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Η ΑΒΒ ΣΤΟ OPENTV 
Με αφορμή τις διακρίσεις που απέσπασε η ΑΒΒ 

Ελλάδος στα Health & Safety Awards 2022, ο κ. 

Κωνσταντίνος Αθανασίου, Διευθυντής Ασφάλειας 

& Υγείας ΑΒΒ Α.Ε., φιλοξενήθηκε στην εκπομπή 

του OPENTV, «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ». «Είμαστε πολύ 

περήφανοι για τη βράβευσή μας», σημείωσε ο κ. 

Αθανασίου, τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης 

καλών πρακτικών στον τομέα της εργασιακής 

ασφάλειας και την προβολή τους από τα μέσα. 

Ωστόσο, όπως ανέφερε, στη χώρα μας το ζήτημα 

δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, 

και συζητιέται μόνο κατόπιν κάποιου ατυχήμα-

τος, κάτι που χρειάζεται να αλλάξει. Όπως επεσή-

μανε ο κ. Αθανασίου, η ABB, πέραν των διεθνών 

πιστοποιήσεων, διαθέτει το ενδοεταιρικό σύστη-

μα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας «ABB Way», 

το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας παγκοσμίως, υπερκαλύπτοντας 

όλα τα τοπικά και διεθνή πρότυπα.
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Τα Facilities Management 
Awards 2022 αναδεικνύουν 

και επιβραβεύουν 
τις καλύτερες πρακτικές 

στη διαχείριση 
εγκαταστάσεων 

και μέσων, από επιχειρήσεις, 
οργανισμούς, φορείς 

και παρόχους 
σχετικών υπηρεσιών. 

  ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE 2022

Π. Γραβουνιώτης: Το… μπουρίνι 
που κόστισε €1 εκατ. στη ΒΙΠΕ 
Κομοτηνής

Με μία εφ’όλης της ύλης ομιλία έκλει-

σε τις εργασίες του Energy Efficiency 

Conference 2022 ο Δρ. Πάρης Γραβου-

νιώτης, Γραμματέας στον Πανελλήνιο 

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών 

Περιοχών (ΠΆΣΕΒΙΠΕ) και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Χαρτοποιίας Κομοτηνής.

Στην ομιλία του με τίτλο «Μικρομεσαία 

μεταποίηση και ενεργειακή πρόκληση, 

είναι δυνατή η προσαρμογή;», ο Δρ. 

Γραβουνιώτης τόνισε ότι κύριο μέλημα 

επιχειρηματιών και πολιτείας, με φόντο 

την τρέχουσα κρίση, είναι η διατήρηση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

ελληνικής μεταποίησης. Στάθηκε ωστόσο 

στους προβληματισμούς πολλών, ιδιαιτέ-

ρως μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχετικά 

με τον «εξαναγκασμό» τους να στραφούν 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

«Ουσιαστικά είναι η ανάπτυξη μιας νέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας», ανέ-

φερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι 

οι επιχειρήσεις καλούνται με τα πεπε-

ρασμένα τους κεφάλαια να επιλέξουν 

εάν θα επενδύσουν σε νέο μηχανολογικό 

εξοπλισμό, σε ανθρώπινο κεφάλαιο, σε 

ιδιοπαραγωγή ενέργειας κ.ο.κ. 

«Διαβάζουμε για πακτωλό χρημάτων 

αλλά υπάρχει κωλυσιεργία», σημείωσε 

ο Δρ. Γραβουνιώτης, συμπληρώνοντας 

ότι οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα 

είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο 

ακόμα και μια εβδομάδα ή ένας μήνας κα-

θυστέρησης της εφαρμογής τους, μπορεί 

να κοστίσει τη «ζωή» μιας επιχείρησης. 

Αναφέρθηκε επίσης στο χρονίζον εθνικό 

πρόβλημα της αποβιομηχάνισης και της 

απώλειας της μεταποιητικής τεχνογνω-

σίας, σημειώνοντας ότι άπτεται και της 

αμυντικής μας ικανότητας.

Μεταξύ άλλων, ο Δρ. Γραβουνιώτης, ανα-

φέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό, όπου 

ένα καλοκαιρινό μπουρίνι, με τις συνεχείς 

πτώσεις τάσης, κόστισε ένα τζίρο της 

τάξεως των  800.000 με 1 εκατ. ευρώ 

στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Κομοτηνής. 

Όπως σημείωσε, η λύση είναι απλή και 

περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός 

μετασχηματιστή και τη συντήρηση των 

μηχανημάτων, κάτι το οποίο οι επιχειρή-

σεις ζητούν από το 2014.

Με φόντο τα παραπάνω, ο Γραμματέας 

του ΠΑΣΕΒΙΠΕ απηύθυνε έκκληση προς 

το κράτος να επισπευθούν οι αναβαθμί-

σεις των δικτύων και οι επιδοτήσεις. «Αν 

μας δώσουν το κατάλληλο γήπεδο μπο-

ρούμε να παίξουμε μπαλίτσα», σημείωσε 

χαρακτηριστικά.

Μαριλένα Καραβασίλογλου
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