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Συνέντευξη

«Με περισσότερα από 600 έργα 
αναφοράς, στοχεύουμε 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πελάτη με προϊόντα 
υψηλής απόδοσης»

Ο κ. Ευάγγελος Σταματίου, ιδρυ-
τής και διευθυντής της εταιρεί-
ας, αναλύει στη «ΜΙ» τους στό-

χους της εταιρείας και τη συνεργασία 
της με τη Siemens, αλλά προειδοποιεί 
και για τους κινδύνους που εγκυμονεί 
τυχόν ολιγωρία όσον αφορά την προ-
σαρμογή στην 4η Βιομηχανική Επα-
νάσταση.

– Καταρχάς κ. Σταματίου, θα θέλαμε 
να μας μιλήσετε για το αντικείμενο 
στον οποίο δραστηριοποιείται η εται-
ρεία σας. 

– Η «Σταματίου Βιομηχανικοί 
Αυτοματισμοί» είναι μια τεχνική, κα-
τασκευαστική και εμπορική εταιρεία 
που ειδικεύεται στο βιομηχανικό αυ-
τοματισμό, στη βελτίωση της παραγω-
γής, στα συστήματα διαχείρισης κτιρί-
ων και στην ανάπτυξη λογισμικού. 

PLC, SCADA, HMI, τεχνογνωσία 
διεργασιών, εξειδικευμένες βιομη-
χανικές τεχνικές και προϊόντα είναι 
μερικά από τα αντικείμενα της εται-
ρείας μας, η οποία αποτελεί στρα-
τηγικό συνεργάτη της Siemens και 
εξειδικευμένο system integrator, ενώ 
συνεργάζεται και με πολλές και καλά 
εδραιωμένες στο χώρο επιχειρήσεις, 
με κατασκευαστές, καθώς και με πα-
νεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 
Με περισσότερα από 600 έργα ανα-

φοράς με κορυφαία αποτελέσματα 
στην παραγωγική διαδικασία, στο-
χεύουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών μας με προϊόντα υψηλής 
απόδοσης.

– Πότε ιδρύσατε την εταιρεία και πώς 
προχωρήσατε σε αυτή την απόφαση;

– Η «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυ-
τοματισμοί» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 
του 2007, και ήταν ένα βήμα το οποίο 
έκανα έχοντας 10ετή και πλέον εμπει-
ρία στο χώρο της βιομηχανίας, ως 
προϊστάμενος σε διάφορες μεγάλες 

επιχειρήσεις κυρίως του εξωτερικού. 
Εκεί γαλουχήθηκα στον αυτόματο 
έλεγχο και στις διαδικασίες αυτομα-
τοποίησης της παραγωγικής διαδικα-
σίας, και κατόπιν ανταποκρίθηκα στη 
ζήτηση που διαπίστωσα ότι υπήρχε 
στην εγχώρια αγορά για εξειδικευ-
μένες εταιρείες, οι οποίες θα μπορού-
σαν να αναλάβουν έργο που έως τότε 

αναλάμβαναν κατασκευαστές και 
εταιρείες του εξωτερικού. 

– Θα θέλαμε να μας πείτε πόσους ερ-
γαζόμενους αριθμεί η εταιρεία και αν 
εργάζονται σ’ αυτήν από την ίδρυσή 
της ή αν προσπαθείτε να ανανεώνετε 
το έμψυχο δυναμικό με νέους επι-
στήμονες.

– Εκτός από τα στελέχη και τους 
μηχανικούς της εταιρείας που είναι 
επικεφαλής των αντίστοιχων τμη-
μάτων, συνολικά εργάζονται στην 
επιχείρηση επτά άτομα, τα οποία με-
τρούν πολλά χρόνια, έχουν μεγάλη 
εμπειρία και εκπαιδεύονται συνεχώς. 
Εκτός από το συγκεκριμένο δυναμι-
κό, έχουμε και αρκετούς εξωτερικούς 
συνεργάτες. 

– Πώς προέκυψε η συνεργασία με τη 
Siemens; 

– Το 2007, όταν επέστρεψα στην 
Ελλάδα μετά από μακρόχρονη πα-
ραμονή στο εξωτερικό, όπου απο-
κόμισα εμπειρία και κατάρτιση από 
τη Siemens σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, αποφάσισα να έρθω σε επα-
φή με τη Siemens Hellas όπου βρήκα 
θερμή υποδοχή. Η συνεργασία με τη 
Siemens Hellas ενίσχυσε την πεποί-
θησή μου ότι η αγορά έχει ανάγκη για 
εξειδίκευση και τεχνογνωσία, και με 

«Ισχυρό ατού μας η εξειδίκευση 
στους αυτοματοποιημένους ελέγχους»
Ευάγγελος Σταματίου
Η εταιρεία «Σταματίου 
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» 
εστιάζει στο βιομηχανικό 
αυτοματισμό, στη βελτίωση της 
παραγωγής, στα συστήματα 
διαχείρισης κτιρίων και στην 
ανάπτυξη λογισμικού, και έπειτα 
από 12 χρόνια παρουσίας στο 
χώρο της βιομηχανίας αριθμεί 
600 και πλέον έργα, έχοντας 
επιτύχει κορυφαία αποτελέσματα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤO ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΤΣΑΡΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ευάγγελος Σταματίου
Ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί»

ΒΟΧΑΚΙ 
– Ποια είναι τα νέα έργα που έχετε αναλάβει και ποιον τομέα της βιομηχανίας αφορούν; 
– Τα νέα μας έργα αφορούν μεταξύ άλλων και έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας που περιμένουμε να έχει 

αλματώδη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, κατά τα οποία θα ολοκληρωθούν τέσσερα νέα εργοστάσια στη χώρα μας. Και τα δύο από 
αυτά επέλεξαν την εταιρεία μας για ενσωμάτωση τεχνολογιών και αυτοματισμών.

ΜΟΤΟ 1: 

«Με περισσότερα από 600 έργα αναφοράς, στοχεύουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με 
προϊόντα υψηλής απόδοσης»

ΜΟΤΟ 2: 

«Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι εξέλιξη που λαμβάνει χώρα εδώ και τώρα»

Λεζάντα stamatiou: 

Ο κ. Ευάγγελος Σταματίου, ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί».

Λεζάντα sbia grafeio: 

Η εταιρεία «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» επενδύει σε νέους επιστήμονες με όραμα.

Λεζάντα sbia ergostasio: 

Η «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» ειδικεύεται στον βιομηχανικό αυτοματισμό, στη βελτίωση της παραγωγής, στα συστήματα διαχείρισης 
κτιρίων και στην ανάπτυξη λογισμικού.

Η «Σταματίου Βιομηχανικοί 
Αυτοματισμοί» ειδικεύεται                           

στο βιομηχανικό αυτοματισμό,                          
στη βελτίωση της παραγωγής,                                 

στα συστήματα               
διαχείρισης κτιρίων και         

στην ανάπτυξη λογισμικού.
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Συνέντευξη

«Με περισσότερα από 600 έργα 
αναφοράς, στοχεύουμε 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πελάτη με προϊόντα 
υψηλής απόδοσης»

Ο κ. Ευάγγελος Σταματίου, ιδρυ-
τής και διευθυντής της εταιρεί-
ας, αναλύει στη «ΜΙ» τους στό-

χους της εταιρείας και τη συνεργασία 
της με τη Siemens, αλλά προειδοποιεί 
και για τους κινδύνους που εγκυμονεί 
τυχόν ολιγωρία όσον αφορά την προ-
σαρμογή στην 4η Βιομηχανική Επα-
νάσταση.

– Καταρχάς κ. Σταματίου, θα θέλαμε 
να μας μιλήσετε για το αντικείμενο 
στον οποίο δραστηριοποιείται η εται-
ρεία σας. 

– Η «Σταματίου Βιομηχανικοί 
Αυτοματισμοί» είναι μια τεχνική, κα-
τασκευαστική και εμπορική εταιρεία 
που ειδικεύεται στο βιομηχανικό αυ-
τοματισμό, στη βελτίωση της παραγω-
γής, στα συστήματα διαχείρισης κτιρί-
ων και στην ανάπτυξη λογισμικού. 

PLC, SCADA, HMI, τεχνογνωσία 
διεργασιών, εξειδικευμένες βιομη-
χανικές τεχνικές και προϊόντα είναι 
μερικά από τα αντικείμενα της εται-
ρείας μας, η οποία αποτελεί στρα-
τηγικό συνεργάτη της Siemens και 
εξειδικευμένο system integrator, ενώ 
συνεργάζεται και με πολλές και καλά 
εδραιωμένες στο χώρο επιχειρήσεις, 
με κατασκευαστές, καθώς και με πα-
νεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 
Με περισσότερα από 600 έργα ανα-

φοράς με κορυφαία αποτελέσματα 
στην παραγωγική διαδικασία, στο-
χεύουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών μας με προϊόντα υψηλής 
απόδοσης.

– Πότε ιδρύσατε την εταιρεία και πώς 
προχωρήσατε σε αυτή την απόφαση;

– Η «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυ-
τοματισμοί» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 
του 2007, και ήταν ένα βήμα το οποίο 
έκανα έχοντας 10ετή και πλέον εμπει-
ρία στο χώρο της βιομηχανίας, ως 
προϊστάμενος σε διάφορες μεγάλες 

επιχειρήσεις κυρίως του εξωτερικού. 
Εκεί γαλουχήθηκα στον αυτόματο 
έλεγχο και στις διαδικασίες αυτομα-
τοποίησης της παραγωγικής διαδικα-
σίας, και κατόπιν ανταποκρίθηκα στη 
ζήτηση που διαπίστωσα ότι υπήρχε 
στην εγχώρια αγορά για εξειδικευ-
μένες εταιρείες, οι οποίες θα μπορού-
σαν να αναλάβουν έργο που έως τότε 

αναλάμβαναν κατασκευαστές και 
εταιρείες του εξωτερικού. 

– Θα θέλαμε να μας πείτε πόσους ερ-
γαζόμενους αριθμεί η εταιρεία και αν 
εργάζονται σ’ αυτήν από την ίδρυσή 
της ή αν προσπαθείτε να ανανεώνετε 
το έμψυχο δυναμικό με νέους επι-
στήμονες.

– Εκτός από τα στελέχη και τους 
μηχανικούς της εταιρείας που είναι 
επικεφαλής των αντίστοιχων τμη-
μάτων, συνολικά εργάζονται στην 
επιχείρηση επτά άτομα, τα οποία με-
τρούν πολλά χρόνια, έχουν μεγάλη 
εμπειρία και εκπαιδεύονται συνεχώς. 
Εκτός από το συγκεκριμένο δυναμι-
κό, έχουμε και αρκετούς εξωτερικούς 
συνεργάτες. 

– Πώς προέκυψε η συνεργασία με τη 
Siemens; 

– Το 2007, όταν επέστρεψα στην 
Ελλάδα μετά από μακρόχρονη πα-
ραμονή στο εξωτερικό, όπου απο-
κόμισα εμπειρία και κατάρτιση από 
τη Siemens σχεδόν σε όλους τους 
τομείς, αποφάσισα να έρθω σε επα-
φή με τη Siemens Hellas όπου βρήκα 
θερμή υποδοχή. Η συνεργασία με τη 
Siemens Hellas ενίσχυσε την πεποί-
θησή μου ότι η αγορά έχει ανάγκη για 
εξειδίκευση και τεχνογνωσία, και με 

«Ισχυρό ατού μας η εξειδίκευση 
στους αυτοματοποιημένους ελέγχους»
Ευάγγελος Σταματίου
Η εταιρεία «Σταματίου 
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» 
εστιάζει στο βιομηχανικό 
αυτοματισμό, στη βελτίωση της 
παραγωγής, στα συστήματα 
διαχείρισης κτιρίων και στην 
ανάπτυξη λογισμικού, και έπειτα 
από 12 χρόνια παρουσίας στο 
χώρο της βιομηχανίας αριθμεί 
600 και πλέον έργα, έχοντας 
επιτύχει κορυφαία αποτελέσματα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤO ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΤΣΑΡΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ευάγγελος Σταματίου
Ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί»

ΒΟΧΑΚΙ 
– Ποια είναι τα νέα έργα που έχετε αναλάβει και ποιον τομέα της βιομηχανίας αφορούν; 
– Τα νέα μας έργα αφορούν μεταξύ άλλων και έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας που περιμένουμε να έχει 

αλματώδη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, κατά τα οποία θα ολοκληρωθούν τέσσερα νέα εργοστάσια στη χώρα μας. Και τα δύο από 
αυτά επέλεξαν την εταιρεία μας για ενσωμάτωση τεχνολογιών και αυτοματισμών.

ΜΟΤΟ 1: 

«Με περισσότερα από 600 έργα αναφοράς, στοχεύουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με 
προϊόντα υψηλής απόδοσης»

ΜΟΤΟ 2: 

«Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι εξέλιξη που λαμβάνει χώρα εδώ και τώρα»

Λεζάντα stamatiou: 

Ο κ. Ευάγγελος Σταματίου, ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί».

Λεζάντα sbia grafeio: 

Η εταιρεία «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» επενδύει σε νέους επιστήμονες με όραμα.

Λεζάντα sbia ergostasio: 

Η «Σταματίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί» ειδικεύεται στον βιομηχανικό αυτοματισμό, στη βελτίωση της παραγωγής, στα συστήματα διαχείρισης 
κτιρίων και στην ανάπτυξη λογισμικού.

Η «Σταματίου Βιομηχανικοί 
Αυτοματισμοί» ειδικεύεται                           

στο βιομηχανικό αυτοματισμό,                          
στη βελτίωση της παραγωγής,                                 

στα συστήματα               
διαχείρισης κτιρίων και         

στην ανάπτυξη λογισμικού.
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Συνέντευξη

έκανε να πιστέψω ότι η κίνησή μου 
όχι μόνο ήταν σωστή αλλά και στο 
σωστό χρόνο. 

– Στο πελατολόγιό σας περιλαμβάνο-
νται μερικά από τα πιο δυνατά ονό-
ματα της βιομηχανίας. Μιλήστε μας 
για τα πιο σημαντικά έργα που έχετε 
υλοποιήσει. 

– Είναι πάρα πολλά, και κάποια 
απ’ αυτά αφορούν το σύστημα EMS 
(Environmental conditions Monitoring 
System) για λογαριασμό μεγάλων βιο-
μηχανιών της χώρας, καθώς και το σύ-
στημα WSAS (Work Station Analysis 
System), το οποίο αναπτύχθηκε σε συ-
νεργασία με την ελληνική φαρμακοβι-
ομηχανία DEMO SA. 

– Μπορείτε να μας περιγράψετε και 
ένα από τα σημαντικότερα έργα σας;

– Ένα σημαντικό έργο –που δεν 
έχει προηγούμενο σε ολόκληρο τον 
κόσμο σύμφωνα με τη βάση γνώσεων 
της Siemens– είναι αυτό που υλοποι-
ήθηκε για λογαριασμό του «Hotel 
Rodos Palace»: το σύστημα BMS και 
η επέκταση Energy Audit για διαχεί-
ριση δωματίων και επικοινωνία με-
ταξύ των διαφορετικών τμημάτων με 
ένα ενιαίο σύστημα SCADA βιομηχα-
νικού τύπου. Η καινοτομία του έργου 
είναι η εγκατάσταση, ενσωμάτωση 
και επικοινωνία 450 controller δικτύ-
ου (Logo!8) σε σύστημα SCADA, τα 
οποία θα έπρεπε να διατηρήσουν την 
απόκρισή τους σε πραγματικό χρόνο. 
Η υποδομή του συστήματος είναι για 
950+ nodes, τα οποία θα εγκαταστα-
θούν τα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύ-
τερο αντίστοιχο έργο που είχε γίνει 
έως τώρα αφορούσε περίπου 200 
controller. 

Τα λογικά module «Logo!8» αντι-
κατέστησαν τον κλασικό αυτοματι-
σμό των δωματίων, και μέσω δικτύου 
μπορούμε να απεικονίσουμε την κα-
τάσταση των δωματίων (φώτα, νερό, 
TV, fan coil κλπ.) αλλά και να δώσου-
με εντολές κατά βούληση. 

Στόχος του έργου ήταν να δοθεί 
η δυνατότητα σε όσο το δυνατό πε-
ρισσότερα τμήματα να μπορούν να 
εκτελέσουν εργασίες και να ενημερώ-
νονται για την κατάσταση των δωματί-
ων, στο μικρότερο δυνατό χρόνο και 
με το μικρότερο δυνατό λάθος. 

– Ποια είναι τα οφέλη του ξενοδοχεί-
ου από την εφαρμογή αυτή;

– Αρχικά επιτυγχάνεται μείωση 
του χρόνου εκτέλεσης εργασιών και 
περιορίζεται ο φόρτος του τηλεφωνι-
κού κέντρου, το οποίο δεχόταν περί-
που 100 τηλέφωνα την ημέρα. Επίσης 
διευκολύνεται η εργασία των ηλε-

κτρολόγων βάρδιας, οι οποίοι μπο-
ρούν να δουν απομακρυσμένα την 
κατάσταση των δωματίων και στην 
ερώτηση π.χ. ενός ενοίκου γιατί δεν 
δουλεύει το ερκοντίσιον να απαντή-
σουν ότι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι 
είναι ανοιχτό το παράθυρο.

Επιτυγχάνεται επίσης απευθεί-
ας ενημέρωση μεταξύ των τμημάτων 
(π.χ. στο checkout του πελάτη η υπη-
ρεσία καθαρισμού δεν χρειάζεται να 
ενημερωθεί από την προϊσταμένη για 
ποιο δωμάτιο είναι προς καθάρισμα). 
Και το αποτέλεσμα είναι η μείωση του 
χρόνου διαθεσιμότητας των δωματίων. 

Υπάρχει, τέλος, αποφυγή down-
time λόγω υπερφόρτωσης υποσταθ-
μών, ενώ εξοικονομείται σημαντικό 
ποσοστό ενέργειας είτε μέσω της 
ανάλυσης των καταναλωτών είτε με 
τον τηλεχειρισμό περιφερειακών συ-
στημάτων και φωτισμού εντός και 
εκτός των δωματίων.

Συνολικά, τα οφέλη που προκύ-
πτουν από τη συγκεκριμένη εφαρμο-
γή είναι τα εξής:
1. Καταγραφή και ανάλυση της συ-
μπεριφοράς των 4 υποσταθμών και 
κεντρικών διανομών.
2. Live εποπτεία και τηλεχειρισμός 
των δωματίων και των περιμε-
τρικών χώρων. 
3. Καταγραφές, στατιστικο-
ποίηση και ανάλυση δεδο-
μένων και σφαλμάτων. 
4. Ενημέρωση πλη-
ρότητας ανά όροφο 
αλλά και συνολικά 
με μία ματιά. 
5. Άμεση επο-
πτεία των φώτων 
και των περιφε-
ρειακών συ-
στημάτων. 
6. Αποφυγή 
άσκοπων ενο-
χλήσεων των 
πελατών.

7. Bulk εντολές (π.χ. άναμμα περιμε-
τρικού και εξωτερικού φωτισμού με 
μία εντολή κεντρικά). 

–Στους περισσότερους βιομηχανι-
κούς κλάδους παρέχετε το πακέτο 
υπηρεσιών «Total Factory Services». 
Πώς έγινε εφαρμογή του αυτοματι-
σμού στο σύνολο των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων; 

– Σχετικά εύκολα, δεδομένης και 
της προηγούμενης εμπειρίας. Το 
μόνο που χρειάστηκε ήταν να πείσω 
τους επί χρόνια συνεργάτες μου να 
συνδυάσουμε δυνάμεις κάτω από τη 
δική μας επωνυμία. Επίσης υπάρχει η 
τάση τα τελευταία χρόνια να παρέχε-
ται το σύνολο του έργου ή μιας νέας 
επέκτασης σε μία κεντρική εταιρεία-
εργολάβο ή οποία κατά 99% των πε-
ριπτώσεων δεν έχει καμία σχέση με 
τεχνολογία αιχμής, αυτοματισμό, 4η 
βιομηχανική επανάσταση κλπ. 

–Χάρη σε ποιες αρχές έχετε δημιουρ-
γήσει σταθερή σχέση εμπιστοσύνης 
με τους πελάτες σας; Γιατί κάποιος 
θα έπρεπε να δείξει την προτίμησή 
του στη δική σας εταιρεία;

– Για τον ένα και απλούστατο 
λόγο: Τόσα χρόνια, και μετά από 600 
και πλέον παραδοθέντα έργα, είμα-
στε περήφανοι να επικαλούμαστε την 

– Ποια είναι τα νέα έργα που έχετε ανα-
λάβει και ποιον τομέα της βιομηχανίας 
αφορούν; 

– Τα νέα μας έργα αφορούν μεταξύ άλ-
λων και έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της 
φαρμακοβιομηχανίας που περιμένουμε να 
έχει αλματώδη ανάπτυξη τα επόμενα χρό-
νια, κατά τα οποία θα ολοκληρωθούν τέσ-
σερα νέα εργοστάσια στη χώρα μας. Και τα 
δύο από αυτά επέλεξαν την εταιρεία μας 
για ενσωμάτωση τεχνολογιών και αυτομα-
τισμών.

g Τα έργα

Ο κ.       
Ευάγγελος 
Σταματίου, 

ιδρυτής και 
διευθυντής       

της          
εταιρείας 

«Σταματίου 
Βιομηχανικοί 

Αυτο-    
ματισμοί».



22 Μετάδοση Ισχύος Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019 Μετάδοση Ισχύος Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

Συνέντευξη

«Η 4η βιομηχανική επανάσταση 
είναι εξέλιξη που λαμβάνει χώρα 
εδώ και τώρα»

απόλυτη επιτυχία σε αυτά, ακόμα και 
αν αυτή επετεύχθη κάποτε με κόστος 
για την εταιρεία· ωστόσο, η ποιότητα 
των έργων μας αποτελεί πυλώνα εται-
ρικής πολιτικής. 

– Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας;

– Η αποστολή της εταιρείας μας εί-
ναι να εδραιωθεί στον τομέα των βιο-
μηχανικών συστημάτων αυτοματισμού 
ως μια αξιόπιστη εταιρεία που κατα-
σκευάζει καλύτερες και πιο έξυπνες 
λύσεις όσον αφορά τη συνολική αυτο-
ματοποίηση ενός εργοστασίου (total 
factory automation). Στόχος μας είναι 
να προσφέρουμε λύσεις αναπτύσ-
σοντας και εφαρμόζοντας μοναδικά 
εργαλεία, ώστε να βάλουμε τις υπο-
δομές που θα βοηθήσουν στην ομαλό-
τερη μετάβαση στην 4η βιομηχανική 
επανάσταση. Το όραμά μας είναι να 
αναβαθμίσουμε και να αναπτύξουμε 
την ποιότητα των τεχνικών υπηρεσιών 
που παρέχονται στις βιομηχανίες και 
να ακολουθήσουμε μια πορεία που θα 
μας καταστήσει ανταγωνιστικούς στην 
παγκόσμια αγορά. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με τη συνδρομή και 
βοήθεια της εγχώριας υφιστάμενης 
βιομηχανίας. 

– Ανατρέχοντας κανείς στην ιστοσε-
λίδα της εταιρείας σας, βλέπει τρία 
συστήματα που διαθέτει η «Σταμα-
τίου Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί»: τα 
EMS, WSAS και ESD. Θα θέλατε να 
μας πείτε τι ακριβώς αφορούν τα εν 
λόγω συστήματα;

– Το σύστημα EMS αφορά την 
παρακολούθηση περιβάλλοντος. Σε 
όλους τους χώρους που φτιάχνονται 
φάρμακα ή χημικές ουσίες, οι περι-
βαλλοντικές συνθήκες θα πρέπει να 
είναι ελεγχόμενες, να καταγράφο-
νται (προκειμένου να εκδίδονται και 
κάποιου είδους πιστοποιητικά) και 
να μην τροποποιούνται από τον αν-
θρώπινο παράγοντα. Αυτό ακριβώς 
διασφαλίζει το δικό μας σύστημα, και 
μερικές από τις τεχνικές που εφαρ-
μόζουμε είναι η ψηφιακή υπογραφή 
και ο έλεγχος των αλλαγών (auditing, 
digital signature και change control). 

Το WSAS είναι πρότυπο σύστημα 
ανάλυσης σταθμών εργασίας. Σταθμός 
εργασίας μπορεί να είναι ένα αυτόμα-
το μηχάνημα μεταποίησης (συσκευα-
σίας, εμφιάλωσης, γεμιστικό, κλειστι-
κό κλπ.) ή ένας τελείως χειροκίνητος 
σταθμός. Το σύστημά μας, μέσω αι-
σθητηρίων, αναλύει τη λειτουργία του 
σταθμού σε επίπεδο βάρδιας, ημέρας, 
εβδομάδας, μήνα κλπ. και προβάλλει 
τα στοιχεία live ή στατιστικοποιημέ-
να σε Ν χρήστες (π.χ. προϊσταμένους 

τμημάτων παραγωγής, διευθυντές 
κλπ.). Χάρη στο συγκεκριμένο σύστη-
μα μπορεί να προβλεφθεί μία μείω-
ση παραγωγής έστω και 5% από την 
αρχή της βάρδιας και όχι στην κατα-
μέτρηση στο τέλος. Επίσης, το σύστη-
μα εξάγει απόδοση μηχανήματος σε 
βάθος χρόνου, καθώς και στατιστικά 
χρήσης (π.χ. για μικρές ή μεγαλύτε-
ρες παύσεις παραγωγής). 

Τέλος, τα  ESD Remote Control 
και Safe Shutdown είναι συστήμα-
τα για emergency shut down και fail 
safe PLC τα οποία είναι απαραίτητα 
σε παραγωγικές διαδικασίες υψηλής 
επικινδυνότητας (π.χ. πετρελαιοει-
δών, χημικών κλπ.). Η εταιρεία μας 
είναι σε θέση και έχει την απαιτού-
μενη εμπειρία ώστε να κατασκευάσει 
και να εγκαταστήσει τέτοιου είδους 
συστήματα. 

–Μεταλαμπαδεύονται οι γνώσεις 
σας σε νεότερους τεχνικούς; Συμμε-

τέχετε στην εξέλιξη της βιομηχανίας 
με κάποια σεμινάρια;

– Πάντα! Θεωρούμε ότι η μάθηση 
και εξειδίκευση των νέων παιδιών και 
επιστημόνων που θέλουν και έχουν 
όρεξη να ασχοληθούν με το συγκε-
κριμένο τομέα είναι όχι μόνο μοχλός 
ανάπτυξης αλλά και επαγγελματική 
αναγκαιότητα. Η Siemens συμβάλλει 
αρκετά σε αυτό και μέσω συνεργατών 
και εταιρειών όπως είμαστε εμείς, και 
το αποτέλεσμα μεγιστοποιείται. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 
επισημάνω ότι το να επιχειρείς στην 
Ελλάδα δεν είναι και το πιο εύκολο 
πράγμα, ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα 
χρόνια. 

Δυστυχώς η επιχείρησή μας γνώ-
ρισε την αγορά και το κλίμα εντός της 
οικονομικής κρίσης, αλλά η εμπειρία 
που αποκομίσαμε είναι ανεκτίμητη. 
Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να αλ-
λάξει κάτι προς το καλύτερο, διότι η 
4η βιομηχανική επανάσταση δεν εί-
ναι ένα μακροπρόθεσμο πλάνο αλλά 
διαδικασία που λαμβάνει χώρα εδώ 
και τώρα. Αν δεν βιαστούμε, θα μεί-
νουμε στην ουρά των εξελίξεων και 
αντί για μικρά βήματα που μπορούμε 
να κάνουμε τώρα, θα πρέπει αργότε-
ρα να κάνουμε άλματα, τα οποία δεν 
είναι εφικτά. 

Με απλά λόγια αν δεν μεριμνή-
σουμε έγκαιρα, τότε σε 2-3 χρόνια 
θα πρέπει να ανταγωνιστούμε μία 
μικρομεσαία επιχείρηση εγκατεστη-
μένη σε κράτος παρόμοιας φορολο-
γίας, η οποία επιχείρηση με έξυπνη 
επένδυση στην τεχνολογία θα μπορεί 
να παράγει ίδιας ποιότητας προϊόν 
με 50% λιγότερο κόστος ή το ίδιο το-
νάζ με 100 άτομα λιγότερα. 

Δηλαδή το επιχείρημα ότι τα δη-
μοσιονομικά και η φορολογία είναι 
το χειρότερο μειονέκτημά μας δεν θα 
είναι πλέον δικαιολογία.                    g

Η εταιρεία «Σταματίου Βιομηχανικοί 
Αυτοματισμοί» επενδύει                        
σε νέους επιστήμονες με όραμα.


