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ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 - 31/12/2014) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Αξιότιμα μέλη, 

 

Η φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση είναι, κατά το καταστατικό, 

Συνέλευση Αρχαιρεσιών. 

Οι αρχαιρεσίες και κατά συνέπεια η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν είναι μόνο αυτή καθεαυτή μόνο η τυπική διαδικασία εκλογής. Είναι 

κατεξοχήν η αξιολόγηση του έργου και της προσφοράς του σημερινού 

Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια η επιλογή και η εκλογή της 

καταλληλότερης ομάδας, δηλαδή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που 

θα προωθήσει με συνέπεια και σταθερότητα τα συμφέροντα των 

επιχειρήσεων μας.  

 

Με την παρούσα Έκθεση επιχειρείται αφενός η παρουσίαση και ο 

απολογισμός της διαδρομής του Διοικητικού Συμβουλίου όχι μόνο της 

τελευταίας χρήσης 1/1-31/12/14 αλλά ολόκληρης της διετούς θητείας 

του. Παράλληλα θα γίνει  και η απαρίθμηση των βασικών αναγκών και 
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προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Βιομηχανία της περιοχής με φόντο την 

περιρρέουσα οικονομική πραγματικότητα.  

Δυστυχώς δύο χρόνια μετά την εκλογή του σημερινού Διοικητικού 

Συμβουλίου από την  Τακτική Γενική Συνέλευση τoυ Απριλίου του 2013, η 

οικονομική κατάσταση της Χώρας βαίνει καθημερινά προς το χειρότερο. 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της χώρας παρέμειναν στάσιμα για 

όλη τη διάρκεια της διετίας αυτής. Τη μικρή υποχώρηση της 

χρηματοδοτικής πίεσης και τη βελτίωση της ρευστότητας του πρώτου 

εξαμήνου του 2014, ακολούθησε σημαντική οπισθοδρόμηση που 

παγιώθηκε με την προκήρυξη των εκλογών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

 

Η Βιομηχανία δεν αποτελεί για την πολιτεία,  εδώ και πολλά χρόνια, 

προτιμητέο πυλώνα ανάπτυξης της Χώρας. Για παράδειγμα, παρά το 

γεγονός ότι η βασική προοπτική και μέριμνα του αναπτυξιακού Νόμου 

είναι: «Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με την 

διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων με τα οποία 

βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή 

και προωθούνται, η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική 

λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας», στην πράξη η διαμόρφωση νέου 

επιχειρηματικού και παραγωγικού προτύπου που θα προσέδιδε στην 

οικονομία μας ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία και θα προωθούσε τις 

εξαγωγές, δεν έχει καταστεί εφικτή. 

 

Ο Σύνδεσμος κατέβαλε προσπάθειες να αρθούν όλα τα εμπόδια και οι 

στρεβλώσεις στο διαχρονικό πρόβλημα της ΠΕ Βοιωτίας, το οποίο 

συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της. Καταθέσαμε πέρυσι υπόμνημα στο 

τότε ΥΠ.ΑΑΝ  στο οποίο ΑΕΠ, το οποίο τονίσαμε ότι στη Βοιωτία το ΑΕΠ 

διαμορφώνεται κατά τρόπο πλασματικό λόγω της στρέβλωσης που 

δημιουργεί ο τρόπος υπολογισμού του, που δεν λαμβάνει υπόψη ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ διαμορφώνεται από Επιχειρήσεις των οποίων 

οι εργαζόμενοι είναι κατεξοχήν κάτοικοι Αττικής, όμορης με τη 

Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων, όπου καταναλώνουν το 



 3 

αποκτώμενο από την Βοιωτία εισόδημα τους και όπου φορολογούνται. Η 

στρέβλωση κατά συνέπεια οδηγεί στην διαμόρφωση πολύ υψηλού ΑΕΠ 

στην Βοιωτία, με αποτέλεσμα να απαλείφεται η πραγματική εισοδηματική 

ανισότητα μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η παράμετρος αυτή  

στέκεται εμπόδιο στην προσέλκυση επιχειρήσεων, καθώς ο αναπτυξιακός 

νόμος δεν προβλέπει τον διαχωρισμό του από το πραγματικό εισόδημα 

των φυσικών προσώπων, όπως εμείς προτείνουμε. Στην πράξη η κατάταξη 

της Βοιωτίας στους «πλούσιους» Νομούς έχει ως αποτέλεσμα, οι πόροι 

που κατανέμονται από τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, να είναι 

στα χαμηλότερα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος. 

 

Προτείναμε, να προσπαθήσει το Υπουργείο να πείσει την ΕΕ  να 

προσαρμόσει τον τρόπο υπολογισμού του ΑΕΠ συνυπολογίζοντας και 

άλλες οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους της περιοχής, έστω και για 

μία μεταβατική περίοδο μέχρι το 2020. Η προσπάθεια αυτή έμεινε 

αιωρούμενη μετά τον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2014 και την εν 

συνεχεία προκήρυξη των εκλογών. Τώρα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα 

από την αρχή. 

 

Στον Νομό Βοιωτίας και ειδικότερα στην Άτυπη Βιομηχανική 

Συγκέντρωση Οινοφύτων Σχηματαρίου  δραστηριοποιούνται περί τις 380 

μικρές και μεσαίες εταιρίες και μεταξύ αυτών περί τις 15 έντονου 

εξαγωγικού προσανατολισμού.  

 

Ωστόσο σήμερα, η κρίση, η συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς και τα  

περιορισμένα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου σε συνδυασμό με τα 

αυξημένα κόστη ενέργειας και χρηματοδότησης έχουν οδηγήσει την 

Βοιωτία σε μαρασμό. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις έχουν αναστείλει 

τις εργασίες τους ή έχουν κλείσει οριστικά. Πολλές από αυτές έχουν 

μεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε όμορες χώρες των Βαλκανίων. Στην 

τελευταία τετραετία, κατά τους υπολογισμούς μας, έχουν χαθεί επενδύσεις 

πάνω από €150 εκατ. και πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας. 
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Ωστόσο η έλλειψη δέσμης κινήτρων δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τον 

οποίο θα χρειασθεί να καταβάλλουμε περαιτέρω προσπάθειες.  

 

Είναι απολύτως βέβαιο ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας είναι 

συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της περιοχής. Επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις απειλούνται από 

πολλούς σταθμισμένους και αστάθμητους παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί 

διωγμοί, αδειοδοτικά προβλήματα και καθυστερήσεις. 

Για τον λόγο, αυτό πήραμε την πρωτοβουλία μελέτης τροποποίησης του 

Ν.3982/11, όπως ήδη ενημερώσαμε το σώμα κατά την προηγούμενη Τ.Γ.Σ της 

29ης Απριλίου 2014. Την σχετική Προμελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας 

του προτεινομένου ΕΠΕ Οινοφύτων-Σχηματαρίου παρουσιάσαμε σε 

διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της που πραγματοποιήθηκε την 28η 

Νοεμβρίου 2013  στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κύριο Γεώργιο 

Στεργίου, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υποδοχή 

την αποδοχή και την υιοθέτηση της από την Πολιτική Ηγεσία και στην 

συνέχεια να προωθηθεί προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων. Δυστυχώς 

στο διάστημα που μεσολάβησε, δεν υπήρξε καμία πρόοδος. Η πολιτική 

ηγεσία ανεδείχθη για μία ακόμη φορά αδύναμη και απρόθυμη να προωθήσει 

το εγχείρημα, στάθηκε επίσης διστακτική να προτείνει ενδεχόμενες 

βελτιώσεις, εκτίμησε πιθανή οικονομική αδυναμία υλοποίησης του 

εγχειρήματος το οποίο βασιζόταν εν πολλοίς σε συνδυασμό συμμετοχής του 

Ιδιωτικού τομέα και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τέλος 

γνωστής ούσης της οικονομικής δυσπραγίας και της έλλειψης πόρων του 

τομέα της Αυτοδιοίκησης και γενικότερα του Δημόσιου τομέα και  του 

προφανούς θορύβου και των έντονων αντιδράσεων και συζητήσεων των που 

θα ήγειρε στην Βουλή των Ελλήνων η κατάθεση αυτής της Τροπολογίας, 

πάγωσε την πρόταση  με το πρόσχημα ότι απαιτείται σοβαρή 

νομοπαρασκευαστική επεξεργασία προκειμένου να απαλειφθούν οι κίνδυνοι 

προσφυγών και άλλων αντιδράσεων και δεν έδωσε καμία συνέχεια. 
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Ήδη έχει διατυπωθεί εναλλακτική πρόταση ανάπτυξης ΕΠΕ Οινοφύτων-

Σχηματαρίου από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ που απευθύνεται προς τις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις της λεκάνης απορροής του Ασωπού,  ανοικτή και σε άλλους 

επίδοξους συνεπενδυτές, τα βασικά στοιχεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:  

Θα ιδρυθεί Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου («ΕΑΝΕΠ»), 

σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν3982/11, στην οποία θα συμμετέχει η ΕΤΒΑ 

ΒΙΠΕ από κοινού με επίδοξους  συν-επενδυτές, η οποία θα προτείνει 

ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου ( ΕΠ ) στο οποίο θα συμπεριλάβει και τις 

εγκατεστημένες στην περιοχή ΕΠΕ Οινοφύτων-Σχηματαρίου επιχειρήσεις.  

Η διαχείριση του ΕΠ Εξυγίανσης στη συνέχεια μπορεί να αναληφθεί από 

Εταιρία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου («ΕΔΕΠ»), στην οποία θα 

δοθούν κατάλληλες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του νόμου και του Κανονισμού 

Λειτουργίας του ΕΠ, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και 

απρόσκοπτη διαχείριση του ΕΠ και στην οποία θα συμμετέχουν οι 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις.  

Για την για την υποβολή του αιτήματος ίδρυσης του ΕΠ και την 

αποδοχή του σχεδίου από την πολιτεία είναι, σύμφωνα με το άρθρο 46 

του Ν3982/11, αναγκαία η συναίνεση της πλειοψηφίας των 

ιδιοκτητών. 

Η συναίνεση αυτή είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί στη βάση των κοινών 

στόχων και συμφερόντων των  εγκατεστημένων επιχειρήσεων.  Οι 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν ισχυρούς λόγους να συμφωνήσουν σε μια 

τέτοια πρωτοβουλία για τους ακόλουθους λόγους: 

 Θα  πάψουν να τελούν σε μια ιδιότυπη  ομηρία,  όπως συμβαίνει 

σήμερα, η οποία από τη μια εγκυμονεί κινδύνους αμφισβήτησης των 

περιβαλλοντικών αδειών και της εταιρικής εικόνας της κάθε 

επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ) και από την άλλη εμποδίζει την οποιαδήποτε επέκταση των 

υφιστάμενων δραστηριοτήτων. 
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 Μέσα από την έγκριση ενός λειτουργικού ρυμοτομικού σχεδίου θα 

θεσμοθετηθούν χρήσεις γης και όροι δόμησης που θα προσδίδουν 

απόλυτη νομική ασφάλεια  στην αδειοδότηση της επιχείρησής τους και 

θα εξασφαλίζονται προϋποθέσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων 

τους. 

 Η πολεοδομική οργάνωση και τα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν 

θα βελτιώσουν θεαματικά το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται με πολλαπλά οφέλη και για τους ίδιους. 

 Το κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι αποσβέσιμο από τα 

οφέλη που θα καρπωθούν και ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται σε άλλο 

σημείο του παρόντος κειμένου, θα προβλεφθεί η δυνατότητα κάλυψης 

της δαπάνης εισφοράς σε χρήμα με τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς 

όρους. 

 Θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες οργάνωσης και θα αντιμετωπίζονται οι 

εκάστοτε ιδιαιτερότητες της υλοποίησης με τον καλύτερο δυνατόν 

τρόπο, μέσα από μια συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 

τους υπεύθυνους πολιτικούς προϊσταμένους. 

Οι χρήσεις γης  που θα εγκριθούν θα εξασφαλίζουν: 

 Την συνέχιση της λειτουργίας σε όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 

τη δυνατότητα  επέκτασής τους. 

 Την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων χαμηλής και μεσαίας όχλησης 

Οι όροι δόμησης που θα εγκριθούν θα επιτρέπουν: 

 Ποσοστό κάλυψης από 50 έως 70%. 

 Μέγιστο ύψος που αφενός να καλύπτει όλες τις υφιστάμενες 

κατασκευές και αφετέρου όπου υπάρχει αναγκαιότητα να μπορεί να 

φθάνει ως τα 30μ., χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απομείωση του 

υφιστάμενου συντελεστή κάλυψης.  
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 Ανάπτυξη δικτύων οδοποιίας, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, 

αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων, πυρόσβεσης με 

ταυτόχρονα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,  ηλεκτροφωτισμού και 

επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου. 

 Βέλτιστη χωροθέτηση μονάδας καθαρισμού αποβλήτων και ενδεχόμενη 

σύνδεση τους με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων της ΕΥΔΑΠ ,ιδίως 

τώρα μετά την τροποποίηση των ορίων για την απόρριψη υγρών 

βιομηχανικών αποβλήτων που έχουν τεθεί με πρόσφατη τροποποίηση 

της ΚΥΑ για τον Ασωπό ποταμό. 

 Έλεγχος δυνατοτήτων διεύρυνσης σιδηροδρομικής κάλυψης της 

οριοθετημένης περιοχής. 

 Δημιουργία δικτύου βιομηχανικής συμβίωσης, με την καταγραφή σε 

βάση δεδομένων που θα είναι δομημένη σε GIS (Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφοριών) του συνόλου των δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής 

των εγκατεστημένων επιχειρήσεων (πρώτες ύλες, προϊόντα, 

παραπροϊόντα) με σκοπό την ανταλλαγή παραπροϊόντων και τη 

δημιουργία συνεργιών που θα αποφέρουν περιβαλλοντικό όφελος 

μεταξύ των επιχειρήσεων. 

 Εξασφάλιση πλέγματος ενεργειών και παρεμβάσεων που θα 

επιτρέψουν τη δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αποθέματος που 

θα αντισταθμίσει και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών οικοπέδων,  

καταλήγοντας σε ένα ισχυρά θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί  να γίνουν προμελέτες, τεχνικές 

προσεγγίσεις και αποτυπώσεις από τις οποίες θα προκύψουν τα δεδομένα 

για  περαιτέρω συνέχιση της συζήτησης επί της πρότασης που θα διατυπωθεί 

και η οποία θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα  τεχνικοοικονομικά  στοιχεία. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει από το σώμα εξουσιοδότηση να 

συνεχίσει τις συζητήσεις προκειμένου να διαμορφωθεί από τον Επενδυτή η 

τελική πρόταση η οποία  θα τεθεί υπόψη των εγκατεστημένων Επιχειρήσεων 

και θα ζητηθεί η συναίνεση που προαναφέρθηκε.  
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2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Οι πρωτοβουλίες του Συνδέσμου που αφορούν την βελτίωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής και της χωροθέτησης της και η 

παρουσία μας και η συμμετοχή μας σε όλες τις εκδηλώσεις, ημερίδες και 

συνέδρια έχουμε την βεβαιότητα ότι έχουν ενισχύσει την εικόνα του ΣΒΣΕ 

προς τα έξω, τον έχουν καταξιώσει ενώπιον των Δημόσιων αρχών, της 

Τοπικής και Περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. 

Ειδικότερα:  

 Προβήκαμε στη συνδιοργάνωση Συνεδρίου με θέμα 

"Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας & και το Νέο Πρότυπο 

Επιχειρηματικότητας", 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  την συμμετοχή και συνδιοργάνωση του 

Συνεδρίου που  διεξήχθη στις 3 Οκτωβρίου 2014 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής 

Διακονίας στα Οινόφυτα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βοιωτίας και το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.), και 

την κάλυψη της δαπάνης περιποίησης των συνέδρων. Επίσης ενέκρινε την 

αναγκαιότητα προβολής των θέσεων της Βιομηχανίας για την περιοχή και 

επιφορτίσθηκε ο Πρόεδρος να κάνει εισήγηση με θέμα «Οι Επενδυτές «της 

επόμενης ημέρας» με την οποία   καταδείχθηκε  η ανάγκη προώθησης 

ίδρυσης Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή. Η εισήγηση του είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.sbste@yahoo.gr 
 

 

 Συμμετοχή στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ. 
 

 

http://www.sbste@yahoo.gr
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  την συμμετοχή του Συνδέσμου  στο Δ.Ε.Α.-

Ε.Β.Ε.Α. Το Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη 

χρηματοδότηση και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Φέρει σε επαφή τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους-μέλη του με επιχειρήσεις οι 

οποίες υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση, 

μοιράζονται την εμπειρία των μελών του και, επεκτείνοντας τις 

χρηματοδοτικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, ενισχύουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην 

απασχόληση Για το σκοπό αυτό, το Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. καλωσορίζει ως μέλη του, 

ιδιώτες, επιχειρηματίες, διοικητικά στελέχη, εταιρίες παροχής διοικητικής 

βοήθειας προς καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και όσους ενδιαφέρονται να 

παρουσιάσουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση. 

 Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «ΚΑΠΕΤΑΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ»  

Προβήκαμε σε χορηγία προς τον  Σύλλογο  «ΚΑΠΕΤΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ» 

με το ποσό των € 500,00 προς απόδειξη της ευαισθησίας του Συνδέσμου και 

της αυξημένης Εταιρικής  Κοινωνικής Υπευθυνότητας. 

Ο σύλλογος αυτός ασχολείται με την ανάπτυξη και διάδοσης του αθλήματος 

της άρσης βαρών στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Οινοφύτων υπό την 

υψηλή εποπτεία και εμψύχωση του Ολυμπιονίκη, στο άθλημα αυτό, κυρίου 

Πύρρου Δήμα, με αρκετές μέχρι σήμερα διακρίσεις και επιτυχίες. Το ετήσιο 

κόστος κάλυψης των δαπανών λειτουργίας του Συλλόγου ανέρχεται σε € 

9.100,00 ετησίως και αφορά στολές, φόρμες όργανα, μετακινήσεις κλπ. μέρος 

των οποίων καλύπτουν οι γονείς . 

 Συμμετοχή στην Σύσκεψη για την Περιφερειακή Οικονομία και 

Επιχειρηματικότητα. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο 

Βοιωτίας με θέμα την περιφερειακή επιχειρηματικότητα και οικονομία. 

http://www.sbse.gr/index.php/events/86-event25092014
http://www.sbse.gr/index.php/events/86-event25092014
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Στην συνάντηση, όπου συμμετείχε ο πρόεδρος, αναπτύχθηκαν ποικίλα 

θέματα, που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και προτάθηκαν τρόποι 

ενίσχυσης της. Επίσης, τέθηκαν οι βάσεις για μια δημιουργική συνεργασία 

μεταξύ της Περιφερειακής αρχής της Στερεάς Ελλάδας και της 

επιχειρηματικής κοινότητας της Βοιωτίας. Περισσότερες λεπτομέρειες 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

 

 Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» . 

Μετά από πρόσκληση του «Συμβουλίου  ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», ο 

Πρόεδρος πρότεινε και έγινε δεκτή η συμμετοχή του Συνδέσμου στην 

πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020» που υλοποιεί το Quality Νet 

Foundation σε συνεργασία με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς 

φορείς της χώρας. Στρατηγικός στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη 

ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου, καθώς και η δημιουργία μεθοδολογιών 

και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας μας προς τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» 

καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Επιχειρηματικών 

και Επιστημονικών Φορέων, εκπρόσωποι κορυφαίων Επιχειρήσεων της 

αγοράς, εκπρόσωποι της Κοινωνίας Πολιτών, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 

και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Πρωτοβουλία χρηματοδοτείται 

εξολοκλήρου από την ιδιωτική πρωτοβουλία και υποστηρίζεται από Διεθνείς 

Οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το World Business Council for 

Sustainable Development, το  German Sustainability Council. Τελεί επίσης υπό 

την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι Φορείς που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία αυτή 

θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση: Tης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

και του Εθνικού Δείκτη Βιωσιμότητας και της σύνδεσης του με τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, δημιουργώντας τις κατάλληλες βάσεις για την 

εισροή κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια. Επίσης, θα συνυπογράψουν τη 

«Χάρτα για μια Βιώσιμη Ελλάδα» μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους και 

συμμετέχοντες στην Πρωτοβουλία φορείς.  



 11 

 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η υδροδότηση της περιοχής και κατά συνέπεια των επιχειρήσεων έχει πλέον 

δρομολογηθεί, σύμφωνα με την εξαγγελθείσα «Συνολική λύση για την 

περιοχή του Ασωπού» από τον τ. Αναπληρωτή Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ κύριο 

Ταγαρά.  Πρόκειται  για το έργο υδροδότησης των Οινοφύτων Σχηματαρίου.  

Συγκεκριμένα στις 30/7/2014 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

του Δήμου Τανάγρας, της ΕΥΔΑΠ και του ΥΠΕΚΑ για την υλοποίηση της 

πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της 

Περιοχής Ασωπού». Η ανωτέρω πράξη αποτελείται από δύο κύρια υποέργα 

με τίτλους : 

Υποέργο 1. Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του 

Δήμου Τανάγρας και 

Υποέργο 2 . Περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα. 

Το υποέργο1. αφορά την κατασκευή κεντρικού διυλιστηρίου που θα 

τροφοδοτεί με επεξεργασμένο νερό τις αστικές και βιομηχανικές περιοχές 

Σχηματαρίου / Οινοφύτων. 

 

 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ. 
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Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμος έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες 

να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα διάθεσης των υγρών τους αποβλήτων της 

Βιομηχανίας. Όπως επίσης γνωρίζετε σε όλη αυτήν την πορεία η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, 

δια των στελεχών της, συμμετείχε ενεργά και συνδιαμόρφωνε με την πείρα 

και τεχνογνωσία της τις πιθανές λύσεις του προβλήματος  αυτού πλην όμως 

δεν κατέστη τελικά, δυνατό να πεισθούν να αναλάβουν την κατασκευή και 

εκμετάλλευση του έργου αυτού. 

Ήδη ο Δήμος Τανάγρας έχει καταρτίσει μελέτη αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού του Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου που προβλέπει την 

επεξεργασία των αστικών αποβλήτων του Δήμου και είναι δυναμικότητος 

ικανής να επεξεργάζεται και τα αστικού τύπου υγρά απόβλητα των 

Βιομηχανιών. 

Εν όψει αυτού του δεδομένου, ο ΣΒΣΕ παρείχε όλες τις πληροφορίες και τα 

στατιστικά στοιχεία που ήταν απαραίτητα για προκαταρκτική μελέτη που 

τελικά κατάρτισε δωρεάν ή εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΑΕ  το αντικείμενο και τα 

στοιχεία της οποίας  απογράφονται ως ακολούθως: 

Δεδομένα προμελέτης: 

Με βάση τη μελέτη της HPC Paseco στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων – 

Σχηματαρίου έχουν καταγραφεί 378 βιομηχανίες με κύριους κλάδους 

δραστηριοποίησης: 

Τρόφιμα/ποτά  

Μέταλλα  

Χημικά 

Κλωστοϋφαντουργία 

οι οποίες παράγουν περίπου 7.600 m3/day βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, 

και 1.400 m3/day αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό των 

βιομηχανιών.   
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Ο ΣΒΣΕ προχώρησε σε επικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης της HPC 

Paseco ζητώντας στοιχεία από τις 32 μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής 

οι οποίες και εκτιμάται ότι παράγουν τη συντριπτική πλειοψηφία (>90%) 

των παραγόμενων υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών της περιοχής. Με 

βάση τις τελευταίες καταγραφές όπως επικαιροποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 

2014, προκύπτει ότι υπάρχουν:  

5.800 m3/day βιομηχανικά απόβλητα  

720 m3/day αστικού τύπου λύματα από τους εργαζόμενους (12.000 άτομα)  

Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης έχουν προβλεφθεί οι εξής παροχές:  

7.300 m3/day βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από τη 

δηλωθείσα παροχή με προσαύξηση 25% ως συντελεστή ασφαλείας. Τα υγρά 

απόβλητα που θα οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας θα είναι είτε 

προεπεξεργασμένα (στην περίπτωση που το ρυπαντικό τους φορτίο δεν είναι 

συμβατό με βιολογική επεξεργασία) είτε μη επεξεργασμένα για τις 

περιπτώσεις όπου το ρυπαντικό φορτίο είναι συμβατό με βιολογική 

επεξεργασία. Τα εισερχόμενα απόβλητα θα έχουν περάσει τουλάχιστον από 

ένα στάδιο προεπεξεργασίας - χονδροεσχάρωση /πρωτοβάθμια καθίζηση – 

ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά ογκωδών υλικών που θα προκαλούσαν 

έμφραξη στο δίκτυο μεταφοράς και βλάβες στα αντλιοστάσια. 

800 m3/day αστικού τύπου λύματα από τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες. 

Επίσης, για το πρώτο σενάριο,  έχουν ληφθεί υπόψη τα αστικού τύπου 

λύματα από τους 19.000 κατοίκους από τους οικισμούς Οινοφύτων, 

Σχηματαρίου, Δηλεσίου και Αγίου Θωμά.  

Με βάση τα παραπάνω έχουν εξεταστεί δυο πιθανά σενάρια σχεδιασμού της 

μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. 

Στο πρώτο σενάριο εξετάζεται η επεξεργασία και των τριών 

προαναφερθέντων πηγών, δηλαδή των βιομηχανικών, των λυμάτων από 

τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες και των λυμάτων από  τους πέριξ 

οικισμούς.  
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Στο δεύτερο σενάριο εξετάζεται η δυνατότητα η μονάδα να επεξεργάζεται 

μόνο τα απόβλητα τα οποία προέρχονται από τις βιομηχανίες, αστικά και 

βιομηχανικά.  

Συνοψίζοντας στόχος του συνδέσμου είναι να καταφέρουμε να καλύψουμε 

τις ανάγκες μας ταυτόχρονα με τις ανάγκες του Δήμου, όπως άλλωστε 

καταφέραμε και με την υδροδότηση. 

 ΚΥΑ ΑΣΩΠΟΥ 

Eπετεύχθη η τροποποίηση της ΚΥΑ του Ασωπού με ορισμένες σημαντικές, 

ευεργετικές για τις επιχειρήσεις μας αλλαγές, όπως η αλλαγή των ορίων 

διάθεσης στον Ασωπό ποταμό και η αλλαγή των γεωγραφικών ορίων και να 

επιτρέπεται η άρδευση με επεξεργασμένα βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

Το θέμα της Αστυνομικής φύλαξης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων 

της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων Σχηματαρίου κατά την τελευταία τριετία 

εξελίσσεται όλο και χειρότερα. Κατόπιν τούτου προσφύγαμε στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας  και προτείναμε αποτελεσματικότερη 

φύλαξη. Τα θέμα αναπτύξαμε και προφορικά στην αρμόδια Αστυνομικό του 

ΑΤ. Σχηματαρίου. Τελικώς μας απεστάλη έγγραφο από την Αστυνομική 

Διεύθυνση Βοιωτίας  με διαβεβαιώσεις ότι θα δοθούν σχετικές οδηγίες  προς 

το ΑΤ Σχηματαρίου για εντατικότερες φυλάξεις.   

 

 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Για μία ακόμη χρονιά σημειώνεται με ικανοποίηση, ότι σημαντικός αριθμός 

νέων μελών πλαισιώνει τις τάξεις μας. Κατά την διαρρεύσασα χρονιά είχαμε 

εγγραφή  3 νέων μελών, σε συνέχεια των 2 περυσινών, τους οποίους 

καλωσορίζουμε και ζητούμε την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση:  

Πρόκειται για τις ακόλουθες επιχειρήσεις: 

1. Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ              Απόφαση ΔΣ 1/12/14 
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2. ELVAL COLOUR  ΑΕ   Απόφαση ΔΣ 24/2/15 

 3. ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ               Απόφαση ΔΣ 25/3/15 

Παράλληλα η εταιρεία EXTRACO AE ζήτησε την διαγραφή της. Για  την 

διαγραφή αυτή θα ζητήσουμε επίσης την έγκριση της Τ.Γ.Σ. 

Ο περυσινός πρωτεύων στόχος ήταν: «Η ολοκλήρωση του θεσμικού 

πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εξυγίανσης της 

περιοχής» Σήμερα μπορούμε βάσιμα να ισχυρισθούμε ότι ο στόχος της 

δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης έχει πολύ καλές 

προοπτικές επίτευξης.  

Νέος  στόχος είναι να ξαναδούμε τις πτυχές του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο 

οποίος προβλέπεται να κατατεθεί προς διαβούλευση τον Σεπτέμβριο, να 

εξυγιάνουμε τις παραμέτρους των περιφερειακών ανισοτήτων, προκειμένου 

να εξετάσουμε την χρήση και άλλων παραμέτρων που να συνθέτουν ένα πιο 

ποιοτικό δείκτη μέτρησης των ανισοτήτων, κυρίως όμως πρέπει, για την 

κατανομή των πόρων που προορίζονται για την βιομηχανική ανάπτυξη, να 

ληφθεί υπόψη ο παραγωγικός προσανατολισμός της κάθε περιοχής και όχι η 

μέθοδος της επίπεδης γραμμικής κατανομής. Μόνο έτσι θα δούμε νέες 

επενδύσεις και κατά συνέπεια ανάπτυξη. 

Εν κατακλείδι, προτρέπω όλες τις επιχειρήσεις να μην διστάζουν να 

αναδεικνύουν τα θέματα που τους απασχολούν και να τα επικοινωνούν στο 

ΔΣ ώστε να καταστούμε κοινωνοί τους και να προσπαθούμε να γίνουμε πιο 

αποτελεσματικοί. Εύχομαι σε όλους μας να  ξεπεράσουμε με επιτυχία την 

σημερινή κρίση και να αναδειχθούμε  και πάλι πρωτοπόροι της Ανάπτυξης 

και της προκοπής.  
 

Μετά τιμής, 

Οινόφυτα, 1η Απριλίου 2015 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

Νικόλαος Κουδούνης 


