνης, Σύμβουλος μεταφοράς τεχνο-
λογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, παρουσίασε το μηχανισμό 
και τις διαδικασίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

από τους πόρους που διαθέτει το «Ταμείο Ανάπτυξης και 
Ανθεκτικότητας» και ανέλυσε διεξοδικά τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του δανειακού σκέλους του Πλαισίου 
Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων, παρέχοντας 
πολύτιμη πληροφόρηση για όλες τις τεχνικές λεπτομέ-
ρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη μορφή χρηματοδο-
τικής στήριξης.

Ο κ. Αχιλλέας Μπάρλας, Συντονιστής του Εnterprise 
Europe Network Hellas, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, και ο κ. Κωνστα-
ντίνος Κουτσογιάννης, Επικεφαλής του τομέα υποστήρι-
ξης ΜμΕ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρουσίασαν τα «Κριτήρια ESG 
(Environmental, Social and Governance)» για τις επιχει-
ρήσεις και αναλυτικά το πλαίσιο και τις εξελίξεις στον 
τομέα του ESG Reporting, όσον αφορά τον ορισμό, την 
αναγκαιότητα και τη μεθοδολογία για την επίτευξη της 
στόχευσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Corporate 
Sustainability Navigator (CSN), τη μέθοδο αποτίμησης και 
συγκριτικής αξιολόγησης της εταιρείας, αναφορικά με 
την επίδοσή της σε θέματα βιωσιμότητας.

Τέλος ο κ. Γιώργος Αδαμόπουλος, Μέλος του Δ.Σ., της 
ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ, ως εκπρόσωπος της επιχει-
ρηματικής κοινότητας που ασπάζεται την αναγκαιότητα 
της μετάβασης των επιχειρήσεων σε πιο πράσινα και βι-
ώσιμα μοντέλα λειτουργίας, ανέπτυξε τις ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί η εταιρεία, όπως και τα διαθέσιμα ερ-
γαλεία που αξιοποίησε ώστε να μειώσει το ενεργειακό 
κόστος καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Διαδικτυακή εκδήλωση ΣΘΕΒ και Δικτύου ΠΡΑΞΗ για την κυκλική οικονομία 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη
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Δραστηριότητες

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας, εκπροσωπώντας ποικίλους 
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι είχαν 
τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας 
στους εισηγητές, αλλά και κατ’ ιδίαν σε δεύτερο χρόνο 
εφόσον το επιθυμούν με μια εξατομικευμένη συνεδρία 

με στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του ΣΘΕΒ.

Την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ 
κα Έλενα Καματέρη ενώ πραγματοποιήθηκε με την υπο-
στήριξη του EUROPE DIRECT Αττικής.
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Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών συμμετείχε στην Ημέρα Καριέρας που διοργανώθηκε 
από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας  στον Βόλο, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου.

Περίπου 90 φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας καθώς και εργαζόμενοι που αναζητούν νέες 
εργασιακές ευκαιρίες είχαν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου για την 
υπηρεσία που προσφέρει ο Σύνδεσμος στις επιχειρήσεις 
μέλη του.

Η «Διασύνδεση Εργασίας» αποτελεί μια υπηρεσία που 
δημιουργήθηκε το 2009 από τον ΣΘΕΒ και δίνει τη δυ-
νατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να προσκομίσουν 
το βιογραφικό τους. Οι θεσσαλικές επιχειρήσεις μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα βιογραφικά αυτά, να αναζητούν 
στελέχη με κριτήριο το επίπεδο σπουδών τους, τις ξένες 
γλώσσες, τις ψηφιακές ικανότητες κ.α.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη μεγάλων επι-
χειρήσεων που έδωσαν το παρών πραγματοποιώντας 
παράλληλα ατομικές συνεντεύξεις και διεκδικώντας ευ-
καιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης.

Οι νέες τάσεις όπως διαμορφώνονται σήμερα στην αγο-
ρά εργασίας, καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την πραγ-
ματοποίηση τέτοιου είδους εκδηλώσεων που στοχεύουν 
στη σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική 
κοινότητα, καθιερώνοντας ένα συνεχώς εξελισσόμενο δί-
κτυο συνεργασιών με εταιρίες και φορείς.

Δραστηριότητες

90 φοιτητές και απόφοιτοι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον ΣΘΕΒ στο πλαίσιο 
της Ημέρας Καριέρας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας στον Βόλο
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Δραστηριότητες

ΣΘΕΒ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:  Αναγκαία μία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία 
για διασύνδεση ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. 
Γιώργος Ρουπακιάς και μέλη της Διοίκησης με τον Πρύ-
τανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήση Μαμούρη, την 
Πέμπτη 06 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις  του Συνδέ-
σμου.  Τόσο ο ΣΘΕΒ όσο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας αποτελούν θεσμικούς φορείς  που συμβάλουν στην 
εξωστρέφεια, στην πρόσβαση στη γνώση, στη διδακτική 
καινοτομία, στην εκπροσώπηση και στις ευκαιρίες δικτύ-
ωσης των ερευνών υψηλής ποιότητας.

Τόσο ο κ. Ρουπακιάς όσο και ο κ. Μαμούρης συμφώνη-
σαν ότι χρειάζεται η υιοθέτηση μιας νέας αναπτυξιακής 
φιλοσοφίας που θα οδηγήσει σε ευρύτητα των δεξιοτή-

των του εργατικού δυναμικού, σε εξοικείωση των νέων 
επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη αλλά προ-
πάντων συνένωση των δυνάμεων των δύο φορέων για 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που με τη σειρά 
τους θα οδηγήσουν σε πρωτοβουλίες και δράσεις ικανές 
για να αναδείξουν το ανθρώπινο δυναμικό που απασχο-
λεί η χώρα μας, με στόχο την αύξηση της χαμηλής αντα-
γωνιστικότητας της οικονομίας.

Επίσης, αμφότεροι εξέφρασαν τη θετικότητά τους στην 
προσπάθεια για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας της Θεσσαλίας μέσω των δομών του Πα-
νεπιστημίου και η οποία αποτυπώθηκε με την υπογραφή 
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μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ των οποίων συμφωνή-
θηκαν:
•  Η αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω του σχεδιασμού και 
παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπι-
στήμιο, τα οποία θα έχουν σκοπό την ενίσχυση των δε-
ξιοτήτων, και ειδικά στις νέες ψηφιακές δεξιότητες που 
απαιτούνται στην αγορά εργασίας και που θα οδηγήσουν 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων-μελών του 
ΣΘΕΒ

•  Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού για τη δι-
οργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, κ.λ.π. 
οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων με 
έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά 
προτεραιότητα με ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματι-
κότητας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κα-
τάρτισης και δια βίου μάθησης και την επικοινωνιακή 

προβολή διαφόρων δράσεων, κ.λ.π.
•  Η συμμετοχή από κοινού σε εθνικά και ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες

•  Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων 
που θα καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των θεσσα-
λικών επιχειρήσεων

•  Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις εγκαταστά-
σεις των εταιριών – μελών του ΣΘΕΒ

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, οι Αντιπρόεδροι του 
ΣΘΕΒ κ.κ. Βάιος Μπρέτας και Γιώργος Καρκανιάς, ο Γενι-
κός Γραμματέας κ. Χρήστος Γιακουβής και η Γενική Διευ-
θύντρια κα Έλενα Καματέρη.

Δραστηριότητες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργάνωσε Διαγωνισμό 
Επιχειρηματικών Ιδεών στην πόλη της Λάρισας, στο Γαι-
όπολις, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου με 
διοργανωτή τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-
τητας.

Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη των επιχειρη-
ματικών δεξιοτήτων και η προώθηση της επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας των μελών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας.  

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού διεξήχθησαν παράλληλες 
εκδηλώσεις (ομιλίες, εργαστήρια και στρογγυλά τραπέ-
ζια) ανοιχτές στο ευρύ κοινό.

Ο ΣΘΕΒ στηρίζοντας τις προσπάθειες που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων επιχειρηματικών 
ιδεών, συμμετείχε το Σάββατο  στο στρογγυλό τραπέζι με 
θέμα: «Οι προοπτικές ανάπτυξης του Οικοσυστήματος 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας» εκπροσωπούμενος από τη Γενική Διευ-
θύντρια κα Έλενα Καματέρη.

Ετήσιος διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών 2022 του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (09-10/12/2022)
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Δραστηριότητες

Μέσα σε ένα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συνδέσμου 
σύσκεψη στην οποία παρέστησαν η Γενική Διευθύντρια 
του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη, η κα Ελένη Ευαγγελοπού-
λου, Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπα-
ϊκών Προγραμμάτων του Συνδέσμου και ο κ. Αποστόλης 
Ζώης υπεύθυνος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματι-
κού Συνδέσμου DHW για την κεντρική Ελλάδα.

Συζητήθηκαν πιθανές συνεργασίες σε διάφορα προ-
γράμματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχει-
ρήσεων-μελών μας, μέσα από κοινές δραστηριότητες και 
συναντήσεις. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. 
Κυριάρχησε η σύμπνοια για μια κοινή πορεία το επόμενο 
χρονικό διάστημα, όπου θα γίνουν και επίσημες ανακοι-
νώσεις σε διάφορους τομείς, μέσα από την υπογραφή 
κοινού συμφώνου συνεργασίας.

Σύμπνοια απόψεων μεταξύ ΣΘΕΒ και Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου DHW

Ο ΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρικτές του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου 
του Δικτύου Major Cities of Europe 

Ο Δήμος Λαρισαίων και το Δίκτυο Major Cities of Europe, 
διοργάνωσαν το ετήσιο διεθνές συνέδριο του Δικτύου, 
για πρώτη φορά δια ζώσης στην Ελλάδα, στη Λάρισα στις 
2 – 4 Νοεμβρίου 2022, υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Τουρισμού, 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΕΟΤ, της ΚΕΔΕ, του ΚΛΕΙ-
ΣΘΕΝΗ, του e-trikala και του ΣΕΠΕ με την υποστήριξη του 
Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΘΕΒ) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Το συνέδριο απευθυνόταν σε αιρετούς και στελέχη ΟΤΑ 
που αναλαμβάνουν ή και συμμετέχουν στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, 
εκπροσώπους επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας καθώς 
και σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές Διοίκησης και Οικο-
νομίας, Χωροταξίας και Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας και σε όσους ενδιαφέρονται γενικά για τον 
μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των πόλεων.
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Δραστηριότητες

Το Δίκτυο Major Cities of Europe είναι μια ένωση ευρω-
παϊκών – και όχι μόνο – πόλεων και περιφερειών, που δε-
σμεύονται στην καινοτομία των υπηρεσιών των πολιτών, 
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινω-
νιών.  Είναι ένας μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος ορ-
γανισμός, στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ανώ-
τατα στελέχη πληροφορικής, διευθυντικοί υπηρεσιακοί 
παράγοντες έξυπνων πόλεων, επικεφαλής Τμημάτων και 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, καθώς και καθηγητές Πανεπιστημίων και 
στελέχη άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Στόχος του δικτύου είναι να διανέμουν τις διεθνείς εμπει-
ρίες, τις καλές πρακτικές, τα έργα, τις στρατηγικές και τις 
λύσεις, που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των 
ΟΤΑ, τόσο στα διοικητικά, όσο και στα επιχειρησιακά 
τους καθήκοντα, πάντοτε με γνώμονα τη βελτίωση της 
ζωής των πολιτών.

Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Από το Χάος στον Κόσμο 
– Καινοτόμες Κοινότητες, Τόποι και Πόλεις». Στόχος ήταν 
μέσα από διαφορετικές συνεδρίες να απαντηθούν τα 
πολλαπλά ερωτήματα που τίθενται, με μαρτυρίες, με-
λέτες περίπτωσης, workshops, world cafes και ανοιχτές 
συζητήσεις. 
- Πως μπορούν οι τοπικές κοινότητες να αντιδράσουν 
γρήγορα με πολιτικές, στρατηγικές και επενδύσεις για τη 
διαχείριση της κατάστασης;  Πως μπορούν να προετοιμα-
στούν καλύτερα για τέτοιες ευθύνες;  
- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας;  

- Μπορούν οι ψηφιακές τεχνολογίες να βοηθήσουν και 
να οδηγήσουν το μετασχηματισμό στη διαχείριση των 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, στη θέσπιση κλιματικών 
και περιβαλλοντικών πολιτικών και σχεδίων δράσης, στη 
διασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, τόσο 
στις παρούσες όσο και σε νέες καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και κινδύνων;  
- Πως μπορούν να γίνουν γνωστές οι στρατηγικές επιλο-
γές, ώστε να εμπλακούν και να συμπεριληφθούν οι πολί-
τες στη μεταμόρφωση της πόλης;
- Είναι οι δεξιότητες και η κουλτούρα των υπηρεσιακών 
στελεχών κατάλληλες για να υλοποιηθούν αυτές οι αλ-
λαγές;

Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν: 
- Αξιοποιώντας αυτά που μάθαμε από την πανδημία του 
Covid, 
- Ψηφιακός μετασχηματισμός βάσει σχεδιασμού, 
- Πλατφόρμες και μεγάλα δεδομένα (big data) για πόλεις, 
- Ενδυνάμωση πολιτών και υπηρεσιακών στελεχών, 
- Δημιουργία Έξυπνων Τόπων για Έξυπνη Διαβίωση και 
Τουρισμό, 
- Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πό-
λεις», 
- Άρση εμποδίων μεταξύ υγείας, κοινωνικής φροντίδας 
και πρόνοιας, 
- Ανθεκτικότητα και ασφάλεια στον φυσικό και ψηφιακό 
κόσμο, 
- Ειδικές συνεδρίες αφιερωμένες στην Κυβερνοασφάλεια 
και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
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Μια νέα συνεργασία ολοκληρώθηκε στον τουριστικό κλάδο μέσω του

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η κα Petya Kotseva από τη Βουλγαρία και η κα Laura 
Plasencia, ιδιοκτήτρια του Jump into freedom, συ-
νεργάστηκαν μέσω του προγράμματος κινητικότητας 
MobiliseSME. Η Petya ταξίδεψε από τη Βουλγαρία μέχρι 
την Τενερίφη, νησί της Ισπανίας, για να συνεργαστεί με 
τη Laura. Στο κείμενο που ακολουθεί η Petya μοιράστηκε 
μαζί μας τις σημαντικότερες λεπτομέρειες από τη συμμε-
τοχής της στο πρόγραμμα.

Μιλήστε μας λίγο για την εταιρεία σας και την επαγγελ-
ματική σας πορεία σας. Γιατί αποφασίσατε να συμμε-
τάσχετε στο MobiliseSME; Πώς ενημερωθήκατε για το 
το πρόγραμμα;

Έχω πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε 
διάφορους κλάδους και τομείς, κυρίως στο μάρκετινγκ, 
στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και στις μεταφραστι-
κές υπηρεσίες (λόγω της καλής γνώσης της αγγλικής και 
της ισπανικής γλώσσας). Ξεκίνησα να εργάζομαι ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, 
ως παράλληλη απασχόληση με την κύρια εργασία μου. 
Εκτός από την επαγγελματική μου εμπειρία, ήμουν πάντα 
ενεργή εθελόντρια, αρχικά στο βουλγαρικό ερυθρό σταυ-
ρό νέων και στη συνέχεια σε διάφορες δραστηριότητες 
και έργα που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+ και την 
ΕΕ. Πάντα ήθελα να βρίσκομαι στην άλλη πλευρά των εξε-
λίξεων και να μάθω περισσότερα για την όλη διαδικασία 
και τη μεθοδολογία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 
Jump into Freedom ήταν ένας πολύ καλός συνδυασμός 
για μένα. Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη που θα συ-
νεργαζόμουν με τη Laura ώστε να μάθω περισσότερα για 
τη ΜΚΟ της και τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζεται 

αλλά και επειδή θα επέστρεφα στην Ισπανία και θα μπο-
ρούσα να βελτιώσω περαιτέρω τα ισπανικά μου. Κατά 
τη διάρκεια της εργασίας μου εκεί είχα την ευκαιρία να 
εφαρμόσω τις γνώσεις μου στη διαχείριση ιστοσελίδων 
όπως το facebook και το instagram, στη δημιουργία μη-
νιαίου ενημερωτικού δελτίου με το Mailchimp, αλλά και 
στη χρήση πλατφορμών όπως το Later για την προετοι-
μασία και τον προγραμματισμό αναρτήσεων. Επιπλέον, 
ήρθα σε επαφή με νέες πλατφόρμες όπως το Anchor και 
το Spotify για την παραγωγή podcast, το Zoho για τη συλ-
λογή βιογραφικών σημειωμάτων, το Canva για την επε-
ξεργασία φωτογραφιών/βίντεο κα πολλές άλλες. Μου 
δόθηκε επίσης πρόσβαση στο λογισμικό του ιστότοπου 
wordpress της επιχείρησης και η Laura μου εμπιστεύτηκε 
τη διαχείρισή του για τη βελτίωση ορισμένων τμημάτων.

Στις καθημερινές μου δραστηριότητες έκανα ακριβώς 
αυτό που ήθελα – διαχειριζόμουν τα κοινωνικά δίκτυα 
της ΜΚΟ, δημιουργώντας περιεχόμενο και απαντώντας 
σε ερωτήματα και emails όπως επίσης μιλούσα με πιθα-
νούς συνεργάτες. Γνώρισα μερικούς πολύ ενδιαφέροντες 
ανθρώπους και έμαθα για νέες επιχειρηματικές ιδέες των 
οποίων την ύπαρξη δεν γνώριζα. Βελτίωσα ακόμη και τα 
ισπανικά μου και τώρα μιλάω πολύ πιο άνετα. Είχα την 
ευκαιρία να επισκεφθώ την Τενερίφη που ήταν ένα μα-
κροχρόνιο όνειρό μου και έκανα πολλές νέες διεθνείς 
γνωριμίες. Πιστεύω ότι τώρα το βιογραφικό μου και οι 
ικανότητές μου είναι πολύ πιο ελκυστικά και ότι αυτή η 
εμπειρία θα ανοίξει νέους ορίζοντες για μένα.

Από επιχειρηματική/εταιρική άποψη, πώς λειτούργη-
σε η συνεργασία με την Εταιρεία Υποδοχής; Συνέβαλε 



19

στην εταιρεία σας; Θα συνιστούσατε τη συμμετοχή στο 
MobiliseSME; Θα επαναλαμβάνατε αυτή την επιχειρη-
ματική εμπειρία;

Από επιχειρηματική άποψη, νομίζω ότι τώρα το πεδίο 
των γνώσεων μου και οι ικανότητες έχουν διευρυνθεί, 
επιτρέποντάς μου να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και 
σε άλλες ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί 
μου.

Θα συνιστούσα το πρόγραμμα σίγουρα! Για μένα αυτή 
είναι μια επιλογή που αξίζει τον κόπο για κάθε νέο και 
επίδοξο επαγγελματία που επιθυμεί να βελτιώσει τις 
δεξιότητές του, τις γνώσεις του και να διευρύνει τις επι-
χειρηματικές του ευκαιρίες. Θα επαναλάμβανα αυτή την 
εμπειρία, αλλά ίσως με μια άλλη εταιρεία ή σε μια άλλη 
χώρα, έτσι ώστε να μάθω κάτι καινούργιο και να προσθέ-
σω στο ‘’οπλοστάσιό’’ μου νέες ιδέες και δημιουργικές 
προσεγγίσεις.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά οφέλη έχω προσθέσει 
νέες γνώσεις στο σύνολο των δεξιοτήτων μου, βελτίωσα 
το χαρτοφυλάκιό μου για τη δημιουργία περιεχομένου 
σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες ενώ παράλληλα 
διεύρυνα τη γνώση μου σχετικά με τον τρόπο λειτουργί-
ας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των προγραμμά-
των erasmus. Παράλληλα οι δεξιότητες που σχετίζονται 
με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού θα μου 
φανούν πολύ χρήσιμες, καθώς μου δίνουν μια επιπλέον 
προοπτική για το μέλλον και μου παρέχουν αυτοπεποί-
θηση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης/επιχειρησιακής 
διαπραγμάτευσης, επειδή πλέον αντιλαμβάνομαι και τις 

δυο πλευρές της διαδικασίας επιλογής – τόσο ως υποψή-
φιος όσο και ως άτομο που επιλέγει.

Πώς συνέβαλε αυτή η συνεργασία με την Εταιρεία Υπο-
δοχής στην ανάπτυξη του αποσπασμένου ατόμου;

Εγώ, τόσο ως αποσπασμένο άτομο όσο και ως επιχείρη-
ση, θα έλεγα ότι αυτή η σύμπραξη ήταν πολύ χρήσιμη για 
μένα. Η πρακτική εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησα, 
βελτίωσαν την αυτοπεποίθησή μου αφού πλέον μπορώ 
να αντιμετωπίσω διάφορες καταστάσεις και καθήκοντα, 
έχοντας πλέον πολύ πιο ευέλικτες δεξιότητες και μπορώ 
να βοηθήσω πολλές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς.

Εκτός από μια σπουδαία επαγγελματική εμπειρία, τα ευ-
εργετικά αποτελέσματα της δράσης αντανακλώνται στην 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μου. Σε αυτόν τον 
ταχείας εξέλιξης κόσμο και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
επιχειρηματικές ανάγκες, κάθε επαγγελματίας πρέπει να 
επενδύσει στην προσωπική και επαγγελματική του εκ-
παίδευση, ώστε να μπορεί να παραμείνει επίκαιρος με 
τις προσδοκίες των αγορών. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία 
με έχει εμπλουτίσει με περισσότερους τρόπους από ότι 
μπορώ να σκεφτώ σήμερα. Σίγουρα, στο μέλλον θα ανα-
καλύψω πολλά περισσότερα οφέλη και πλεονεκτήματα.

Με ποιες γνώσεις, τεχνικές ή πληροφορίες έχετε συνει-
σφέρει στην εταιρεία υποδοχής; Ποιες λειτουργίες και 
αρμοδιότητες είχατε αναλάβει κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου συνεργασίας;

Κυρίως συνέβαλα με νέες ιδέες για τη δημιουργία περι-

Ευρωπαϊκά προγράμματα
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εχομένου. Είχα την ευθύνη της δημιουργίας των σχεδίων 
και των κειμένων για τις αναρτήσεις και τη διαμόρφω-
ση της στρατηγικής για το πότε και πώς θα δημοσιευτεί 
το ενίοτε διαφημιστικό περιεχόμενο. Ορισμένες από τις 
κύριες δραστηριότητες δημιουργίας περιεχομένου που 
έπρεπε να διαχειριστώ περιλαμβάνουν την δημιουργία 
οπτικού υλικού όπως επίσης τη διαχείριση του λογισμι-
κού WordPress, φροντίζοντας παράλληλα οι αναρτήσεις 
στο ιστολόγιο και σε άλλες σελίδες προορισμού να είναι 
ενημερωμένες. Ενήργησα ως διαχειριστής απαντώντας 
τα ερωτήματα και τα σχόλια των ενδιαφερομένων μέσω 
των προσωπικών μηνυμάτων ή στην αρχική σελίδα κάτω 
από κάθε δημοσίευση συλλέγοντας ταυτοχρόνως βιο-
γραφικά σημειώματα και αξιολογώντας συνοδευτικές 
επιστολές.

Σκοπεύετε να συνεργαστείτε με την εταιρεία υποδοχής 
μετά από αυτή τη συνεργασία; Εάν ναι, πώς;

Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε για μια μελλοντική 
συνεργασία. Έχουμε μία διαφορετική άποψη για το πώς 
πρέπει να γίνεται η διαδικασία εργασίας και η διαπρο-
σωπική αλληλεπίδραση. Καθώς επιμένω πραγματικά στη 
δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος και στη σύνδεση 
με τους ανθρώπους που με τους οποίους συνεργάζομαι, 
η Λάουρα επικεντρώνεται κυρίως στην ίδια τη διαδικα-
σία εργασίας και στην επίτευξη της δουλειάς να γίνει σω-
στά και στην ώρα της.

Πέρα από αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι πολύ 
ευγνώμων στη Λάουρα που με επέλεξε για το έργο της 
διότι με αυτή την απόσπαση έμαθα πολλά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραμονής μου μαζί της. Είμαι αρκετά σί-
γουρη ότι θα μπορέσω να εφαρμόσω όλα όσα έμαθα στο 
μελλοντικά έργα στα οποία θα εργαστώ. Τώρα αισθάνο-
μαι πολύ πιο προετοιμασμένη για νέες προκλήσεις και 
ευκαιρίες.

Πώς οι περιορισμοί του COVID επηρέασαν τη συνεργα-
σία σας; Πώς καταφέρατε να συντονιστείτε; Ποιες προ-
κλήσεις και αλλαγές εφαρμόσατε στη διαχείριση της 
συνεργασίας σας; Εντοπίσατε νέες ευκαιρίες;

Δεν αισθάνομαι ότι οι περιορισμοί του COVID επηρέα-
σαν την κοινή μας εργασία, διότι περίπου την εποχή που 
πήγα στην Τενερίφη, οι περιορισμοί λόγω COVID ήταν 
ήδη λιγότερο σοβαροί και μάλιστα ένα μήνα μετά την 
άφιξή μου, οι μάσκες δεν ήταν υποχρεωτικές, εκτός από 
τις δημόσιες μεταφορές.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, βελτιώσατε τις γνώ-
σεις σας σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων 
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, νομίζω ότι ήδη καταλαβαίνω καλύτερα τους στόχους 
και τον σκοπό της κινητικότητας εργαζομένων. Πιστεύω 
ότι το MobiliseSME είναι μια μεγάλη ευκαιρία για κάθε 
μικρό οργανισμό και νέο επαγγελματία. Το πρόγραμμα 
είναι ιδανικό για να επεκταθεί το δίκτυο επαφών , να 
βελτιωθούν οι γλωσσικές δεξιότητες, να βελτιωθεί η ποι-
ότητα της εργασίας καθώς επίσης η αυτοεκτίμηση και η 
αυτοπεποίθηση του κάθε συμμετέχοντα. Η συμμετοχή 
σε αυτό, η μετακίνηση στο εξωτερικό, η εμβάθυνση σε 
μια νέα κουλτούρα, η ανάγκη να εκφραστείς και να υπε-
ρασπιστείς την άποψή σου σε άλλη γλώσσα αντιμετωπί-
ζοντας διαφορετικές και κάποιες φορές δύσκολες κατα-
στάσεις, χτίζει έναν χαρακτήρα και μια αντοχή που είναι 
αρκετά αναγκαίες στην κόσμο στον οποίο ζούμε.

Σίγουρα πιστεύω ότι το MobiliseSME μου έχει δώσει πολ-

Ευρωπαϊκά προγράμματα
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λά και έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους που βρίσκο-
νται στην ίδια κατάσταση. Δίνει ευκαιρίες για εργασία 
και μεταφορά γνώσεων που ίσως δεν θα μπορούσαν να 
συμβούν χωρίς την οικονομική στήριξη και τη δομημένη 
διαδικασία, σαφείς στόχους και υποστήριξη από την ομά-
δα των τοπικών σημείων.

Θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται περισσότερη 
ευαισθητοποίηση και προβολή, ώστε να μπορέσει να 
φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους. Νομίζω ότι τα το-
πικά σημεία κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να υπο-
στηρίξουν τους υποψηφίους που είναι σε επαφή, αλλά 
το ίδιο το πρόγραμμα παραμένει κρυμμένο μέσα στη 
θάλασσα των πληροφοριών, υπηρεσιών και άλλων προ-
γραμμάτων και ευκαιριών.

Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου στον Υπεύθυνο Έργου της Ελληνικής 
οργάνωσης την Ελένη από το ΣΘΕΒ. Ήταν τόσο εξυπηρε-
τική και ευγενική καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας! 
Ήταν υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί της καθώς ήταν 
ιδιαίτερα υποστηρικτική, πολύ ενημερωμένη και πάντα 
έτοιμη να βοηθήσει. Μου προσέφερε βοήθεια και πλη-
ροφορίες κάθε φορά που τη χρειαζόμουν – πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την κινητικότητα.

Εκτιμώ τη βοήθειά της ακόμη περισσότερο τώρα, που 
είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη θέση της και να υποστη-
ρίξω υποψηφίους συμμετέχοντες του προγράμματος, 
απαντώντας σε όλα τα είδη των ερωτήσεων και επιλύο-
ντας τις όποιες αμφιβολίες από πλευράς τους.

Ευρωπαϊκά προγράμματα
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Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποίησε 
σεμινάριο την Τρίτη 29 & την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου με 
θέμα: «Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας 
και ευθύνες παραγόντων».

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
για το ρόλο του ιατρού εργασίας και του τεχνικού 
ασφαλείας, τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας 
και τήρησης των βασικών προδιαγραφών στους χώρους 
εργασίας ενώ παράλληλα συζητήθηκε το θεσμικό πλαίσιο 
των έκτακτων συνθηκών και οι βασικές αρχές εργονομίας 
και πυρασφάλειας.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν τεχνικοί ασφαλείας και 
διοικητικά στελέχη που επιθυμούσαν να αποκτήσουν 

μια  πλήρη εικόνα των μέτρων προστασίας που πρέπει 
να διέπουν το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών, να 
ενημερωθούν για τις μεθόδους αντιμετώπισης έκτακτων 
συνθηκών και να κατανοήσουν τη σημασία της συνεχούς 
εκπαίδευσης στα εργαλεία υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Στέργιος Νάρης, με πολυετή 
εμπειρία στον κλάδο της ασφάλειας της εργασίας, 
μετέδωσε τις γνώσεις του για το πλαίσιο εφαρμογής των 
μέτρων πρόληψης και προστασίας κρατώντας αμείωτο 
το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, οι οποίοι είχαν 
ενεργή συμμετοχή παραθέτοντας τις απορίες τους και 
καταθέτοντας και την προσωπική τους εμπειρία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

«Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και ευθύνες παραγόντων»

«Εισαγωγή στο project management»

Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε δια ζώσης σεμινάριο 8 ωρών 
το Σάββατο 5 και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου με θέμα: 
«Εισαγωγή στο Project Management».

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν 
τόσο με τις θεωρητικές γνώσεις όσο και με τις πρακτικές 
δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά 
εστιάζοντας στον τομέα της διαχείρισης χρόνου και 
ανάλυσης κόστους ενός έργου, δυο εκ των βασικότερων 
παραγόντων στον αρχικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση 
οποιουδήποτε έργου.

Tο σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων 
που έχουν την ευθύνη εκτέλεσης ενός έργου, όπως 

υπεύθυνοι τεχνικών έργων, πληροφορικής, μηχανικοί 
αλλά και υπεύθυνοι παραγωγής, τεχνικοί διευθυντές και 
υπεύθυνοι διαχείρισης πρώτων υλών.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Χρήστος Ζιώζιας, με 
πολυετή εμπειρία στον κλάδο, μετέδωσε τις γνώσεις 
του για τις βασικές αρχές των σύγχρονων λογισμικών 
διαχείρισης έργου κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευομένων, οι οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή 
παραθέτοντας τις απορίες τους και συμμετέχοντας στην 
επίλυση των διαφόρων εργασιών – παραδειγμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης.
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Ο ΣΘΕΒ πραγματοποίησε σεμινάριο τη Δευτέρα 10 
Οκτωβρίου με θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Το 
νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής, τρέχουσες αποφάσεις, 
δυσνόητα πεδία, παραλείψεις, παραβάσεις και 
προβλεπόμενες κυρώσεις».

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
τόσο για τα οφέλη όσο και για τα σημαντικά προβλήματα 
που θα συναντήσουν κατά την ψηφιακή μετάβαση 
της αγοράς εργασίας καθώς και για τις κυριότερες 
παραλείψεις και παραβάσεις που προέκυψαν από την 
πρώιμη εφαρμογή του μέτρου.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν υπεύθυνοι λογιστηρίου 
και στελέχη από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να πληροφορηθούν 
έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις 
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Λιάζος Ι. Παλαιολόγος, 
με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, μετέδωσε τις γνώσεις 
του για το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου κρατώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, οι οποίοι 
είχαν ενεργή συμμετοχή παραθέτοντας τις απορίες τους 
για τα θέματα που ήδη διαφαίνονται να προκύπτουν.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τόσο ενδοεπιχειρησιακά όσο και 
διεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και των στελεχών αυτών.

«Ψηφιακή κάρτα εργασίας»
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Ο ΣΘΕΒ υποστηρικτής... 

... χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης αλληλεγγύης στη Λάρισα 

Με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Εθελοντικού Δικτύου 
#Κανείς Μόνος, συνδιοργανωτές την Ιερά Μητρόπολη 
Λαρίσης & Τυρνάβου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον 
Δήμο Λαρισαίων, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ν. Λάρισας 
και τη στήριξη των φορέων της πόλης, του Ιατρικού 
Συλλόγου Λάρισας, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Εμπορικού Συλλόγου, του 
ΣΘΕΒ, των Επιμελητηρίων και χορηγούς επικοινωνίας 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής,  
πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση Αλληλεγγύης, την Παρασκευή  23 Δεκεμβρίου  

στη Λάρισα.

Ένα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο “Πάρτι”, με μοναδικό 
σκοπό τα έσοδά του να διατεθούν στη δημιουργία ενός 
Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας Καρκινοπαθών 
και φιλοξενίας συνοδών τους, στη Λάρισα.  Η βραδιά 
πλαισιώθηκε με τις μουσικές επιλογές του μοναδικού, 
διάσημου DJ Γιάννη Kαλλιμάνη,  που ταξίδεψε τους 
παρισταμένους σε νοσταλγικές και αγαπημένες μουσικές 
διαδρομές.  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ήταν εκεί.

... του SANTA RUN NATION LARISSA 2022

Το παράρτημα της Λάρισας της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρίας, διοργάνωσε για πρώτη φορά στη Λάρισα, στις 
29 Δεκεμβρίου, το SANTARUNNATIOΝ με τη συνεργασία 
του  Δήμου Λαρισαίων, του Εμπορικού Επιμελητήριου, 
του Εμπορικού Συλλόγου, της ΣΙΚΑΕΛ και του Ιατρικού 
Συλλόγου Λάρισας.   Ήταν μια γιορτή αποχαιρετισμού 
του παλιού χρόνου και καλωσορίσματος του νέου με 
μια πράξη αγάπης καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την 
αγορά ειδικών καρεκλών  χημειοθεραπείας για τα δυο 
νοσοκομεία της πόλης μας.

Όλοι οι Άι Βασίληδες περπάησαν στους δρόμους του 
κέντρου της Λάρισας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής 
του Ωδείου Λάρισας και της ομάδας κρουστών του 
Μουσικού Σχολείου. Σε επιλεγμένα σημεία βρίσκονταν  
μουσικά σχήματα και Dj, που δημιούργησαν κλίμα χαράς 

και γιορτής σε όλους τους πεζόδρομους από όπου πέρασε 
η πομπή του Άι Βασίλη.   Τα εμπορικά. καταστήματα 
έδωσαν κεράσματα Χριστουγεννιάτικα, ξυλοπόδαροι 
περπατούσαν ανάμεσα στον κόσμο και η εστίαση της 
πόλης συμμετείχε με σημεία hotspot γιορτής.  Μιας 
γιορτής που θα μας ενώνει όλους για έναν ιερό σκοπό.

Η πομπή του  Άι Βασίλη κατέληξε στην Κεντρική Πλατεία 
της πόλης, όπου μουσικό σχήμα ψυχαγώγησε το κοινό 
ενώ μετά τη λήξη της πομπής τα καταστήματα εστίασης 
συνέχισαν με πάρτι κι εκπλήξεις.

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
στηρίζει πάντα τέτοιου δράσεις.
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05 Οκτωβρίου
Σε συνεδρίαση στα πλαίσια του προγράμματος IN-
TERREG που διοργανώθηκε στη Λάρισα, στο Πάρκο 
Καινοτομίας JOIST παρέστησαν η Γενική Διευθύντρια 
του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη και από το Γραφείο 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Συνδέσμου η κα Ελένη 
Ευαγγελοπούλου

Στη διααδικτυακή 2η ομάδα εργασίας του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Ένταξη που 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε η 
Γενική Διευθύντρια και από το Γραφείο Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων κα Χαρούλα Γκουσγκούνη

Η κα Καματέρη συμμετείχε σε διαδικτυακό κλειστό 
εργαστήρι πυο διοργάνωσε ο ΣΕΒ για την ψηφιακή κάρτα 
εργασίας

13 Οκτωβρίου
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Καινοτομίας κ. Αθανάσιο Κυριαζή είχαν εκπρόσωποι 
του ΣΘΕΒ στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Καινοτομίας 
JOIST όπου συζήτησαν για θέματα καινοτομίας, τη 
σχέση έρευνας και αγοράς και τους τρόπους κάλυψης 
των σύγχρονων και συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των 
επιχειρήσεων

14 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς και η Γενική 
Διευθύντρια κα Έλενα Καματέρη παρέστησαν στην 
παρουσίαση του Περιφερειακού ΕΣΠΑ που διοργάνωσε η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

15 Οκτωβρίου
Η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου από το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του Συνδέσμου παρέστη στη συνάντηση 
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Time to Youth” που 
διοργάνωσε το ΚΕΚ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

17 Οκτωβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς συμμετείχε 
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ 
στην Αθήνα

20 Οκτωβρίου
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νεολαίας, 
συμμετείχε η κα Ελένη Ευαγγελοπούλου

25 Οκτωβρίου
Η κα Έλενα Καματερή συμμετείχε στη συνάντηση φορέων 
για την οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης “Λάρισα 
Πόλη που Μαθαίνει” και διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων

07 Νοεμβρίου
Στην εκδήλωση με θέμα: “Βιομηχανία: Ενεργειακά 
δεδομένα και προκλήσεις”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Στ. Ελλάδας στο Καπανδρίτη, παρέστη η 
Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη

15  Νοεμβρίου
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας είχαν στον Βόλο ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Χρήστος Γιακουβής και η κα Έλενα Καματέρη για θέματα 
καινοτομίας και συνεργασίας των δύο φορέων

18 Νοεμβρίου
Στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Προγράμματος “Θεσσαλία 2021-2027”, 
που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο παρέστη η Γενική 
Διευθύντρια του Συνδέσμου

21  Νοεμβρίου
Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς 
συμμετείχε στο διαδικτυακό εργαστήρι για τη  
διαμόρφωση παρεμβάσεων ειδικού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
“Ανταγωνιστικότητα”

29 Νοεμβρίου
Στην παρουσίαση της μελέτης “Μοναδικότητα προϊόντων 
ποιότητας αγροδιατροφικού τομέα πυ παράγονται 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  Καταγραφή, αγορές και 
στρατηγικές προώθηση”, που διοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ 
παρέστησαν ο Γ.Γ. ΣΘΕΒ κ. Χρήστος Γιακουβής και ο 
κ. Χρήστος Τσιτόπουλος, από το Γραφείο Προώθησης 
Θεμάτων και Υποστήριξης Μελών

Ημερολόγιο
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Επιχειρηματικά νέα

ALFA WOOD GROUP

O όμιλος ΑLFA WOOD συμμετείχε στην πρώτη παράλληλη 
έκθεση “Everything Architecture” στα πλαίσια της 
διεθνούς έκθεσης “The Big 5” που διεξήχθη στις 5 & 6 
Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, Η.Α.Ε. σε συνεργασία με τον 
αντιπρόσωπο του ομίλου.

Το περίπτερο της Alfa Wood είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν αρχιτέκτονες, σχεδιαστές χώρων, εταιρείες 
ανάπτυξης ακινήτων και άτομα με υψηλή καθαρή 
αξία. Το περίπτερο ήταν σχεδιασμένο αποκλειστικά με 
χειροποίητες κατασκευές marquetry από  τη νέα σειρά 
L’arte del legno 2023 αλλά και το καινοτόμο προϊόν 

Alfa Sonic.Oι επιλογές  υλικών, ποιότητας & σχεδίων  
κέρδισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, καλύπτοντας 
κάθε κατασκευαστική  και σχεδιαστική τους απαίτηση.

Η έκθεση αποτέλεσε για την ALFA WOOD GROUP 
μία ακόμη πλατφόρμα για την προώθηση επωφελών 
συνεργασιών & μία  ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας 
& ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων. Ο όμιλος με  
την δυναμική του παρουσία επιβεβαίωσε για άλλη μια 
φορά τις δυνατότητες που έχει να προβάλλεται και να 
διακρίνεται επάξια και σε διεθνή forum.

EY GREECE

Η EY Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας 
της με το The People’s Trust, μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
που υποστηρίζει νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις, 
παρέχοντας μικροχρηματοδότηση, καθώς και δωρεάν 
υπηρεσίες business development, consulting και men-
toring. Ιδρυτικός και βασικός χρηματοδότης του The 
People’s Trust είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. 
Λασκαρίδης. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο 
του EY Ripples, προγράμματος εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης της ΕΥ, του οποίου βασικός πυλώνας – μεταξύ 
άλλων – είναι η υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση 
υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ενημέρωση και 
εκπαίδευση από στελέχη της ΕΥ, των επιχειρήσεων που 
υποστηρίζει το The People’s Trust, πάνω σε επιχειρηματικά 
θέματα, κρίσιμα για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, μέσω της διοργάνωσης και διεξαγωγής 
σειράς σεμιναρίων (webcasts). Η θεματολογία θα 
επικεντρωθεί σε τομείς όπως η στρατηγική για νεοφυείς 
επιχειρήσεις, το ψηφιακό marketing, η φορολογία 
των επιχειρήσεων και η πρόσβαση σε προγράμματα 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
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