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Πρωταγωνιστής 
στην ελληνική 
οικονοµία µε ισχυρή 
διεθνή παρουσία

• Σ Ε Λ .  1 2 - 1 3

Μειώσεις φόρων, προνοµιακός δανεισµός, επιδοτήσεις 
δαπανών είναι µερικά από τα µέτρα που προβλέπονται για 
εταιρείες που θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, εξαγορές 
ή ακόµα και στη δηµιουργία κοινοπρακτικών σχηµάτων

Τον δρόµο προς τη Βουλή παίρνει ένα φιλό-
δοξο νοµοσχέδιο παροχής κινήτρων για 
επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να προχωρήσουν 
σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή ακόµα και στη 
δηµιουργία κοινοπρακτικών σχηµάτων. Συ-
γκεκριµένα, το κράτος θα στηρίξει αυτές τις 
επενδύσεις µε µια δέσµη κινήτρων που θα 
περιλαµβάνει, ανάλογα µε την περίπτωση, 
µειώσεις φόρων, προνοµιακό δανεισµό, 
επιδοτήσεις δαπανών κ.ά.

Λόγω της πανδηµίας και του lockdown το 
νοµοσχέδιο είχε µπει στο συρτάρι. Ανασύ-
ρεται, όµως, εσπευσµένα λόγω του ότι η 
κατάθεσή του συνδέεται µε τα προαπαιτού-
µενα της πρώτης δόσης χρηµάτων από το 
Ταµείο Ανάκαµψης. Συγκεκριµένα το Ταµείο 
έχει εγκρίνει δράση για την «παροχή φορο-

λογικών και οικονοµικών κινήτρων, καθώς 
και κινήτρων σε θέµατα αδειοδοτήσεων για 
συγχωνεύσεις, µετατροπές και εξαγορές». 
Πρακτικά, δηλαδή, τα κίνητρα αυτά πρέπει 
να θεσµοθετηθούν µέχρι το τέλος Σεπτεµ-
βρίου για να εισπραχθούν έως το τέλος του 
χρόνου τα 3,5 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης, 
που ακολουθεί την προκαταβολή των 4 δισ. 
ευρώ του Ταµείου Ανάκαµψης.

Με το νέο πλαίσιο η κυβέρνηση σκοπεύει 
να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες όσων αποφα-
σίσουν να κάνουν πράξη το η ισχύς εν τη 
ενώσει. Να προχωρήσουν δηλαδή σε συγ-
χωνεύσεις και εξαγορές είτε για να µπορέσουν 
να… βάλουν ξανά προς τις µηχανές τους, είτε 
για να µεγαλώσουν το «µέγεθός» τους, το 
µερίδιο της αγοράς που κατέχουν κ.λπ.

Μέχρι τέλος Σεπτεµβρίου το νοµοσχέδιο

ΙΣΧΥΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πού οφείλεται και πώς 
θα αντιµετωπιστεί
Απανωτά ηλεκτροσόκ από τις τιµές στα τρόφιµα, στο ρεύµα και 
το φυσικό αέριο, στα καύσιµα και τα είδη πρώτης ανάγκης - Ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Ναυλοµεσιτών Ελλάδας Γιάννης Κοτζιάς 
µιλά στο «b.s.» για τους λόγους που προκαλούν το κύµα εισαγό-
µενων ανατιµήσεων και τα περιστατικά αισχροκέρδειας

• Σ Ε Λ .  4 - 5 - 6 - 7

Τα projects που αλλάζουν 
την εικόνα της Θεσσαλονίκης
Το µεγάλο τεχνολογικό πάρκο ΤhessIΝΤΕC, από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης, η αναγέννηση της 
Aγοράς Μοδιάνο, νέα ξενοδοχεία και έντονο ενδιαφέρον από µεγάλους παίκτες ενισχύουν το προφίλ 
της πόλης σε όλους τους τοµείς - και πολύ περισσότερο στον χώρο των επενδύσεων και του επιχειρείν

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

∆ΕΘ /
H ΠΡΩΤΗ COVID-
FREE ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

Οταν 
η ναυτιλία 
παίζει γκολφ 
στην Costa 
Navarino
Eφοπλιστές και υψηλόβαθµα στε-
λέχη της ελληνικής και παγκόσµιας 
ναυτιλιακής βιοµηχανίας συµµετεί-
χαν στο 7ο τουρνουά Greek Maritime 
Golf Event                 • Σ Ε Λ .  2 0 - 2 1

Με κωδικούς 
Taxisnet
η πρώτη 
hi-tech 
απογραφή 
στο gov.gr
Προσλήψεις 60.000 
ερευνητών από την 
ΕΛΣΤΑΤ - Θα καταγρα-
φούν και οι µετανάστες

• Σ Ε Λ . 2

Παγίδα 
φόρου για 
επιχειρήσεις 
που 
πλήττονται 
από την κρίση
Εγκύκλιος ακυρώνει φο-
ροελαφρύνσεις και ευερ-
γετήµατα της πανδηµίας 
για τους συνεπείς
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Γιατί 
εκτινάσσεται 
στα ύψη 
η τιµή του 
ρεύµατος
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Ο κ. Θανάσης Γκίκας

ρεύµατος
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Ο κ. Θανάσης Γκίκας
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Α 
ποτελεί ένα από τα φωτεινά παραδείγµα-
τα στο επιχειρείν κατά την προηγούµενη 
δεκαετία της «εθνικής κατάθλιψης». Παρ’ 
όλα αυτά, φροντίζει να παραµένει κάτω 
από τα ραντάρ της δηµοσιότητας. Η Μέ-
τρον Αυτοµατισµοί του Γιάννη Σάνδρου 
µε έδρα τις Σέρρες µπορεί να ξεκίνησε ως 
ιδέα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 «για 

ένα γαµώτο», όπως λέει ο ίδιος, εντούτοις η πορεία της ήταν 
άκρως ενδιαφέρουσα. Και αυτό καθώς έφτασε σήµερα να 
θεωρείται µια από τις κορυφαίες βιοµηχανίες κατασκευής 
ανελκυστήρων µε διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 
50 χώρες και εκ των «χρυσών πρωταγωνιστών της δεκαετί-
ας 2010-2020», όπως ανακηρύχθηκε πρόσφατα για τις επι-
δόσεις της. 

Με αφετηρία ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην 
Ευρώπη, η Metron κατάφερε µέσα στη δεκαετία να τριπλα-
σιάσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών της, να ολοκληρώσει µια 
σειρά επενδύσεων και να αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό 
των εργαζοµένων της, οι οποίοι πλέον φτάνουν τα 222 άτο-
µα. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι αφήνει το αποτύπω-
µά της σε µια αγορά άκρως ανταγωνιστική, όπου κυριαρχούν 
οι µεγάλες πολυεθνικές. 

Οπως εξηγεί ο κ. Σάνδρος, η εταιρεία ετοιµάζεται για ένα 
νέο µεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της, έχοντας περάσει προ 
διετίας σε µια νέα εποχή αναφορικά µε τη µετοχική της 
σύνθεση και καθώς έχει πολλά σχέδια που άπτονται των 
δράσεων του Ταµείου Ανάκαµψης για την αλλαγή του πα-
ραγωγικού µοντέλου της χώρας. 

Η συζήτησή µας δεν µπορούσε παρά να ξεκινήσει από 
την ιδέα πίσω από την επιχείρηση, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80. «Ηµουν πολιτικός µηχανικός και όπως όλοι, έκανα 
τότε και τον εργολάβο. Ηταν µια καλή περίοδος για την οικοδο-
µή. Η τεχνική εταιρεία που είχαµε τότε είχε αναλάβει να κατα-
σκευάσει το ΚΤΕΟ στις Σέρρες. Το πολύ µεγάλο κόστος των 

αυτόµατων θυρών κτιρίων που περιλαµβανόταν στην προδια-
γραφή του έργου οδήγησε την οµάδα στη σύλληψη µιας τρελής 
ιδέας. Να κατασκευάσουµε οι ίδιοι τις θύρες ξεκινώντας από το 
µηδέν και µε την πεποίθηση του “ναι, µπορούµε”. Η κατάστα-
ση τότε στη συγκεκριµένη αγορά ήταν σχεδόν µονοπωλιακή, 
οπότε αποφασίσαµε να προσπαθήσουµε να την κατασκευάσου-
µε µόνοι µας,  έτσι, για το γαµώτο. Και όντως, συνεργαζόµενοι 
µε πολλά τοπικά εργαστήρια καταφέραµε σε λίγο καιρό και τη 
φτιάξαµε. Αυτό λοιπόν γέννησε µε τη σειρά του µία ιδέα. Οι 
ανελκυστήρες τότε δεν είχαν αυτόµατες πόρτες, “µήπως να 
αρχίσουµε να κατασκευάζουµε;”. Φάνηκε ότι µπορούσαµε να 
το κάνουµε και το ’95 περίπου ξεκινήσαµε την εταιρεία. ∆υστυ-
χώς όµως πέρασαν πέντε χρόνια κατά τα οποία χρειάστηκε να 
δαπανήσουµε τεράστια κεφάλαια για έρευνα χωρίς όµως να 
έχουµε έσοδα... Κοινώς, ό,τι βγάζαµε από τα έργα και την οικο-
δοµική δραστηριότητα τα ρίχναµε διαρκώς στην εταιρεία. 
Φάνταζε τρέλα, όµως ήµασταν αποφασισµένοι. Ολη η δοµή και 
τα προϊόντα µας είναι ελληνική πατέντα. Σχεδιασµένα στο 
χαρτί. Ηταν µια φιλοδοξία, ένα στοίχηµα, ότι µπορούµε να 
κάνουµε κάτι µεγάλο σε µία επαρχιακή πόλη. Το 2000 λοιπόν 
φτάσαµε να έχουµε ολοκληρωµένα προϊόντα, αυτόµατες πόρτες 
για ανελκυστήρες. Είχαµε εξαντληθεί όµως οικονοµικά. Ηρθα-
µε σε επαφή µε τον φίλο µας τον Γιώργο Μυλωνά της Alumil. 
Ηταν η εποχή του Χ.Α., όπου η Alumil διέθετε κεφάλαια. Ο ίδιος 
αποφάσισε να εισέλθει ως µεγαλοµέτοχος στην εταιρεία καθι-
στώντας τη Metron κοµµάτι αυτόνοµο του οµίλου Alumil. Η 
διοίκηση και η στρατηγική παρέµεναν ζητήµατα δικά µας, ενώ 
η συµµετοχή µας σε έναν µεγάλο όµιλο, έστω κι αν δεν είχαµε 
σχέση ως εταιρεία µε τα αλουµίνια, ήταν άκρως διδακτική. 
Σχολείο κανονικά αφού κοντά τους µάθαµε και το επιχειρείν σε 
µεγάλη κλίµακα. Μέσα στον όµιλο παραµείναµε 17 χρόνια. Το 
2017, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οµίλου Alumil λόγω 
των µεγάλων δανειακών βαρών, η Metron εξήλθε». 

Πλέον ο κ. Σάνδρος κατέχει το 97% της εταιρείας, ενώ το 
3% παραµένει σε µικροµέτοχο της ιδρυτικής οµάδας της. 

Η καρδιά της επιχείρησης χτυπά στο εργοστάσιο των 
Σερρών. Μια εγκατάσταση 16.000 τ.µ., όπου µηχανικοί και 
τεχνικό προσωπικό ερευνούν, αναπτύσσουν και παράγουν 
πλέον ολοκληρωµένα συστήµατα ανελκυστήρων προσφέ-
ροντας παράλληλα λύσεις για κάθε πρόκληση. Ακριβώς δίπλα 
βρίσκεται ένας χώρος 2.000 τ.µ., όπου βρίσκονται τα κεντρι-
κά γραφεία της εταιρείας αλλά και ένα showroom. Γραφεία 
και showrooms υπάρχουν επίσης σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, έχοντας και την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης, 
καθώς και στην Πολωνία, µια και τα τελευταία χρόνια η 
εταιρεία έχει διεθνοποιηθεί. 

«Σε ένα µεγάλο ποσοστό το custom made κυριαρχεί πάνω 
στα προϊόντα που κατασκευάζουµε, αφού όσο πιο τυποποιηµέ-
νο είναι ένα προϊόν τόσο περισσότερο χάνουµε την ανταγωνιστι-
κότητά µας έναντι των µεγάλων πολυεθνικών. Οπότε απευθυ-
νόµαστε στο µερίδιο της αγοράς που έχει ανάγκη το custom 
made», λέει ο κ. Σάνδρος.

Η δε βεντάλια των προϊόντων είναι αρκετά µεγάλη. «Κά-
νουµε ολοκληρωµένους ανελκυστήρες εδώ και χρόνια. Ενώ 
ξεκινήσαµε µε αυτόµατες πόρτες, το γυρίσαµε γρήγορα στα 
ολοκληρωµένα συστήµατα. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο µια 
και µπαίνεις σε έναν χώρο άκρως ανταγωνιστικό. Το τολµήσαµε 
όµως και µέχρι τώρα µας έχει επιβεβαιώσει. Εποµένως τα προ-
ϊόντα µας αφορούν κάθε είδος ανελκυστήρα και για κάθε χρήση, 
προσώπων, φορτίων κ.ο.κ. Ωστόσο θα έλεγα ότι είµαστε αντα-
γωνιστικοί κυρίως στα κτίρια έως 10-12 ορόφους», τονίζει. 

Συµπληρώνει δε ότι ο µεγαλύτερος όγκος πωλήσεων της 
εταιρείας σήµερα αφορά ολοκληρωµένα συστήµατα ανελ-
κυστήρων έως 5 ορόφους, µε εξειδίκευση στην κατοικία. 
Γιατί αυτό; «Επειδή το µεγάλο µας πλεονέκτηµα είναι το design, 
εκεί δηλαδή που το κριτήριο είναι περισσότερο ο ίδιος ο ανελ-
κυστήρας και όχι τόσο το κόστος του».

Εκ του αντικειµένου η εταιρεία δίνει µεγάλη βαρύτητα 
στον σχεδιασµό και την εφαρµογή. Γι’ αυτό εξάλλου οι πε-
ρίπου 40 µηχανικοί που απασχολούνται συνολικά θα ασχο-

Γιάννης Σάνδρος   /   ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ 
∆ΙΕΘΝΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Είναι µία από τις κορυφαίες βιοµηχανίες κατασκευής ανελκυστήρων 
µε παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Μία εκ των 
«χρυσών πρωταγωνιστών της δεκαετίας 2010-2020», καθώς κατάφερε 
να τριπλασιάσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών της, να ολοκληρώσει 
µια σειρά επενδύσεων και να αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των εργαζοµένων της 

Τ ο υ  
Σ Τ Ε Λ Ι Ο Υ  
Μ Ο Ρ Φ Ι ∆ Η
smorf id is@gmai l .com



13   /  

Π Ρ Ω Τ Ο  Θ Ε Μ Α  /  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 2  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1

protothema.gr newmoney.gr 

business stories

ληθούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο όχι µόνο στον σχεδι-
ασµό και την ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων ή 
επιµέρους µερών, αλλά και στο να δώσουν κάθε είδους 
λύσεις που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση. 

«Στα ολοκληρωµένα συστήµατα ανελκυστήρων θα σας 
έλεγα ότι ένα ποσοστό 60% περίπου γεννιέται εκ του µηδενός 
στη µονάδα µας. Φυσικά σε αυτά θα χρειαστεί να “κουµπώσου-
µε“ και µέρη όπως τις µηχανές και τα συρµατόσχοινα».

∆έκα µηχανικοί περίπου, όπως λέει ο κ. Σάνδρος, ασχο-
λούνται αποκλειστικά µε το R&D της εταιρείας. «Ωστόσο και 
οι υπόλοιποι 30 συµµετέχουν σε αυτό εάν αναλογιστεί κανείς 
ότι ασχολούνται µε το engineering, τις τροποποιήσεις και τον εκ 
του µηδενός σχεδιασµό για υφιστάµενες καταστάσεις». 

Ο ίδιος υπογραµµίζει ότι οι εγκαταστάτες θα συνεχίσουν 
να είναι ο βασικός πελάτης της εταιρείας. «Στο πλαίσιο βέβαια 
της συνεργασίας µας µπορούµε και λαµβάνουµε µέρος σε µε-
γάλα έργα, όπου χρειάζονται το κύρος και την υποστήριξή µας. 
Πάντα όµως σε συνεργασία», σηµειώνει. 

Μέσω των συνεργατών εξάλλου η εταιρεία έχει συµµε-
τάσχει σε σηµαντικά έργα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων, η 
κατασκευή 340 ανελκυστήρων για τα νέα δηµόσια σχολεία 
που κατασκευάστηκαν στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και 
άλλων 250 για ένα νέο συγκρότηµα κατοικιών («Esentai City») 
στην πόλη Αλµάτι του Καζακστάν. Ολα µέσω τοπικών συ-
νεργατών. Επίσης, στα εµβληµατικά έργα στα οποία έχει 
συµµετάσχει η Metron Αυτοµατισµοί ήταν η αναδιαµόρ-
φωση της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, σε ένα σχέδιο 
του διεθνώς αναγνωρισµένου αρχιτεκτονικού γραφείου 
Zaha Hadid, η ανακαίνιση του σταδίου της Τουλόν (Mayol 
Stadium) στη Γαλλία και το ξενοδοχείο «Hilton» στη ρωσική 
πόλη Τιουµέν, στα Ουράλια όρη. 

Ο κ. Σάνδρος δεν κρύβει ότι οι εξαγωγές παραµένουν στο 
επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. «Θέλουµε να τις 
επεκτείνουµε ακόµα περισσότερο», σηµειώνει. «Ως την κρίση 
περίπου το 70% των πωλήσεών µας αφορούσε την ελληνική 

αγορά. Αποφασίσαµε ότι έπρεπε να αλλάξουµε. Η προσαρµογή 
τεχνικά δεν ήταν δύσκολη. Το πλεονέκτηµά µας ήταν ότι πάντα 
σχεδιάζαµε από την αρχή τα προϊόντα, οπότε µπορούσαµε να 
προσαρµοστούµε σε προδιαγραφές άλλων χωρών. Γι’ αυτό και 
δεν µας τρόµαζε η αλλαγή. Ετσι, µαζί µε τη στροφή µας στα 
ολοκληρωµένα συστήµατα ανελκυστήρων κάναµε και το άλµα 
στο εξωτερικό. Μας πήρε δύο χρόνια και χάσαµε αρκετά κεφά-
λαια, αλλά τα καταφέραµε. Το 2014 αρχίσαµε να απολαµβάνου-
µε τους καρπούς του µετασχηµατισµού. Και τα πηγαίνουµε 
αρκετά καλά», τονίζει. 

Η Metron έχει παρουσία σήµερα σε 50 χώρες, αν και 
περίπου σε 15 από αυτές η δραστηριότητά τους είναι ιδιαί-
τερα ενεργή. «Μεγαλύτερη αγορά για εµάς είναι η Κεντρική 
Ευρώπη. Σε Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία έχουµε 
καλή παρουσία. ∆εύτερη κατά σειρά αγορά σήµερα είναι ο 
Περσικός Κόλπος µε επίκεντρο τα ΗΑΕ. Επεται η Ελλάδα και 
ακολουθεί η υπόλοιπη Μ. Ανατολή, µε επίκεντρο κυρίως το 
Ισραήλ και την Κύπρο. Εµφανή παρουσία έχουµε και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, ενώ τε-
λευταία κάνουµε µία σοβαρή προσπάθεια περαιτέρω διείσδυσης 
στη γερµανική αγορά», λέει. 

Κάτι διόλου εύκολο εξ αντικειµένου. «Ο δικός µας χώρος 
απαιτεί αξιοπιστία και χτίσιµο σχέσεων.∆εν θα ρισκάρει κάποιος 
να αλλάξει προµηθευτή χωρίς να είναι 100% σίγουρος γι’ αυτόν 
και τις δυνατότητές του να υποστηρίξει ένα προϊόν το οποίο θα 
λειτουργεί για δεκαετίες», σηµειώνει ο κ. Σάνδρος. 

Γι’ αυτό εξάλλου και η πανδηµία, όπως διευκρινίζει, 
ανέκοψε τη δυναµική ανάπτυξη της εταιρείας που µέχρι και 
το 2019 παρουσίαζε διψήφια ποσοστά αύξησης των πωλή-
σεών της. «∆υστυχώς η πανδηµία µάς έχει στερήσει ταξίδια και 
επαφές. Στη δική µας δουλειά και θα πάµε να δούµε κάποιον 
αρκετές φορές, όπως επίσης και θα έρθει και σε εµάς, να δει το 
εργοστάσιο, τα προϊόντα κ.ο.κ. Οπότε, αν και δουλέψαµε αυτό 
το διάστηµα καλά, εµφανίζοντας αύξηση των πωλήσεών µας, 
αυτές αφορούσαν ήδη υφιστάµενους πελάτες-συνεργάτες. Ευ-

ελπιστούµε ότι αυτό θα αλλάξει σύντοµα διότι έχουµε ήδη 
προσυµφωνήσει σε τεράστιες συνεργασίες, που εκτιµούµε ότι 
θα αλλάξουν το παιχνίδι για εµάς, οι οποίες όµως παραµένουν 
σε κατάσταση άνω τελείας», τονίζει. 

Η αύξηση των πωλήσεων το 2020 ήταν 5% περίπου σε 
σχέση µε το 2019, σύµφωνα µε τον κ. Σάνδρο. Τότε, σύµφω-
να µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι πωλή-
σεις ήταν 19,2 εκατ. ευρώ. Τα µετά φόρων κέρδη ήταν 1,14 
εκατ. ευρώ. 

Πέραν ωστόσο της προσδοκίας της ολοκλήρωσης των 
µεγάλων συνεργασιών που παραµένουν σε αναµονή λόγω 
πανδηµίας, ο κ. Σάνδρος λέει ότι η εταιρεία περιµένει και τις 
λεπτοµέρειες συγκεκριµένων δράσεων του Ταµείου Ανά-
καµψης προκειµένου να προβεί σε έναν νέο κύκλο επενδύ-
σεων: «Σήµερα είµαστε σε ένα σηµείο καµπής όπου πρέπει να 
αναπτυχθούµε µε νέα προϊόντα, νέες αγορές και να προχωρή-
σουµε την ψηφιοποίηση της εταιρείας». 

Η τελευταία εξάλλου αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση, 
όπως αναγνωρίζει. «∆εν αφορά µόνο την ίδια τη λειτουργία 
της εταιρείας, αλλά και τα προϊόντα. Αυτή είναι η επόµενη 
µέρα στον κλάδο. Το Internet of Things (ΙοΤ), τα πάντα εκ του 
µακρόθεν. Αυτή είναι η πρόκληση, αυτός είναι ο τοµέας στον 
οποίο δουλεύουµε ήδη και µας δίνει ώθηση. Να µπορούµε να 
ελέγχουµε, να αναγνωρίζουµε εγκαίρως, αλλά και να επιδιορ-
θώνουµε συστήµατα εξ αποστάσεως ή να µπορούµε να κάνου-
µε διάγνωση ώστε πριν πάει ο τεχνικός να ξέρει τι έχει να 
αντιµετωπίσει». 

Πέραν όµως των ψηφιακών προκλήσεων, ο κ. Σάνδρος 
έχει να αντιµετωπίσει και άλλα θέµατα, τα οποία ίσως φαί-
νονται πιο απλά, εντούτοις δεν είναι. «Το µεγαλύτερο πρό-
βληµα για µία αναπτυσσόµενη βιοµηχανία στην επαρχία ήταν 
και παραµένει η… λειψανδρία σε στελέχη. Αν ξεφύγεις από µία 
κλίµακα µεγέθους τότε έχεις πρόβληµα. Προς το παρόν εµείς 
σωζόµαστε γιατί έχουµε περίπου 20 ανθρώπους που έρχονται 
από τη γειτονική Θεσσαλονίκη...».

Η εταιρεία έχει συµµετάσχει σε σηµαντικά έργα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων, η κατασκευή 340 ανελκυστήρων 

για τα νέα δηµόσια σχολεία που κατασκευάστηκαν στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και άλλων 250 για ένα νέο συγκρότηµα κατοικιών 

στην πόλη Αλµάτι του Καζακστάν. Επίσης έχει συµµετάσχει στην αναδιαµόρφωση της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, 

στην ανακαίνιση του σταδίου της Τουλόν στη Γαλλία και του ξενοδοχείου «Hilton» στη ρωσική πόλη Τιουµέν, στα Ουράλια όρη
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