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ΓΕΝΙΚΑ
Αξιότιμα μέλη,
Για μία ακόμη χρονιά έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον απολογισμό και την έκθεση των
πεπραγμένων του Δ.Σ για το οικονομικό έτος 1/1-31/12/2018.
Ο απολογισμός που ακολουθεί είναι απαραίτητο να πλαισιωθεί με την αναφορά μας στο
επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου κινήθηκε η οικονομία της Χώρας και κατ’
επέκταση η πραγματική οικονομία.
Είναι επίσης απαραίτητο να δούμε τις επί μέρους δράσεις του Συνδέσμου μας , να δούμε τις
συνέργειες που ανέπτυξε και βεβαίως τις συνέπειες αυτών των συνεργειών.
Όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου κινήθηκε η οικονομία της Χώρας,
θα κάνω χρήση στοιχείων της μελέτης του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικών & Αναπτυξιακών Μελετών Ε.ΙΝ.Κ.Α.Μ που έγινε σε ένα
ευρύ και αντιπροσωπευτικό φάσμα επιχειρήσεων από την εταιρεία Marc και παρουσιάσθηκε
στις 29 Φεβρουαρίου 2019 στην Θήβα.
Θα σταθώ σε μερικά μόνο από τις διαπιστώσεις της έρευνας, τις πιο σημαντικές κατά την
γνώμη μου, που δείχνουν όμως την τάση της αγοράς από την σκοπιά των επιχειρηματιών και
κατά συνέπεια παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Μόνο το 42,1 % των Επιχειρηματιών πιστεύει ότι η κατάσταση της Επιχείρησης του θα
βελτιωθεί.
-

Οι πλέον αισιόδοξοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν την Παραγωγή και την Μεταποίηση
(42,2%) και οι επιχειρηματίες με τζίρο πάνω από € 5 εκατ.(49,3%) και πάνω από 100
απασχολούμενους ( 57,4%)

Το 87,1% των Επιχειρηματιών πιστεύει η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% σε
20% θα επηρεάσει σημαντικά τα επενδυτικά τους σχέδια.
-

Οι πλέον θετικοί είναι αυτοί που εκπροσωπούν την Παραγωγή και την Μεταποίηση
(89,8%) και οι επιχειρηματίες με τζίρο πάνω από € 5 εκατ. (90%) και πάνω από 100
απασχολούμενους ( 83,3,4%)

Το 73,2% των Επιχειρηματιών πιστεύει ότι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή που
γίνεται από ομοειδείς Επιχειρήσεις δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού.
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-

Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν την Παραγωγή και την Μεταποίηση (75,0%) και οι
επιχειρηματίες με τζίρο πάνω από € 5 εκατ. (70,7%) και πάνω από 100
απασχολούμενους (72,2%)
Είναι εκείνες μετά το εμπόριο που θεωρούν ότι πλήττονται περισσότερο από τη
φοροδιαφυγή και τη εισφοροδιαφυγή των ανταγωνιστών τους.

Το 63,9% των Επιχειρηματιών πιστεύει ότι το κόστος ενέργειας είναι πολύ σημαντικό
στοιχείο του κόστους παραγωγής της επιχείρησης.
-

Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν την Παραγωγή και την Μεταποίηση (73,5%) και οι
επιχειρηματίες με τζίρο πάνω από € 5 εκατ. (64,3%) και πάνω από 100
απασχολούμενους (68,5%) είναι εκείνες που δηλώνουν ότι το κόστος ενέργειας είναι
πολύ σημαντικό στοιχείο του κόστους παραγωγής της επιχείρησης.

Τέλος το 80,4% των Επιχειρηματιών δηλώνει ότι οι δημόσιες αδειοδοτικές διαδικασίες είναι
πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των εργασιών της Επιχείρησης.
Και εδώ οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν την Παραγωγή και την Μεταποίηση (76,6%) και οι
επιχειρηματίες με τζίρο πάνω από € 5 εκατ. (75.0%) και πάνω από 100 απασχολούμενους
(75,9%) είναι εκείνες που μαζί με τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι οι
αδειοδοτικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των εργασιών της
Επιχείρησης.
Το μήνυμα: «Ας θέσουμε τη βιομηχανία στο επίκεντρο του μέλλοντος της ΕΕ
αποτέλεσε κοινό κάλεσμα προς τους Αρχηγούς Κρατών και στην κυβέρνηση»
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας συνυπέγραψε το μήνυμα να τεθεί η βιομηχανία
στο
επίκεντρο
της
Ευρωπαϊκής
Πολιτικής
για
την
επόμενη
5ετία.
Το μήνυμα εξέπεμψαν με κοινή διακήρυξη της συμμαχίας Industry4Europe προς τους
Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων για να θέσουν τη βιομηχανία στο επίκεντρο της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής κατά την επόμενη 5ετία (2019-2024), με την Ελληνική Παραγωγή Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος τους λοιπούς Περιφερειακούς Συνδέσμους μέλη της
“Ελληνικής Παραγωγής” (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος) μαζί με άλλους 23 κλαδικούς και Περιφερειακούς
Βιομηχανικούς Συνδέσμους της Ελλάδας.
Σήμερα ο πυλώνας Βιομηχανία ο οποίος συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ σε ποσοστό
8,6% με μέσο όρο ΕΕ 16% και στόχο για την ΕΕ 20%, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μία νέα
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βιομηχανική πολιτική προσαρμοσμένη σε ένα νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό κατεύθυνση
που ευτυχώς υιοθετεί και προωθεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Ο ΣΒΣΕ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για την απάλειψη εμποδίων που δυσκολεύουν την
εύρυθμη λειτουργεία των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια δεν συμβάλουν στην βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας τους.
Η άρση των παραμέτρων που πλήττουν ή ανησυχούν τις επιχειρήσεις της Παραγωγής και της
Μεταποίησης προϋποθέτουν μία πολύ σοβαρή αντιμετώπιση της Βιομηχανίας και έχουν να
κάνουν με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Κανείς δεν πιστεύει ότι θα δούμε επενδύσεις αν δεν δούμε προηγουμένως βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
Η διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού και παραγωγικού προτύπου θα προσέδιδε στην
οικονομία μας ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία και θα προωθούσε τις εξαγωγές με
αποτέλεσμα την πολυπόθητη ανάπτυξη.
Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της της «Εθνικής στρατηγικής για την βιομηχανία» στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της
οικονομίας πρέπει να γίνει κοινός στόχος επιχειρήσεων και της Πολιτείας προκειμένου:
«Να γίνει Εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020»,
είναι το σύνθημα που κυριαρχεί τόσο στους επιχειρηματικούς κύκλους της Ευρώπης όσο και στις
ΗΠΑ, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί μονόδρομο για την
ανάπτυξη των οικονομιών τους και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Εμείς στην Στερεά Ελλάδα , οι επιχειρήσεις μέλη μας, ενεργούμε με γνώμονα την επίτευξη του του
στόχου αυτού και έχουμε συγκεκριμένες επιτυχίες σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Πραγματοποιούμε το 15% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας,
συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων αγροτικών προϊόντων πλην των πετρελαιοειδών.
Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις, στην περιοχή αυτή, κύκλος εργασιών
αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 15.000 άμεσες και
έμμεσης θέσεις εργασίας.
Πάνω από το 80% της Βιομηχανικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι
συγκεντρωμένο στην Ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου όπου αναπτύχθηκε η
σημερινή Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση.
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Αποτολμήσαμε πρώτοι στην Χώρα, την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και
Ανάπτυξης της ΛΑΠ Ασωπού και δώσαμε το έναυσμα για να ξεκινήσει η μεγάλη συζήτηση για
τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις και τα Επιχειρηματικά Πάρκα σε όλη την Χώρα.
Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα αποφασιστικό εργαλείο ανάπτυξης και βιομηχανικής
ανάταξης της περιοχής μας και οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στον Περιφερειάρχη
μας τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη που αγκάλιασε το έργο από την αρχή και του έδωσε
χρηματοοικονομική πνοή, με την συμμετοχή της ΕΕ και της Πολιτείας και εξασφάλισε την
κοινωνική συναίνεση με την συνδρομή του Δήμαρχου Τανάγρας κυρίου Βασίλη Περγάλια και
του πρόεδρου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κυρίου Παναγιώτη Αγνιάδη. Η αποδοχή του
σχεδίου από τους Γ.Γ Βιομηχανίας κ.κ Ζαφείρη και Μακρυκώστα, από τους αναπληρωτές
Υπουργούς του Υπουργείου Ανάπτυξης αλληλοδιαδόχως κ.κ Αλέξη Χαρίτση και Στέργιο
Πιτσιόρλα και από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες που ανέλαβαν την νομοθετική επεξεργασία
και την προώθηση του σχετικού σχεδίου νόμου, αποτελεί παράδειγμα υποδειγματικής
συμμετοχής και σύμπραξης της Διοίκησης σε στο σπουδαίο αυτό νομοθέτημα.
Ήλθε λοιπόν η ώρα της μεγάλης ευθύνης, να αποδείξουμε ότι έχουμε την ωριμότητα και την
βούληση να ανασκουμπωθούμε και να πραγματοποιήσουμε το άλμα μπροστά.
Να συστήσουμε την ΕΑΝΕΠ, να προχωρήσουμε μέσα στις προθεσμίες του νόμου να
ιδρύσουμε την ΕΔΕΠ μέσα από την οποία αφενός θα παρακολουθούμε την εκτέλεση των
έργων της εταιρείας ανάπτυξης και αφετέρου θα αποκτήσουμε το αυτοδιοίκητο της περιοχής
μας.
Και μόνο η δημοσιοποίηση ίδρυσης του Πάρκου μας θα προκαλέσει, πιστεύω, έντονο
ενδιαφέρον εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης νέων επιχειρήσεων που θα θελήσουν να
εγκατασταθούν εδώ με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις από τις συνέργειες και την
απασχόληση που θα προκαλέσουν.
Ήδη ο ΣΒΣΕ εργάζεται με ζήλο, μετέχοντας στις Τεχνικές Επιτροπές της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΕΔ), της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τον
συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση της υλοποίησης του
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ)
Ασωπού της ΚΥΑ με Α.Π. 16784/9-2-2018, Με αποφάσεις της η Τεχνική Γραμματεία της
Επιτροπής Συντονισμού ανέλαβε την ευθύνη συγκέντρωσης των ερωτημάτων των μελών προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τη δυνατότητα χρηματοδότησης Μεγάλων
Επιχειρήσεων και του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Ο ΣΒΣΕ κατέθεσε προτάσεις που
απασχολούν τις εγκατεστημένες στην ΑΒΣ επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πρόθεσης του
Προέδρου της Επιτροπής Συντονισμού να αποσαφηνιστούν και διερευνηθούν τρόποι
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χρηματοδότησης όλων των επιχειρήσεων του Βιομηχανικού Πάρκου και πιθανώς και
υποδομών του Πάρκου έχοντας προ οφθαλμών και την ανάγκη θέσπισης κινήτρων που
εξαρχής είχε ζητήσει ο ΣΒΣΕ ορισμένα από τα οποία, ίσως, είναι εκτός αρμοδιότητας της
Επιτροπής, ωστόσο θεωρούνται άκρως απαραίτητα για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Τα κίνητρα επιδιώκουμε να έχουν το χαρακτήρα:
1. Να διευκολύνουν την χρηματοδότηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την
κάλυψη της κεφαλαιακής ανάγκης χρηματοδότησης της εισφοράς σε γη και εισφοράς
σε χρήμα με μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη δανειοδότηση προνομιακού επιτόκιο.
2. Οι ως άνω εισφορές να χαρακτηρισθούν ως δαπάνες με δυνατότητα άμεσης
απόσβεσης των.
3. Να ενισχύσουν την χρηματοδότηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό τους. Το μέτρο αυτό πρέπει να ισχύσει αδιαφόρως
του μεγέθους της επιχείρησης.
4. Τα ανωτέρω κίνητρα να ισχύσουν και στις μετεγκαθιστάμενες εντός του ΕΠΕ
επιχειρήσεις.
5. Να διερευνηθεί η δυνατότητα μετάταξης έργων που έχουν δημόσιο χαρακτήρα στην
κατηγορία των Δημόσιων έργων προκειμένου να ελαφρυνθεί το οικονομικό άχθος των
επιχειρήσεων ιδιαίτερα σήμερα που χειμάζονται από την οικονομική κρίση.

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Παρεμβάσεων ΛΑΠ Ασωπού
Έχοντας γνώση ότι η ευρύτερη Βιομηχανική συγκέντρωση Οινοφύτων-Σχηματαρίου αποτελεί
περιοχή οχλούσα περιβαλλοντικά και άναρχη πολεοδομικά, ταυτόχρονα όμως, αποτελεί έναν
από τους μεγαλύτερους μητροπολιτικούς πόλους μεταποιητικής δραστηριότητας, ανάπτυξης
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, σε τοπικό και σε Εθνικό επίπεδο, πράγμα που
αποτέλεσε αντικείμενο τριβής στην κοινωνία την επιχειρηματικότητα στους φορείς πολιτών
και περιβαλλοντικών οργανώσεων και την πρωτογενή παραγωγή με αποτέλεσμα την
επικράτηση κλίματος καχυποψίας και εχθρότητας που συντέλεσε στην μέχρι σήμερα αδυναμία
συνολικής και οριστικής αντιμετώπισης και λύσης του προβλήματος με άμεσο αντίκτυπο την
σταδιακή συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγής λόγω έντονης δυσφήμησης των τοπικών
αγροτικών προϊόντων, την συρρίκνωσης της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας
με σοβαρότατες προεκτάσεις στη μείωση των θέσεων εργασίας και την έξαρση της ανεργίας,
ιδίως των νέων. Έτσι η Ανάπτυξη Υποδομών και Δικτύων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) για την
υποστήριξη της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, της εξυγίανσης, της βελτίωσης της
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ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας και της Ποιότητας Ζωής στην «Περιοχή Παρέμβασης»
της ΛΑΠ Ασωπού-Προσέλκυση και Μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων αποτέλεσε μονόδρομο.
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης στην Περιοχή Παρέμβασης
της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού (Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων.
Διττός στόχος της νομοθετικής ρύθμισης, δεδομένου ότι η Πολιτεία υποχρεούται να
προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία:


Η περιβαλλοντική εξυγίανση της ΛΑΠ Ασωπού και, συνεπακόλουθα, η προστασία της
δημόσιας υγείας του πληθυσμού της περιοχής



Η αναβάθμιση της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας.

Νόμος 4605/2019, Αρθρο 11.
Μετά το άρθρο 56 του ν.3982/2011 προστίθενται άρθρα 56Α και 56β:
Άρθρο 56Α Οργάνωση και εξυγίανση της ΑΒΣ περιοχής Οινοφύτων Βοιωτίας.


Χαρακτηρισμός της ΑΒΣ Οινοφύτων ως περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και
λειτουργικής εξυγίανσης – Καθορισμός ακριβών ορίων



Χαρακτηρισμός ΟΥΜΕΔ (Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης - ΕΠΕ) με δυνατότητα
επέκτασης των ορίων έως 30% του εμβαδού της εν λόγω έκτασης προς όμορες
περιοχές (Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) του ΓΠΣ του πρώην
Δήμου Σχηματαρίου

Ρυθμίσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη του ΕΠE Οινοφύτων – Σχηματαρίου
Φορείς που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα ανάπτυξης του ΕΠΕ (ΕΑΝΕΠ)
Προβλέπεται η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ανάπτυξης του
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (Ε.ΑΝ.Ε.Π.), υποχρεωτικώς, ενός τουλάχιστον από τους
φορείς:
α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, β) Δήμος Τανάγρας, γ) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας» και δ) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.», και εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα
τμηματικής και σταδιακής ανάπτυξης και λειτουργίας του Ε.Π.Ε., την καταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου της Ε.ΑΝ.Ε.Π., την κατάρτιση της πολεοδομικής μελέτης, τη δυνατότητα
περιορισμού των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων κατά τα ειδικώς οριζόμενα, την ίδρυση
της Ε.Δ.Ε.Π. και της Ε.ΑΝ.Ε.Π. του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης κ.λπ.


Δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης σε έως 4 φάσεις (συγκεκριμένες προθεσμίες
υλοποίησης)
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Η κεντρική μονάδα καθαρισμού αποβλήτων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη.



Όροι καταβολής απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου από την ΕΑΝΕΠ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Πολεοδομική μελέτη: υποβολή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης
ανάπτυξης του ΕΠΕ



Πράξη εφαρμογής: υποβολή εντός ενός (1) έτους από την δημοσίευση της έγκρισης της
πολεοδομικής μελέτης



Εισφορά σε γη: έως 20% της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας ποσοστό που μπορεί να
μειωθεί, υπό προϋποθέσεις, με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα



Εισφορά σε χρήμα: δυνατότητα μετατροπής σε εισφορά σε γη



Δυνατότητα περιορισμού ΚΧ-ΚΓ σε ποσοστό χαμηλότερο του 20%, εφόσον επιβάλλεται
από ειδικές αντικειμενικές ανάγκες πολεοδομικής φύσης, με εξαίρεση το περιμετρικό
πράσινο.



Ίδρυση ΕΑΝΕΠ σε έξι (6) μήνες από την δημοσίευση του χαρακτηρισμού. Στην
περίπτωση άπρακτης προθεσμίας, η ΕΑΝΕΠ μπορεί να ιδρυθεί από κάθε
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χωρίς την συμμετοχή των φορέων
αυτών.



Ίδρυση ΕΔΕΠ (Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης) σε έξι (3) μήνες από την ίδρυση της
ΕΑΝΕΠ και εννέα (9) μήνες από την δημοσίευση του χαρακτηρισμού.



Με την ΚΥΑ έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠΕ ανατίθενται η διοίκηση και διαχείριση του
ΕΠΕ στην ΕΔΕΠ και καθορίζονται οι αρμοδιότητές Υποβολή αίτησης και αντίστοιχου
φακέλου για την έγκριση ανάπτυξης του ΕΠΕ εντός δεκαπέντε (15) μηνών από τη
δημοσίευση του χαρακτηρισμού με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.



Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε προθεσμία σχετικά με την υποβολή της αίτησης
ή/και την σύσταση της ΕΑΝΕΠ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να
δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, λειτουργία και
εκτέλεση των έργων υποδομής ΕΠΕ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 56 του
ν.3982/2011 εντός της περιοχής του άρθρου 54Α.
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


Κορυφαία απόφαση του ΣΒΣΕ υπήρξε η συμμετοχή μας στην Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» Συμβούλιο Βιομηχανιών για την
Ανάπτυξη»

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» είναι μία συλλογική πρωτοβουλία μικρών και μεγάλων
βιομηχανικών επιχειρήσεων και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων, που φιλοδοξεί να
συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας και όλων των
συνδεδεμένων αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενούς τομέα.
Η απόφασή μας ελήφθη με γνώμονα ότι έχουμε την πεποίθηση ότι ο τομέας της βιομηχανίας
και ειδικότερα της μεταποίησης είναι η ατμομηχανή της οικονομίας κάθε Χώρας.
Μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας με αποφασιστικές προτάσεις
και πρωτοβουλίες στην επίλυση κομβικών αναπτυξιακών θεμάτων, διαμορφώνοντας τη βάση
της εξωστρέφειας της Χώρας και μπορεί να μετατρέπει την καινοτομία σε επιχειρηματικότητα και
να παρέχει σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.


Κορυφαία απόφαση του ΣΒΣΕ υπήρξε επίσης η υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας
με τον ΣΕΒ.

Βασικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η ενεργοποίηση του Συντονιστικού Συμβουλίου
Περιφερειακών Οργανώσεων με τη συμμετοχή των ακόλουθων Συνδέσμων: Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων &
Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και
Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), και τροποποίηση του καταστατικού ΣΕΒ στην προσεχή
Γενική Συνέλευση (Ιούνιος 2019) με προσθήκη διάταξης για τη δημιουργία 5 έως 8 μη αιρετών
θέσεων στο ΔΣ του Συνδέσμου, εκ των οποίων οι 5 θέσεις θα καταλαμβάνονται παγίως από
τον ΣΒΣΕ και τους ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΑΠ και ΣΘΕΒ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών
Οργανώσεων θα συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο στην έδρα μιας εκ των
οργανώσεων που μετέχουν, μετά από απόφαση των εκπροσώπων τους. Επίσης προβλέπεται
αντίστοιχα η συμμετοχή εκπροσώπου ΣΕΒ στα ΔΣ των περιφερειακών οργανώσεων με σχετική
τροποποίηση του Καταστατικών του.



Κορυφαία απόφαση του ΣΒΣΕ υπήρξε η πολυδιάστατη συμφωνία συνεργασίας
υπογράφτηκε την 4η Μαρτίου 2019 μεταξύ της Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου
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Ιερωνύμου Β’, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.
Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την
Κύπρο, καθότι συνενώνει τις δυνάμεις του πνευματικού κόσμου της Εκκλησίας της Ελλάδας,
της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της Κοινωνίας και των Επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας.
Η τελετή υπογραφής έγινε στον χώρο της Βιβλιοθήκης, που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας
και την οποία έχει ιδρύσει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος Β’, όπου και συνυπέγραψε τη συμφωνία με τον Πρύτανη του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή κ. Κώστα Γουλιάμο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκο Κουδούνη.
Η κομβικής σημασίας αυτή συμφωνία για την ανάπτυξη του τόπου, εμπεριέχει στοιχεία
συνεργασίας που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την έρευνα, τη δια βίου μάθηση,
την κατάρτιση, την καινοτομία, καθώς και άλλους τομείς που συμβάλλουν στην αριστεία, και
συγκεκριμένα
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχουν ως
ακολούθως:
1. Εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του «ΕΠΚ» και του «ΣΒΣΕ».
2. Προαγωγή των δραστηριοτήτων του «ΕΠΚ» και του «ΣΒΣΕ» στους τομείς κοινού
ενδιαφέροντος.
3. Συνεργασία στην υλοποίηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών δράσεων
και άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του «ΕΠΚ» και του «ΣΒΣΕ».
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων το «ΕΠΚ» και του «ΣΒΣΕ» στοχεύουν στην πιο
κάτω συνεργασία.
1. Συνδιοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και
ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας του
«ΕΠΚ» και του «ΣΒΣΕ».
2. Επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος του
Συνδέσμου από το «ΕΠΚ» προς τα μέλη του «ΣΒΣΕ».
3. Επιχορηγημένη συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου του «ΣΒΣΕ» σε επιλεγμένες διαλέξεις,
σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος
οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται από το «ΕΠΚ».
4. Συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και διεκδίκηση
ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων.
5. Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του «EΠΚ» και στις υπηρεσίες της από τα μέλη του Συμβουλίου του
«ΣΒΣΕ».
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6. Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του «ΕΠΚ» και του «ΣΒΣΕ».
7. Συμμετοχή στελεχών του ενός φορέα σε γνωμοδοτικά συμβούλια και συμβουλευτικά σώματα
του άλλου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.
8. Ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στο πλαίσιο:
8.1 προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
8.2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
8.3 διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών
8.4 προγραμμάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
8.5 προγραμμάτων δια βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης
8.6 θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής
8.7 θεμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών (students’ traineeships and Internships)
8.8 παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάπτυξης στρατηγικής και βελτίωσης
επιχειρησιακών διεργασιών και λειτουργιών (στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός)
8.9 μεταφοράς τεχνογνωσίας (εμπειρογνωμοσύνες τομεακής αναπτυξιακής πολιτικής,
στρατηγικής ψηφιακής μεταρρύθμισης)


«Συνεργασία στην Επιχειρηματικότητα - Κλειδί για την ανάπτυξη»

Ο ΣΒΣΕ συμμετείχε στην εκδήλωση με θέμα «Συνεργασία στην Επιχειρηματικότητα - Κλειδί για
την ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θήβας όπου
παρουσιάσθηκε στις επιχειρήσεις η έρευνα της εταιρείας Marc για το μέλλον της
επιχειρηματικότητας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του επιχειρηματία
κυρίου Παναγιώτη Περγαντά.


Ημερίδα ανάδειξης του ΕΠΑΛ

Ημερίδα ανάδειξης του ΕΠΑΛ, ως Σχολείο που παρέχει επαρκώς τις κατάλληλες γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες ώστε οι νέοι να κάνουν σταθερά τα πρώτα τους εργασιακά βήματα
οργάνωσε ο ΣΒΣΕ. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Στερεάς Ελλάδας και τον Υπεύθυνο Μαθητείας Στερεάς Ελλάδας.


6ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Στερεάς Ελλάδας
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"Ο θεσμός του Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να οραματιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους
«επιχειρήσεις".
Την παρουσίαση του 6ου Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας, πραγματοποίησαν στην Λαμία τα 5 Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας, σε
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, την Περιφέρεια, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Στερεάς
Ελλάδας
και
την
Περιφερειακή
Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για 6η συνεχή χρονιά το διαγωνισμό, με στόχο οι μαθητές να
έρθουν σε επαφή με το «επιχειρείν» και να αντιληφθούν ότι η υγιής επιχειρηματική
δραστηριοποίηση είναι ικανή να προσφέρει ισχυρές δυνατότητες δημιουργικής &
ικανοποιητικής ενασχόλησης.


Έλληνο-Κινεζική Επιχειρηματική Συνάντηση στην Χαλκίδα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και σημαντικός αριθμός Εταιρειών μελών του,
υποδέχθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2018 στην Χαλκίδα, πολυπληθή Κινεζική επιχειρηματική
αποστολή, στο πλαίσιο μίας ακόμα δράσης επιχειρηματικής εξωστρέφειας από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Κατά την συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το
Βιομηχανικό δυναμικό της Περιφέρειας και της δυνατότητας υποδοχής Κινεζικών επενδύσεων
στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων. Οι
επιχειρήσεις με τη σειρά τους είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην Κινεζική
αντιπροσωπεία την εταιρεία τους, τα προϊόντα τους και τις εξαγωγικές τους επιδόσεις.


Συμμετοχή στην AGROfest 2018

Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, AGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και το
25ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών που πραγματοποιήθηκε στη Λιβαδειά
την 12η Σεπτεμβρίου 2018, θεωρείται ότι αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό γεγονός που ο
παραγωγικός και μεταποιητικός κόσμος με την παρουσία και την συμμετοχή του θα
προσδώσει στο AGROfest την αναγνώριση και το κύρος που είναι αναγκαίο για να καταστεί
σταδιακά, θεσμός Πανελλήνιας και γιατί όχι Διεθνούς προβολής της αγροτικής
επιχειρηματικότητας.
Η Δραστηριοποίηση στην παραγωγή και την μεταποίηση του αγροτικού προϊόντος στην Χώρα
μας καλείται να επιλύσει πολυποίκιλα προβλήματα, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την
οργάνωση της παραγωγής με την τυποποίηση του προϊόντος και την καθιέρωση του ως
«επώνυμο», με την οργάνωση της διάθεσής του στο εσωτερικό της Χώρας και στο εξωτερικό,
και κυρίως με την οργάνωση της εκπαίδευσης νέων αγροτών και αναπροσανατολισμού της
παραγωγής.
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Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς
Ελλάδας, o οποίος είναι εκ των βασικών πρωταγωνιστών στον αγώνα προώθησης της
αναπτυξιακής προοπτικής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι αυτονόητη, δεδομένου ότι
εκπροσωπεί πλήθος μικρών μεσαίων και μεγάλων μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες είτε
είναι του βιομηχανικού είτε του αγρο-διατροφικού τομέα, έχουν κοινή διαδρομή και κοινά
προβλήματα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Διοίκηση του Συνδέσμου καθώς και το σύνολο των μελών του έχουν δεσμευθεί να
αποφασίζουν να δρουν και να πραγματεύονται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στους
κοινωνικούς εταίρους του. Η περιβαλλοντική πολιτική του ΣΒΣΕ, διαμορφώνεται με πλήρη
συναίσθηση της αποστολής του να δημιουργήσει συνθήκες λειτουργίας των εταιρειών μελών
του, σε διαρκώς βελτιούμενο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναλάβαμε την ευθύνη να
αναπτύξουμε το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και ανάπτυξης Οινοφύτων- Σχηματαρίου .

ΕΤΑΙΡΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο ΣΒΣΕ ακολουθεί πάγια την τακτική της οικονομικής ενίσχυσης αθλητικών Σωματείων και
εκδηλώσεων φορέων της περιοχής και να κινητοποιεί την ευαισθησία των επιχειρήσεων –
μελών του για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Κατά την τελευταία χρονιά και μέχρι την φετινή Γ.Σ είχαμε εγγραφή 5 νέων μελών, τους
οποίους καλωσορίζουμε.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ο Στρατηγικός μας στόχος μας για την οριοθέτησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασωπού
επετεύχθη.
Ο νόμος 4605/2019 για την Οργάνωση και εξυγίανση της ΑΒΣ περιοχής ΟινοφύτωνΣχηματαρίου μας καθορίζει πλέον τις από εδώ και πέρα ενέργειες μας.
Είμαστε υποχρεωμένοι εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ίδρυση της ΕΑΝΕΠ και εννέα (9)
μήνες από την δημοσίευση του χαρακτηρισμού να ιδρύσουμε την Εταιρεία Διαχείρισης του
Επιχειρηματικού Πάρκου -ΕΔΕΠ.
Αυτό συνεπάγεται μεθοδευμένη και συστηματική δουλειά απογραφής των εγκατεστημένων
εντός της οριοθέτησης επιχειρήσεων της καταγραφής τους για την δημιουργία του σχετικού
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Μητρώου που είναι απαραίτητο για την διαχείριση τα περιοχής και για την οργάνωση της
σύστασης της Ανωνύμου Εταιρείας που θα αναλάβει την διαχείριση.
Καλούνται λοιπόν όλες ανεξαιρέτως τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην
πρόσκληση του ΣΒΣΕ που θα ακολουθήσει σε μικρό χρονικό διάστημα, να καλύψουν το
μετοχικό κεφάλαιο που θα απαιτηθεί.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Οι καιροί εξακολουθούν να είναι δύσκολοι και δυστυχώς τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα
δεν φαίνεται ότι θα αρθούν σύντομα. Για αυτό προτρέπω όλες τις επιχειρήσεις να μην
διστάζουν να αναδεικνύουν τα θέματα που τους απασχολούν και να τα επικοινωνούν στο ΔΣ
ώστε να προσπαθούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.
Προς τον σκοπό αυτό καλούμε όλους τους φορείς της Περιφέρειας, Επιμελητήρια, Δήμους και
Ενώσεις να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε παραγωγικό διάλογο με σκοπό
την προώθηση όλων θεμάτων που απασχολούν την Επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας .


-

Η περίπτωση του

Διεκδικούμενου

Άρθρο του προέδρου για την Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση και η
Διασύνδεσή
της
με
την
Αγορά
Εργασίας
«Η περίπτωση του διεκδικούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας»

ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «2019 EU INDUSTRY DAYS».


Σύνοψη Τοποθέτησης κ. Νικολάου Κουδούνη στην ημερίδα «2019 EU INDUSTRY DAYS»
που διοργάνωσαν οι ΣΒΕ-ΣΒΑΠ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Η συμβολή της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων στην αναπτυξιακή προοπτική των
επιχειρήσεων
 Τοποθέτηση κ. Νικολάου Κουδούνη στην ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ
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«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που παράγει και εξάγει»


Προλόγιση Νικολάου Κουδούνη στην Ημερίδα της 9ης Μαρτίου 2018

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»


Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ.
Νικολάου Κουδούνη στην 31η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΓΚΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ.
Νικολάου. Κουδούνη στα ΕΓΚΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Μετά τιμής,
Οινόφυτα, 13Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νικόλαος Κουδούνης

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1η Απριλίου 2019
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Στατιστικά Εταιρειών Μελών ΣΒΣΕ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
« Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΝΕΛΛΑΔΑΣ»
Οινόφυτα, 21 Νοεμβρίου 2018
1. Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι οι Βιομηχανικές-Μεταποιητικές επιχειρήσεις, αυτές και μόνον, έχουν
ανάγλυφη την εικόνα των αναγκών τους όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων και εκπαίδευσης
των εργαζομένων στις διάφορες βαθμίδες της εσωτερικής οργάνωσης του παραγωγικού και
διοικητικού ιστού της Επιχείρησης. Οι ανάγκες αυτές προσδιορίζουν τελικά το επίπεδο και την
οργάνωση της εκπαίδευσης στελεχών ιδιαίτερα όταν η παρεχόμενη εκπαίδευση καλείται να
ικανοποιήσει τις τεχνολογικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Η αποτύπωση των αναγκών της
Βιομηχανίας για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης σε εγκατεστημένες σε μεγάλες συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων δηλαδή στα Επιχειρηματικά Πάρκα, δημιουργούν εν δυνάμει ανάγκη
χωροταξικής επαφής Πανεπιστημίου και Αγοράς Εργασίας. Η επιμόρφωση του τεχνικού
κόσμου, η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των επιστημόνωνμηχανικών, αποτελεί σήμερα αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και να καλυφθούν οι ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογικές
απαιτήσεις σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς (όπως π.χ. αυτός του μετάλλου για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος). Οι ανάγκες όμως της βιομηχανίας σε υψηλά καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό ικανοποιούνται ολοένα και δυσκολότερα, αφενός λόγω της ραγδαίας
εξέλιξης της τεχνολογίας, οι απαιτήσεις της οποίας δεν καλύπτονται επαρκώς από τις
υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης στους κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς,
και λόγω της μετακίνησης εγχώριου ικανού προσωπικού στο εξωτερικό (brain drain). Έτσι
σήμερα, παρά την οικονομική κρίση και την ανεργία, παρατηρείται ότι υπάρχουν ανάγκες
θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι δύσκολο να καλυφθούν λόγω έλλειψης
προσωπικού με τις απαραίτητες δεξιότητες. Η απουσία εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού
με στελέχη μεσαίου επιπέδου με τις απαραίτητες νέες δεξιότητες, αποτυπώνεται και σε
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σχετικές μελέτες1, καθιστώντας απαραίτητη την αναθεώρηση ή και συμπλήρωση των
παρεχόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. H υψηλή
συγκέντρωση βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητος στις περιοχές υψηλών
βιομηχανικών συγκεντρώσεων, (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος) με σημαντική μάλιστα
εξαγωγική δραστηριότητα δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις εκπαίδευσης τεχνικών στελεχών
με εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για τεχνολογική καινοτομία. Η αντιμετώπιση του
προβλήματος και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αναγκών της βιομηχανίας και των
υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών απαιτούν σήμερα μια καινοτόμο προσέγγιση στο
πρόβλημα της επιμόρφωσης στελεχών με στενή συνεργασία της βιομηχανικής και της
επιχειρηματικής κοινότητος με τις δομές εκπαίδευσης. Παράλληλα είναι αναγκαία η
δημιουργία νέων δομών διασύνδεσης του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού με την
τοπική βιομηχανία, δομές που θα προωθήσουν την καινοτομική δυναμική των επιχειρήσεων,
την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την βιομηχανική συμβίωση στην Περιφέρεια.
Θα επιχειρήσω να κάνω μία αξιολογική προσέγγιση στις σημερινές βαθμίδες εκπαίδευσης
όσον αφορά στην διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας.
Το ΕΠΑΛ ως σχολείο της επαγγελματικής κατάρτισης πρώτης βαθμίδας.
Θεωρούμε ότι ο Θεσμός της Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. καίτοι καινούριος για τα Ελληνικά
δεδομένα, παρέχει επαρκώς τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε οι νέοι να
αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν τα πρώτα τους εργασιακά βήματα. Ωστόσο, είναι
βέβαιο ότι μετά από διαβούλευση του Σχολείου με τις επιχειρήσεις υπάρχει η δυνατότητα
μετεξέλιξης του σε ένα πολύ σοβαρό και αξιόπιστο εργαστήρι παροχής ελκυστικών
εξειδικευμένων γνώσεων ώστε να καταστήσει δυνατή την προσέγγιση νέων μαθητών. Αυτό θα
επιτευχθεί αποτελεσματικότερα αν προωθείται και από τη γονική παραίνεση που
συνεπάγεται ότι οι γονείς θα έχουν μία συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση για τους
δρόμους και τις επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται στα παιδιά τους αν επιλέξουν να
τα προωθήσουν στα ΕΠΑΛ. Η σκόπευση στον στόχο «Γονείς» είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί
σε απόλυτο συνδυασμό με την σκόπευση στον στόχο «Μαθητές» και η «επίθεση»
πληροφόρησης και προσέγγισης τους να γίνει με βάση την εμπιστοσύνη που πρέπει
να εκπέμπει το εκπαιδευτικό σύστημα από επιστήμονες ειδικευμένους στον επαγγελματικό
προσανατολισμό. Άλλωστε, η συμβολή των επιχειρήσεων και των εργοδοτικών φορέων στην
ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των νέων στη
χώρα μας, θα εμπεδώσει στην κοινωνία την πεποίθηση ότι οι φυσικοί φορείς σύνδεσης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην

1

Ο τομέας του Μετάλλου-Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες, ΣΕΒ
Ιούλιος 2013.
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δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια θα καταστούν ελκυστικοί εργοδότες.
Στο πνεύμα αυτό ο ΣΒΣΕ χρηματοδότησε την έκδοση τρίπτυχου φυλλαδίου σε μεγάλο αριθμό
για την ενημέρωση των επιχειρήσεων με μία ματιά ιδιαίτερα στον τομέα της «μαθητείας» που
αφορά την εκπαίδευση κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Τα ΤΕΙ ως εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής κατάρτισης μέσης βαθμίδας
Τα ΤΕΙ ως εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής κατάρτισης μέσης βαθμίδας καλύπτουν σε
σημαντικό βαθμό την απαιτούμενη από την Βιομηχανία γνώση πλην όμως, αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και προσαρμογής. Ωστόσο πρέπει να δεχθούμε ότι τα
ΤΕΙ πρέπει παραμείνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής κατάρτισης μέσης βαθμίδας και να
αποκλεισθεί η διαρκής τάση μετάταξης και αναβάθμισης τους σε ΑΕΙ. Σε τεχνικό επίπεδο
διαπιστώνεται πως τα υφιστάμενα Τμήματα των ΤΕΙ, όπως αναφέρονται πιο κάτω, ιδιαίτερα
του ΤΕΙ Χαλκίδας είναι άμεσα σχετιζόμενα με τις ανάγκες της βιομηχανίας και τις καλύπτουν
επαρκώς.
 Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού,
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 Μηχανολόγων Μηχανικών,
 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
Τα ΑΕΙ ως εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής κατάρτισης ανώτερης βαθμίδας.
Στα ΑΕΙ είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές δομές που θα βοηθούν στην κάλυψη
των ραγδαία εξελισσόμενων τεχνολογικών απαιτήσεων σε κρίσιμους τομείς της
βιομηχανίας, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και καινοτομική δυναμική των
επιχειρήσεων. Να προωθηθεί και να εξασφαλιστεί η διασύνδεση των εκπαιδευτικών δομών
με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις στο
θέμα της επιμόρφωσης στελεχών σε στενή συνεργασία με την βιομηχανική και την
επιχειρηματική κοινότητα.
Προτάσεις μίας καινοτόμου προσέγγισης στο θέμα της επιμόρφωσης εξειδικευμένων
τεχνικών στελεχών & διασύνδεσης τους με την Βιομηχανία2.
Έχοντας προ οφθαλμών την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως πρότυπο, οι Τεχνολογικές
σχολές που θα προάγουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα της,

2

Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν για λογαριασμό του ΣΒΣΕ, από τα δύο σπουδαία τεχνολογικά ιδρύματα μέλη του ΣΒΣΕ, την
ΕΒΕΤΑΜ και το ΕΛΚΕΜΕ, με αναγνωρισμένη και πολυετή δραστηριότητα στους τομείς εφαρμοσμένης βιομηχανικής Έρευνας &
Ανάπτυξης και πολυετή συνεργασία με σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας.
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όπως αυτά αποτυπώνονται και στην εγκεκριμένη RIS3 έξυπνης εξειδίκευσης, που
εξασφαλίζουν παράλληλα ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών θα μπορέσουν να
απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, καλύπτοντας παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της,
όχι μόνο στην ισχυρή Βιομηχανία της Περιφέρειας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα,
διαμορφώνονται οι ακόλουθες προτάσεις :
a. Στις εκπαιδευτικές δομές επιβάλλεται, ο ανασχεδιασμός υφισταμένων
προγραμμάτων εκπαίδευσης,
η δημιουργία νέων σχολών εφαρμοσμένης
τεχνολογικής κατεύθυνσης και η διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια
μεταπτυχιακών σπουδών, με την ενεργό συμμετοχή της βιομηχανίας με σκοπό όχι
μόνο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης αλλά και
μέσα από προγράμματα έρευνας και καινοτομίας προσαρμοσμένα στις σημερινές και
μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας να επιτύχουμε το τεχνολογικό άλμα. Τούτο
μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη νέων τμημάτων ή σχολών πλαισιωμένα στο
προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, με ενισχυμένο τον θεσμό πρακτικής άσκησης αλλά και
διπλωματικής εργασίας σε θέματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος και σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας στην βιομηχανία. Όπως:
 Τμήμα Μηχανικών Υλικών-Mεταλλουργών (που θα δίνει την επιθυμητή, από την
βιομηχανία, εξειδίκευση σε θέματα υλικών, μεταλλουργικών διεργασιών,
διαγνωστικών τεχνικών και ανάλυσης αστοχιών)
 Τμήμα Μηχανικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Department of
Process Engineering & Applied Science) (Νέα σχολή για την Ελλάδα ώστε να καλυφθεί
αυτό το κενό στην βιομηχανία)
 Τμήμα Βιομηχανικής Χημείας (ώστε να δίνεται η επιθυμητή εκπαίδευση και
εξειδίκευση που χρειάζεται η βιομηχανία τόσο σε συνήθεις αναλύσεις για τον ποιοτικό
έλεγχο των υλικών, ενόργανες χημικές αναλύσεις, επικύρωση μεθόδων ανάλυσης, κλπ.,
όσο και σε θέματα life cycle assessment)
b. Η θέσπιση των «βιομηχανικών μεταπτυχιακών σπουδών εξειδίκευσης»3 ως κατ’
εξοχήν καινοτόμος τρόπος για την άμεση αντιμετώπιση των στελεχιακών αναγκών της
βιομηχανίας. Για τον θεσμό αυτό απαιτείται η συνεργασία ενός Πανεπιστημιακού

3

Το 2017 εισάχθηκε επίσημα με πρωτοβουλία του ΕΚΕΦΕ «Δ» ο θεσμός των Υποτροφιών Βιομηχανικών Διδακτορικών,
Μετα- Διδακτορικών & Adjunct Researchers, με την ευγενική χορηγία και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο νέος
θεσμός είναι άκρως διαδεδομένος στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, λόγω των πλεονεκτημάτων που οι συγκεκριμένες
σπουδές παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών.
Η ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΚΕΠΥ) ήδη από το 1989 εισήγαγε ατύπως τον θεσμό του βιομηχανικού ερευνητή/διδάκτορα στο πλαίσιο
προγραμμάτων 5ετούς διάρκειας με επιμόρφωση νέων μηχανικών και επιστημόνων σε θέματα βιομηχανικού
προσανατολισμού. Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιήθηκε πάντα σε συνεργασία με ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (ΕΜΠ) για
την ακαδημαϊκή παρακολούθηση και καθοδήγηση των σπουδαστών και την απόδοση του μεταπτυχιακού τίτλου. Έως σήμερα
έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία έξι διδακτορικά προγράμματα σπουδών ενώ δύο ακόμη ευρίσκονται σε φάση εξέτασης .
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ιδρύματος (ενδεικτικά, ρόλος στην εκπαίδευση με συγκεκριμένα μαθήματα, εξετάσεις
και απόδοση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών), ενός φορέα της Περιφέρειας με
αναγνωρισμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης βιομηχανικού χαρακτήρα για την
διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας του υποψηφίου (π.χ. ΕΒΕΤΑΜ, ΕΑΒ, ΕΛΚΕΜΕ
κ.α.) και μιας Βιομηχανίας για εφαρμογή της έρευνας, όπου απαιτείται. Ο τύπος αυτός
μεταπτυχιακών σπουδών επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πρόσβαση σε
βιομηχανικής βιοτεχνικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον, να πραγματοποιήσουν
την έρευνά τους σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, τα αποτελέσματα τους μπορούν
να βρουν άμεση εφαρμογή δίδοντας λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα ενώ
παράλληλα ενισχύουν το ερευνητικό προφίλ των επιχειρήσεων προωθώντας την
ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
c. Προτείνεται επίσης η ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ) με αντικείμενο τη συν
διοργάνωση ημερίδων, εξειδικευμένων σεμιναρίων - workshops, ημερών καινοτομίας
όπως Metallurgical Innovation Days, προώθησης θεμάτων ψηφιοποίησης της
βιομηχανίας (Industry 4.0), οργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων στα εργοστάσια
κτλ. Μέσω του ΤΠ θα μπορούσε να γίνει και η οργάνωση πρακτικών ασκήσεων,
διπλωματικών, διδακτορικών σε εφαρμοσμένα θέματα, αποτελώντας Πρότυπο για την
εφαρμογή του καινοτόμου προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδίου διασύνδεσης
βιομηχανίας και Πανεπιστημίου.
Συμπέρασμα
Η προσέγγιση αυτή που βασίζεται στους παραπάνω τρεις πυλώνες, θα οδηγήσει σε
ενδυνάμωση του επιστημονικού, τεχνολογικού και ερευνητικού χαρακτήρα της Περιφέρειας
με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την περιφερειακή αλλά και εθνική οικονομία. Η
ανάπτυξη τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού, προσανατολισμένου στις ανάγκες και
προκλήσεις της βιομηχανίας, εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή
δυναμική της περιφέρειας, καθώς και πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η προσέγγιση αυτή είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του
δόρατος για μία ολιστική διεκδίκηση ίδρυσης τμημάτων ή Σχολών ενταγμένων σε ένα
Περιφερειακό Πανεπιστήμιο το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας επικουρούμενο από τους
φορείς εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας της Στερεάς Ελλάδας για την πραγματική
διασύνδεση του με το βιομηχανικό ιστό της περιοχής.
Ο ΣΒΣΕ ως εκπρόσωπος της Βιομηχανίας της Π.Στ.Ε. έχει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο
στην συζήτηση για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας δεδομένου ότι γνωρίζει τα ισχυρά
ανταγωνιστικά σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως:
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Ότι διαθέτει την ισχυρότερη βιομηχανική παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα στη
χώρα.
Ότι διαθέτει την παρουσία τεχνολογικών φορέων διεθνούς κύρους σε θέματα
εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, οι οποίοι άλλωστε διαμόρφωσαν τις ανωτέρω
προτάσεις.
Γνωρίζει και μπορεί υλοποιήσει στην πράξη τον στόχο της διασύνδεσης.
Διαθέτει τα μέσα να στηρίξει την δράση της Π.Στ.Ε. προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έχει την πεποίθηση ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται και να ενισχύονται από καινοτόμες
δομές εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός των οποίων απαιτεί σύνεση καθώς θα καθορίσει σε
σημαντικό βαθμό το αύριο του τόπου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οινόφυτα, 21 Νοεμβρίου 2018
Νικόλαος Κουδούνης
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ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «2019 EU INDUSTRY DAYS».
Διοργανωτές
ΣΒΕ-ΣΒΑΠ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΙΚ.ΚΟΥΔΟΥΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΣΒΣΕ
Οινόφυτα 19 Μαρτίου 2019

Στη δεκαετία του 60, η ανάγκη αποσυμφόρησης της Αττικής οδήγησε στην απόφαση
απομάκρυνσης των Βιομηχανιών της εποχής από περιοχές όπως η Νίκαια, το Αιγάλεω, το
Περιστέρι και ο Πειραιάς.
Η μείζων περιοχή που αναπτύσσεται στον άξονα Οινόφυτων-Σχηματαρίου αποτέλεσε τη
πρώτη επιλογή της Πολιτείας για τη μετεγκατάσταση τους.
Η επιλογή αυτή ήταν πολύ σωστή με πολλά πλεονεκτήματα και προοπτικές.
Η μετεγκατάσταση έγινε σταδιακά μετά από άμεσες και έμμεσες πιέσεις του κράτους που
υποσχόταν ανάπτυξη βιομηχανικής περιοχής και σταδιακή ανάπτυξη υποδομών οι οποίες
«έπεισαν» τη μία μετά την άλλη τις επιχειρήσεις να το τολμήσουν
Η άναρχη ανάπτυξη συνεχίστηκε και οι ανάγκες σε υποδομές σε βιομηχανικό σχεδιασμό και
οργάνωση διογκώνονταν διαρκώς.
Από τον Δεκέμβριο του 1982, ο ΣΒΣΕ συστάθηκε με βασικό στόχο να πιέζει την Πολιτεία να
αναπτύξει, τις υπεσχημένες από αυτήν. υποδομές στήριξης της εύρυθμης λειτουργίας και
ανάπτυξης της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης των Οινοφύτων.
Σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας έχει την τιμή να φιλοξενεί στις τάξεις του
εξέχουσες βιομηχανίες, με διεθνή προβολή και σημαντικότατες εξαγωγικές επιδόσεις. Το
σύνολο των Βιομηχανιών μελών μας επιτυγχάνει το 15% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της
26

χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων αγροτικών προϊόντων πλην
πετρελαιοειδών. Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις-μέλη μας κύκλος εργασιών
αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 15.000 άμεσες και
έμμεσης θέσεις εργασίας.
Πάνω από το 80% της Βιομηχανικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι
συγκεντρωμένο στην Ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου όπου αναπτύχθηκε η
σημερινή Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση.
Επομένως ήταν νομοτελειακό να αποτολμήσουμε την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης και Ανάπτυξης και σήμερα έχουμε την προοπτική σε λίγο καιρό να έχουμε στα
χέρια μας ένα αποφασιστικό εργαλείο ανάπτυξης και βιομηχανικής ανάταξης της Χώρας,
δεδομένου ότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι βασικό στοιχείο για αυτήν την ανάπτυξη είναι και ο
καθορισμός χρήσεων γης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ
Θήβα 15 Νοεμβρίου 2018
«Η συμβολή της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων στην αναπτυξιακή προοπτική των
επιχειρήσεων»
Κύριε Περιφερειάρχα , κύριε Κουτσούμπα Βουλευτά της ΝΔ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη της
Βοιωτίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κύριε Παπασταμάτη Γενικέ Διευθυντά
της Ελληνικής Εταιρείας Γρανιτών, λοιποί εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
Σήμερα βιώνομε μία Εθνική τραγωδία, έργο ανθρώπων . Μία κατακλυσμιαία νεροποντή και
μία σειρά μπαζωμένων ρεμάτων στέρησαν την ζωή σε δεκαπέντε συνανθρώπων μας. Εκφράζω
την θλίψη μου προς τις οικογένειες τους και του εύχομαι να έχουν κουράγιο να
αντιμετωπίσουν το κακό που τους βρήκε.
Ο ρόλος μου είναι να προλογίσω την σημερινή εκδήλωση για αυτό θα κοιτάξω να είμαι πολύ
σύντομος.
Σπεύδω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να ανοίξει αυτό το βήμα διαλόγου για την
συμβολή της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων στην αναπτυξιακή προοπτική των
επιχειρήσεων.
Σπεύδω επίσης να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να προλογίσω μαζί με τον
φίλο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κύριο Παναγιώτη Αγνιάδη αυτήν την εκδήλωση.
Θεωρώ ότι η συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας o οποίος είναι εκ των
βασικών πρωταγωνιστών στον αγώνα προώθησης της αναπτυξιακής προοπτικής των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας, είναι αυτονόητη, δεδομένου ότι εκπροσωπεί πλήθος μεγάλων
βιομηχανιών εξαγωγικού προσανατολισμού που πραγματοποιούν το 15% των εξαγωγών της
χώρας και συμβάλουν κατά 2,5% στην διαμόρφωση του ΑΕΠ.
Επίσης σπεύδω να επιβεβαιώσω την άριστη, μέχρι σήμερα, συνεργασία της Περιφέρειας του
ΣΒΣΕ και των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και ιδιαίτερα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας η
οποία επιβεβαιώθηκε και σφραγίσθηκε με την σύναψη της Συμφωνίας προθέσεων
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συνεργασίας για την Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης
Ασωπού.
Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσω την αξία της πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη μας κυρίου
Κώστα Μπακογιάννη, που ανέλαβε την ευθύνη να υποστηρίξει και να προωθήσει την ιδέα
αυτή που όπως λέει και ο ίδιος πρόκειται για μία ενέργεια που ξεκίνησε από κάτω προς τα
πάνω δηλαδή με την σύμπραξη και συνεννόηση όλων των φορέων της περιοχής , πράγμα που
γίνεται για πρώτη φορά στη Χώρα μας και αποτελεί το καλλίτερο παράδειγμα εμπνευσμένης
ηγεσίας αποτέλεσμα της οποίας είναι η σύμπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων και η
καθοριστική συμβολή του στην αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν συμβάλει μόνο στην εξυγίανση της περιοχής
αλλά θα δημιουργήσει νέο χώρο υποδοχής νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων και νέες θέσεις
εργασίας.
Ωστόσο μένει πολύ δουλειά να κάνουμε. Αμέσως μετά τις Επιμελητηριακές εκλογές οι οποίες
είμαι βέβαιος θα αναδείξουν τους πιο ικανούς ,είναι επιβεβλημένο οι παραγωγικοί φορείς,
να διευρύνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις ,να καταγράψουμε τους τομείς της μεταξύ μας
συνεργασίας, να προσδιορίσουμε τα επίπεδα κοινών δράσεων με σκοπό την κοινή
αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν την παραγωγική κοινότητα και την οικονομία. Οι
Αντιπεριφερειάρχες κύριοι Θέμις Χειμάρας και Γιάννης Ταγκαλέγκας κάνουν πολύ καλή
δουλειά ο καθένας στον τομέα του και τους ευχαριστούμε για αυτό.
Κυρίες και κύριοι,
Φρονώ ότι δεν έχουμε περιθώρια να περιμένουμε, τα πράγματα δεν πρόκειται να φτιάξουν
από μόνα τους.
Η Περιφέρεια, οι Δήμοι, οι οικονομικοί φορείς και οι επιχειρήσεις, πρέπει να συστρατευθούμε
για την οικονομική ανέλιξη της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση της Χώρας , η οποία θα
προέλθει από την ισόρροπη ανάπτυξη και μεγέθυνση όλων των τομέων παραγωγής
προεξάρχοντος του παραγωγικού - μεταποιητικού τομέα ο οποίος έχει περιορισθεί τα
τελευταία χρόνια στο 8% του ΑΕΠ (με μέσο όρο ΕΕ 15%,) ενώ προ δεκαετίας ήταν στο 12%.
Επομένως οφείλουμε να τον αναστήσουμε γιατί μόνον αυτός μπορεί να δημιουργήσει
πολλαπλασιαστές, νέες αλυσίδες αξίας και εν τέλει νέες μόνιμες καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας. Αυτό δεν θα γίνει από την μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολιτική βούληση
,δημιουργία ευνοϊκό κλίμα έναντι της επιχειρηματικότητας μέθοδος και υποδομές όπως είναι
η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου των Οινοφύτων που σας προανέφερα. Ας αφήσω
όμως λίγο χρόνο στους ομιλητές μας.
Εύχομαι για την καλή επιτυχία της εκδήλωσης.
Ευχαριστώ
Ν. Κουδούνης
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«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που παράγει και εξάγει»
Ημερίδα 9ης Μαρτίου 2018
Προλόγιση Νικολάου Κουδούνη

Κυρίες και κύριοι,
Ο καταφατικός τύπος του τίτλου της σημερινής μας εκδήλωσης , ίσως πρέπει να τροποποιηθεί
και να καταστεί ερώτηση.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παράγει?? εξάγει?? ,
Ή αλλιώς παράγει και εξάγει σε ικανοποιητικό βαθμό??
Στη Στερεά Ελλάδα έχουμε σημαντική παρουσία Βιομηχανίας η οποία είναι εν πολλοίς
συγκεντρωμένη στην μείζονα περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου.
Η συγκέντρωση αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της συνολικής Βιομηχανικής
δραστηριότητας της Περιφέρειας και πάνω από το 35% της αντίστοιχης δραστηριότητας της
χώρας.
Οι συνδεδεμένες με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεις επιτυγχάνουν το 15% των συνολικών
εξαγωγών αγαθών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων αγροτικών
προϊόντων πλην πετρελαιοειδών.
Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις-μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το
2,5% του ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 25.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας.
Τα μεγέθη αυτά διαμορφώνονται από όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις, πλην όμως είναι
απόλυτα επηρεασμένα από τις επιδώσεις των μεγάλων και οργανωμένων παραγωγικών και
εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση προς τις πολύπαθες μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις μας της ανάγκης στροφής και αυτών προς τις εξαγωγές οι οποίες θα προσδώσουν
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νέα δυναμική ανάπτυξης των για να ξεφύγουν από το σημερινό περιορισμένο, δυσκίνητο και
αντιπαραγωγικό μέγεθος τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι το 97%
του συνόλου και παράγουν το 9,3% του ΑΕΠ , ενώ οι μικρές και μεσαίες είναι το 3% του
συνόλου και παράγουν το 10% του συνόλου. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να στοχεύσουμε προς
την μεγέθυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και στην ίδρυση νέων βιώσιμων
παραγωγικών επιχειρήσεων.
Αυτό θα σημάνει ενίσχυση της παραγωγικής δομής της χώρας και την στροφή της προς την
Βιομηχανία.
Σήμερα η Βιομηχανία παράγει το 9% περίπου του ΑΕΠ όταν το 2012 παρήγε το 12%.
Πρέπει να σημειώσω ότι ο μέσος της ΕΕ είναι 15%.
Είναι λοιπόν αναγκαίο η χώρα να αναπτύξει την «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» (ΕΑΣ 2021)
που χαράσσεται σήμερα έτσι ώστε να επιτύχει μέχρι το 2020 ποσοστό συμμετοχής της
βιομηχανίας 12% και μεσοπρόθεσμα 15%.
Η πρόταξη της βιομηχανίας ως αιχμής του δόρατος επιβάλλεται δεδομένου ότι παρέχει
σταθερές καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και μπορεί να αναπτύξει την έρευνα και την
τεχνολογία Έπειτα διαμορφώνει πολύ υψηλότερο πολλαπλασιαστή ( *4 ) σε σχέση με τους
άλλους κλάδους της οικονομίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντλώντας διδάγματα από την παγκόσμια κρίση του 2008, υιοθέτησε
τη φιλόδοξη Ανακοίνωση «Για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση» (COM/2014/014),
θέτοντας ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Μεταποίησης στο 20% του
Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020.
Η θέση αυτή εκφράσθηκε άλλωστε και από το σύνολο των Βιομηχανικών συνδέσμων της
Χώρας. Ο ΣΕΒ, η Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο βιομηχανιών για την ανάπτυξη, ΣΒΑΠ
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ΣΒΠΔΕ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και τέλος Αττικής-Πειραιώς, ΣΒΘΚΕ,
Σύνδεσμος Βιομηχανιών ο ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, συνενώσαμε την
φωνή μας ώστε «Να γίνει Εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12%
του ΑΕΠ της Χώρας έως το 2020».
Προαπαιτούμενα είναι:


H σταθεροποίηση της οικονομίας της Χώρας
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Η διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής η οποία πρέπει να βασίζεται περισσότερο στη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στο ποσοστό των φόρων με το οποίο
υπολογίζονται οι φόροι»
 Η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η
καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
 Η διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων
Αλλά ας επανέλθουμε στις εξαγωγές.
Η πραγματοποίηση της εξαγωγής κυρίες και κύριοι δεν είναι απλή υπόθεση και πάντως
απαιτεί και προϋποθέτει επίπονη , πολύμηνη και συστηματική προετοιμασία πιστοποίησης
του προϊόντος.
Απαιτεί και προϋποθέτει επώνυμο προϊόν, συνέπεια στις παραδόσεις και εξασφαλισμένη και
πιστοποιημένη ποιότητα.
Πέραν τούτων απαιτείται παράλληλα η γνώση όλων των εξαγωγικών διαδικασιών
προκειμένου να αποφεύγονται αναίτιες καθυστερήσεις, λάθη και παραλείψεις σημαντικού
πολλές φορές κόστους.
Κυρίες και κύριοι , για μένα η εξαγωγή δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Θέλει Θυσίες, αλλά εκπαιδεύει την επιχείρηση.
Η επιχείρηση κυνηγάει την βελτίωση της ποιότητας και αποκτά διαδικασίες και πιστοποιημένη
ποιότητα.
Θέλει κόπο υπομονή και επιμονή αλλά στο τέλος δικαιώνει την επιχείρηση.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αποτελούν το τρίπτυχο που συνθέτει σφαιρικά την
εξωστρέφεια ως στόχου των ΜμΕ.





«Το Αναπτυξιακό όραμα & η στρατηγική μιας έξυπνης Περιφέρειας» είναι το θέμα
που θα αναπτύξει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για τις «Προϋποθέσεις επιτυχούς εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων» θα
μας μιλήσει στην συνέχεια ο κύριος Παπαστεργιόπουλος.
Για τον «Εξωστρεφή Προσανατολισμό μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και της δράσης
ΕΠΙΧΕΙΡΟΎΜΕ ΕΞΩ» θα μας μιλήσει ο κύριος Στέλιος Αστρακάς Γενικός Διευθυντής της
Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας-ΑΝΔΙΑ.

Καλή μας επιτυχία
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«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Ν.
ΚΟΥΔΟΥΝΗ
31η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα:
«Δημόσια Διοίκηση, Κοινωνία, Επιχειρηματικότητα – Ο ρόλος του ΓΧΚ»
Συνεδριακό Κέντρο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ»
Λιβαδειά 19 Μαΐου 2018

Κυρίες και Κύριοι.
Αποτελεί τιμή και χαρά για εμένα, που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τις Θέσεις της
βιομηχανίας, για το σημερινό θέμα της συζήτησης που είναι το ακανθώδες θέμα «Δημόσια
Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα» και κατά συνέπεια «Δημόσια Διοίκηση και Ανάπτυξη» που
είναι και ο τίτλος της εισήγησης μου.
Είναι χαρά γιατί συναντιόμαστε εδώ στη Λιβαδειά, ο επιχειρηματικός κόσμος με ένα
σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης που είναι τα στελέχη του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουν συναχθεί χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία
εύχομαι να μας οδηγήσουν σε μία «συναντίληψη» που είναι άκρως απαραίτητη σήμερα που
η Επιχείρηση εξακολουθεί να χειμάζεται υπό το βάρος των αποτελεσμάτων της 9χρονης
κρίσης.
Στο πλαίσιο της «συναντίληψης» αυτής και με γνώμονα την πίστη μας ότι η Δημόσια Διοίκηση
έχει πλέον αντιληφθεί την αναγκαιότητα συνεργασίας με την επιχείρηση και την από κοινού
αναζήτηση υγειών πρακτικών ανάπτυξης των μεταξύ τους σχέσεων, την εγκατάλειψη
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αμοιβαίως από πλευράς της επιχείρησης και από πλευράς της Διοίκησης της
επιφυλακτικότητας και της δυσπιστίας που κυριαρχεί σε πολλές περιπτώσεις στις σχέσεις
τους, αλλά κυρίως στην «δέσμευση» των στελεχών ότι θα εξετάζει με αναπτυξιακό και
μεταρρυθμιστικό μάτι που θα αγκαλιάζει τις αλλαγές που προωθούνται από την Κεντρική
Διοίκηση ,ότι θα τις αποδέχεται και θα τις υποστηρίζει. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας σε στιγμές
της Υπηρεσιακής σας πορείας κάνατε κάποια κριτική σκέψη, διαπιστώσατε μία δυσλειτουργία
ή αναγνωρίσατε το δίκαιο του συναλλασσόμενου το οποίο δεν καταφέρατε να ικανοποιήσετε
γιατί βρεθήκατε κόντρα σε μία οδηγία ή κόντρα σε μία διαταγή. Πιστεύω ότι οι διάφοροι
Σύλλογοι Υπαλλήλων όλων των τομέων της Δημόσιας Διοίκησης είναι σε αποκλειστική θέση να
γνωρίζουν όλες αυτές τις δυσλειτουργίες και είναι σε θέση να προτείνουν στην Πολιτική
ηγεσία σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα να απεμπλακεί
από την γάγγραινα της πολυχαρτίας και της γραφειοκρατίας. Ακούμε τελευταία για
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και για ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Στην ουσία πρόκειται για
ψηφιοποίηση της «χαρτούρας» που προϋπήρχε. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις
οποιαδήποτε τραπεζική εργασία σε οποιοδήποτε κατάστημα στην χώρα και όχι αποκλειστικά
στο κατάστημα που τηρεί τον λογαριασμό σου. Αντίθετα όταν χρειασθεί να καταβάλεις
ένσημα οικοδομικών εργασιών πρέπει να επισκεφθείς το κατάστημα της περιοχής της
οικοδομής και μόνο, για να σου εκδώσει το «ένταλμα πληρωμής», το οποίο πρέπει να
πληρώσεις στην Τράπεζα .Βλέπετε το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) δεν διαθέτει ταμείο ούτε βεβαίως Πιστωτική
Κάρτα.
Η Δημόσια Διοίκηση σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της είναι η πύλη της Χώρας.
Είναι η πρώτη εικόνα που προσλαμβάνει ο επίδοξος επενδυτής από την πρώτη επαφή του για
να ενημερωθεί για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει προκειμένου να αποφασίσει την
πραγματοποίηση της επένδυσής του. Για παράδειγμα, πείτε ότι εμφανίζεται ο επίδοξος
επενδυτής και ζητά από την Πολιτεία, από την Περιφέρεια ή από τον Δήμο να του υποδείξουν
ένα χώρο να εγκατασταθεί. Υπάρχουν, στην περιοχή, οργανωμένοι χώροι υποδοχής νέων
παραγωγικών δραστηριοτήτων; Όχι. Ποια θα είναι η συνέχεια ; ή δεν θα κάνει την επένδυση,
ή θα αναζητήσει ένα φθηνό γεωτεμάχιο για να μπει έτσι στη χωρίς τελειωμό βάσανο των
διαδικασιών της αδειοδότησής του, της εμπλοκής του σε πιθανή περιβαλλοντική αταξία και
της προφανούς συμμετοχής του στην περαιτέρω, μη ανεκτής πλέον άτακτης μη
χωροθετημένης διασποράς παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Δεν αναφέρομαι τυχαία στη χωρίς τελειωμό «βάσανο των διαδικασιών της αδειοδότησής».
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι οι αδειοδοτικές διαδικασίες είναι πολύ αργές και κοστίζουν σε
χρόνο και χρήμα. Η Γ.Γ. Βιομηχανίας έχει ήδη προβεί σε ρυθμίσεις όσον αφορά τις
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και περιμένουμε με ενδιαφέρον τα μέτρα
εκσυγχρονισμού των διαδικασιών αδειοδότησης της Βιομηχανίας.
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Όπως ανέλυσα και στην ομιλία μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΣΕ, είναι εξαιρετικά
επείγον να δώσουμε ωστική δύναμη στο μεγαλύτερο βιομηχανικό παραγωγικό κομμάτι της
Χώρας που είναι εγκατεστημένο στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση των Οινοφύτων,
προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο
ανάπτυξης.
H οριοθέτηση και η έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων-Σχηματαρίου,
θα δώσει νέα αναπτυξιακή πνοή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα διαμορφώσει νέο
μοντέλο αναστροφής των αρνητικών δεικτών, όπως η περαιτέρω επιδείνωση της
πληθυσμιακής εξέλιξης της Περιφέρειας η οποία έχει υποστεί μείωση κατά 9,66% στη
τελευταία δεκαετία έναντι 1,61% στο σύνολο της Επικράτειας. Αυτό σε συνδυασμό με την
ταχύτερη πληθυσμιακή γήρανση 163,2 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά, έναντι 137 ανά 100 παιδιά
σε επίπεδο Χώρας επιδεινώνει σημαντικά το παραγωγικό δυναμικό της.
Σήμερα που η Οικονομία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης. Ο πυλώνας
Βιομηχανία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ στήριξη σε επίπεδο κινήτρων και υποδομών.
Πώς θα επιβιώσει σήμερα η επιχείρηση που καλείται να καταβάλλει εξοντωτικά ποσά για να
μεταφέρει τα απόβλητά της στο εξωτερικό;
Χωρίς περιβαλλοντικές υποδομές δεν είναι δυνατή ούτε η επιβίωση των υφισταμένων
επιχειρήσεων, ούτε η δημιουργία χώρων και περιοχών υποδοχής νέων άμεσων επενδύσεων
στον τομέα της Βιομηχανίας, πρόβλημα που και παλαιότερα έχουμε επισημάνει.
Στη Στερεά Ελλάδα έχουμε σημαντική παρουσία Βιομηχανίας, η οποία είναι εν πολλοίς
συγκεντρωμένη στην μείζονα περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου.
Η συγκέντρωση αυτή αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της συνολικής Βιομηχανικής
δραστηριότητας της Περιφέρειας και πάνω από το 35% της αντίστοιχης δραστηριότητας της
χώρας.
Οι συνδεδεμένες με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεις επιτυγχάνουν το 15% των συνολικών
εξαγωγών αγαθών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων αγροτικών
προϊόντων πλην πετρελαιοειδών.
Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις - μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το
2,5% του ΑΕΠ της χώρας και προσφέρει πάνω από 25.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας.
Ένας κούκος όμως, δεν φέρνει την άνοιξη.
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Θεωρούμε ότι η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ 2021) πρέπει να βασισθεί στον βασικό
Πυλώνα της, την Βιομηχανία, η οποία είχε με πολλούς τρόπους τεθεί στο περιθώριο τα
τελευταία χρόνια.
Είναι περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρο και αναγκαίο να σχεδιάσουμε την Βιομηχανική
πολιτική σύμφωνα με την εκφρασθείσα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική, να αναπτύξουμε
δηλαδή την συμμετοχή της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας μέχρι το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντλώντας διδάγματα από την παγκόσμια κρίση του 2008, υιοθέτησε
τη φιλόδοξη Ανακοίνωση «Για μία Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση» (COM/2014/014),
θέτοντας ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Μεταποίησης στο 20% του
Ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020.
Η θέση αυτή υιοθετήθηκε άλλωστε και από το σύνολο των Βιομηχανικών συνδέσμων της
Χώρας. Ο ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, η Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο
βιομηχανιών για την ανάπτυξη, και όλοι οι Περιφερειακοί Σύνδεσμοι μεταξύ των οποίων και ο
ΣΒΣΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, συνενώσαμε την φωνή μας ώστε «Να γίνει
Εθνικός στόχος η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 12% του ΑΕΠ της Χώρας έως το
2020».
Ωστόσο, φρονώ ότι θα ήταν καθοριστικό η Κυβέρνηση να υλοποιήσει το πάγιο αίτημα του
παραγωγικού κόσμου για σύσταση Υπουργείου Βιομηχανίας.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για
εμπέδωση της πεποίθησης στους Επενδυτές εγχώριους και ξένους ότι η Ελλάδα άλλαξε.








Να πείσουμε ότι έχουμε την βούληση να προχωρήσουμε μπροστά.
Να πείσουμε με έμπρακτες παρεμβάσεις στήριξης της βιομηχανικής δράσης και των
παραγωγικών επενδύσεων.
Να αποκτήσουμε σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον χωρίς αιφνιδιασμούς
και εκπλήξεις για τους επενδυτές.
Να αποκτήσουμε ταχύτερη, αποτελεσματική και δίκαια απονομή της δικαιοσύνης
ιδιαίτερα από τα Διοικητικά και τα φορολογικά Δικαστήρια.
Να εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ενέργειας που είναι προϋπόθεση
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.
Τέλος να πείσουμε ότι έχουμε την βούληση να ασχοληθούμε και με τις πάμπολλες
καθημερινές μικρές, αλλά εξαντλητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο πολίτης και
η Επιχείρηση. Εδώ έρχεται ο καταλυτικός ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης και ο ρόλος
του κάθε ενός στελέχους ξεχωριστά. Εδώ έρχεται επίσης ο καταλυτικός ρόλος της
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επιμόρφωσης του κάθε ενός στελέχους ξεχωριστά. Από ότι γνωρίζω η Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης αποβλέπει στην παροχή ενός επιπέδου γενικών γνώσεων που αφορούν στη
Δημόσια Διοίκηση και επιτυγχάνεται αφενός μέσω μαθημάτων που αναφέρονται σε
γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία που καλλιεργούν την διοικητική ικανότητα και
διευρύνουν το πεδίο προβληματισμού ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους και
αφετέρου μέσω εργαστηρίων ή άλλων συμπληρωματικών μορφών εκπαίδευσης που
προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των
τεχνικών δεξιοτήτων.
Αναρωτιέμαι όμως μήπως όλα αυτά μπορούν και πρέπει να πλαισιωθούν με τρόπο που
μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα πραγματικό φυτώριο managers. Φρονώ ότι αυτό θα
επιτευχθεί μέσω αναδόμησης και εκσυγχρονισμού της Διοικητικής διάρθρωσης της
Δημόσιας Διοίκησης.
Εδώ θα αναφερθώ σε φωτεινά παραδείγματα άρτιας συνεργασίας Δημόσιων
Υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις, όπως είναι η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς και το
Τελωνείο Οινόης από το οποίο πραγματοποιείται το σύνολο των εξαγωγών της
Βοιωτίας και όχι μόνο. Στις Υπηρεσίες αυτές βρίσκεις παραδειγματική
αποτελεσματικότητα, ταχύτητα διεκπεραίωσης, και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι,
Ο τομέας της Μεταποίησης και της Παραγωγής, ιδιαίτερα των δυναμικών κλάδων της
οικονομίας αποτελεί σύμφωνα με τις διατυπωθείσες θέσεις στο Φόρουμ Βιομηχανίας,
βασική αναπτυξιακή παράμετρο της οικονομίας κάθε χώρας. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη
συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, διασυνδέεται στενά με άλλους τομείς της
οικονομίας (πρωτογενής & τριτογενής τομέας) και έχει τις σημαντικότερες έμμεσες
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε αυτούς, ιδιαίτερα δε στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Η βιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες και της Ελληνικής οικονομίας, παρά
τη σημαντική μείωση που εμφάνισαν τα βασικά μεγέθη της, την περίοδο της κρίσης, δηλ. από
το 2008 μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι:
1. Είναι ο 3ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα,
2. Περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων με περισσότερους από 100
εργαζόμενους
3. Διαθέτει ικανό αριθμό σύγχρονων επιχειρήσεων, διεθνώς ανταγωνιστικών και με
σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
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4. Προσφέρει μόνιμη απασχόληση, μη υποκείμενη στις εποχικές διακυμάνσεις και κατά
συνέπεια είναι ο σημαντικότερος αιμοδότης όχι μόνο ασφαλιστικών εισφορών, αλλά
και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επομένως, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την επανεκκίνηση και
αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την ανάκαμψη
της Ελληνικής βιομηχανίας και την επανάκτηση και αύξηση του μεριδίου της στο ΑΕΠ.
Τέλος και ουχί έλασσον, πρέπει να τονίσω τον καταλυτικό ρόλο της ΜμΕ, της Βιοτεχνίας και
του Τουρισμού.
Προσωπικά, πιστεύω στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της Οικονομίας, η οποία
βέβαια είναι και νομοτελειακή, με την έννοια ότι η ανάπτυξη ενός τομέα συμπαρασύρει και
τους υπόλοιπους και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι λεγόμενες αλυσίδες αξίας.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΕΓΚΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ
Βόλος 3 Νοεμβρίου 2018
Χαιρετισμός κ. Νικολάου Κουδούνη

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριε Πρόεδρε της ΕΒΕΤΑΜ,
κύριε Πρόεδρε της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κύριε Αντιπρόεδρε του ΣΒΘ&ΚΕ,
κύριε Γενικέ Διευθυντά της ΕΒΕΤΑΜ, αξιότιμα Στελέχη της ΕΒΕΤΑΜ, κυρίες και κύριοι.
Είναι εξαιρετική τιμή για εμένα που με προσκαλέσατε να χαιρετίσω την εκδήλωση
εγκαινίων των Ηλεκτροτεχνικών Εργαστηρίων σας, εδώ στην Α΄ΒΙΠΕ Βόλου. Και είναι τιμή
αλλά και συνάμα υποχρέωση μου γιατί η ΕΒΕΤΑΜ εκτός του ότι είναι εξέχον μέλος του
Συνδέσμου μας, αποτελεί ταυτόχρονα ένα αξιολογότατο Τεχνολογικό Ίδρυμα με
αναγνωρισμένη και πολυετή δραστηριότητα στους τομείς εφαρμοσμένης βιομηχανικής
Έρευνας Πιστοποίησης & Ανάπτυξης με πολυετή παρουσία και συνεργασία με σημαντικούς
κλάδους της βιομηχανίας, κόσμημα για το επιστημονικό Δυναμικό της Χώρας μας.
Πρόσφατο απτό παράδειγμα της παρουσίας της ΕΒΕΤΑΜ στο Επιχειρηματικό γίγνεσθαι
αποτελεί η ανταπόκριση της στο κάλεσμα του ΣΒΣΕ να συμπράξει με το ΕΛΚΕΜΕ ένα επίσης
εξαιρετικό ερευνητικό Κέντρο στον τομέα των μετάλλων, προκειμένου να μελετήσουν και
να διατυπώσουν την άποψή τους για την ένταξη τμημάτων ή και δομών στο υπό
διαμόρφωση σχέδιο ίδρυσης Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας με σκοπό να θεραπεύουν
επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματικές ανάγκες του μέλλοντος σχετικές με τις
δραστηριότητες των βιομηχανικών μονάδων της Στερεάς Ελλάδας.
Πράγματι η πολυετής εμπειρία των δύο φορέων ΕΒΕΤΑΜ & ΕΛΚΕΜΕ στις συνεργασίες
τους με την βιομηχανία ανάδειξε την έλλειψη ειδικοτήτων που έχει ανάγκη η βιομηχανία, καθώς δεν καλύπτονται (επαρκώς ή καθόλου) από υπάρχουσες σχολές – και τις οποίες
πρότεινε να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, εκτιμώντας ότι θα
απορροφηθούν πλήρως από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και δη στην ισχυρή
Βιομηχανία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο Σύνδεσμος και οι Βιομηχανίες της
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Περιφέρειας αποδέχθηκαν τις προτάσεις και ανέλαβαν να τις υποστηρίξουν ασμένως την
πρόταση στην ΚΕΔ , στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας .
Ωστόσο , φεύ , η φωνή της Βιομηχανίας δεν είναι εύκολο να εισακουσθεί.
Δεν γνωρίζω τα κριτήρια της μη αναγνώρισης των πραγματικών αναγκών της
Βιομηχανίας και της Μεταποίησης για επαγγελματική εκπαίδευση. Γνωρίζω όμως ότι η
ανάπτυξη τεχνολογικού και επιστημονικού δυναμικού, προσανατολισμένου στις ανάγκες
και προκλήσεις της βιομηχανίας, είναι απαραίτητη και θα έχει θετική επίπτωση στην
αναπτυξιακή δυναμική της Χώρας , και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Γνωρίζω επίσης, και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι η αρχή έγινε. Τα Τεχνολογικά και
ερευνητικά ιδρύματα μας και οι επιχειρήσεις σε πλήρη συνεργασία, θα αγωνισθούν για την
εφαρμογή της καινοτόμου αυτής προσέγγισης, που θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση του
επιστημονικού, τεχνολογικού και ερευνητικού χαρακτήρα της Περιφέρειας με σημαντικά
οφέλη για την κοινωνία και την Περιφερειακή αλλά και Εθνική οικονομία.
κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι η μεταξύ μας συνεργασία θα συνεχισθεί όχι μόνο
στον τομέα αυτόν αλλά και σε άλλους τομείς με σίγουρο αποτέλεσμα την Τεχνολογική
ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της Χώρας.
Σας εύχομαι ολόψυχα η εγκαινίαση των Ηλεκτροτεχνικών Εργαστηρίων σας, εδώ στην
Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, στην καρδιά της Βιομηχανίας της Θεσσαλίας, να σημάνει περαιτέρω πρόοδο
και ανάπτυξη της εταιρείας.
Καλή επιτυχία στα σχέδια σας .
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