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ΓΕΝΙΚΑ
Αξιότιμα μέλη,
Η φετινή Γενική Συνέλευση συμπίπτει με την κορύφωση της οικονομικής κρίσης,
τέτοιας έκτασης που κανείς μας πιστεύω, δεν θα μπορούσε πριν από λίγο καιρό να
προβλέψει.
Η κρίση αυτή Δημοσιονομική κατά βάση, πλήττει άμεσα και την Ελληνική
Βιομηχανία, και ιδιαίτερα η Βιομηχανία της Βοιωτίας η οποία τον τελευταίο καιρό
έχει δεχθεί πολλά πλήγματα, κυριότερο των οποίων ήταν το πολύ κακό κλίμα
εξαιτίας της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού και της στοχοποίησης της Βιομηχανίας
ως αποκλειστικά υπεύθυνης για την κατάσταση.
Είναι γεγονός ότι η Βιομηχανία μέχρι πρόσφατα δεν είχε αντιδράσει αποτελεσματικά.
Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Βιομηχανία της Βοιωτίας αλλά και για το σύνολο της
Βιομηχανίας της χώρας. Υπήρχε η πεποίθηση ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση θα
δημιουργούσε εστίες τριβών διενέξεων και διάρρηξη των δεσμών με την κοινωνία.
Υπήρχε η πεποίθηση ότι η κοινωνία ήταν σιωπηρώς με το μέρος της. Όμως πρόσφατα
κάτω από την πίεση των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων και των αδίκων εν πολλοίς
Διοικητικών διώξεων, αποφασίσαμε να βγούμε προς την κοινωνία και να προβάλουμε
το έργο μας και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα μας.
Έτσι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07 Απριλίου 2009 πέρα από τις
αρχαιρεσίες και τα άλλα συνήθη θέματα της ημερησίας διάταξης, συζήτησαμε και
εγκρίναμε σημαντικότατα θέματα, όπως την Διακύρηξη Αρχών και Στόχων του
Συνδέσμου.
Αρχές
1. Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και υιοθέτηση της χάρτας των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων όπως διατυπώθηκαν στην
Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Β. της 26ης Μαρτίου 2005.

2. Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και υιοθέτηση του κώδικα αρχών για
την Βιώσιμη ανάπτυξη, όπως έχει διαμορφωθεί από τον αρμόδιο σύμβουλο
του Σ.Ε.Β.
Ειδικότερα:
Ο ΣΒΒ προτείνει προς τα μέλη του
α) Να σέβονται τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να προωθούν την
υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών παραγωγικών διαδικασιών.
β) Να εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε θέματα
-

ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας

-

σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας

γ) Να συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική
ανάπτυξη της κοινωνίας που δραστηριοποιούνται.
δ) Γενικώς να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό την εταιρική κοινωνική
υπευθυνότητα.

Στόχοι
Με γνώμονα και οδηγό τις ανωτέρω αρχές τα μέλη μας συνομολόγησαν και
αποδέχτηκαν ότι κύριοι στόχοι του Συνδέσμου με την αρωγή και υποστήριξη των
μελών μας, θα είναι οι ακόλουθοι:
1. Να συνεχίσει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια να
εξασφαλίσει λειτουργία των επιχειρήσεων του Νομού σε οικείο περιβάλλον
που υποστηρίζει και προάγει την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
2. Να διεκδικήσει την θεσμοθέτηση Βιομηχανικών περιοχών ΒΙΠΕ ιδιαίτερα
στην ευαίσθητη περιοχή στον άξονα Οινόφυτα – Σχηματάρι, και στην Θήβα
αντίστοιχα. Η θεσμοθέτηση των αντιστοίχων ΒΙΠΕ θα προσφέρει τις
αναγκαίες υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων ήτοι:
 Βιομηχανικό νερό κατάλληλο για την παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων
 Πόσιμο νερό για τους εργαζόμενους.
 Οδικό δίκτυο και κόμβοι προσπέλασης.
 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 Μονάδα υποδοχής στερεών αποβλήτων, ΧΥΤΑ που θα είναι σε θέση
να

παραλαμβάνει

διαδικασίας.

και

Βιομηχανικά

κατάλοιπα

παραγωγικής

Τα ανωτέρω συνεπτύχθηκαν σε Δελτίο Τύπου προς τον τοπικό Τύπο και αποτέλεσαν
την βάση για να αναδομηθεί το προφίλ των εταιρειών μας σε επίπεδο Νομού, και να
επικοινωνηθεί σε όλους τους φορείς του Νομού.
Στη συνέχεια με την διαρκή παρουσία μας , με τοποθετήσεις και παρεμβάσεις σε όλα
τα φόρουμ (ημερίδες κ.τ.λ.) προώθησε τις θέσεις των επιχειρήσεων μας και βελτίωσε
την εικόνα τους. Ειδικότερα ο ΣΒΒ είχε καταλυτικό παρόν σε διάφορες εκδηλώσεις
Δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως η ημερίδα του ΤΕΕ την 06/02/2010, στην οποία έγινε
παρέμβαση κύρους και προβολή της ΕΚΕ των επιχειρήσεων του Συνδέσμου. Τέτοιες
ενέργειες και παρουσίες ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη που ήδη επικρατεί
ότι οι επιχειρήσεις εκτός από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, έχουν τα
μάτια τους στραμένα προς τους εργαζόμενους και προς την κοινωνία. Βεβαίως η
προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε
σύμμαχο μας το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης.
Στο κτίσιμο του προφίλ του Συνδέσμου συνετέλεσε και το νέο λογότυπο που
συμβολίζει το ενδιαφέρον και την επιρροή του Συνδέσμου σε ολόκληρο το Νομό και
απεικονίζεται με χρώματα συναφή προς την περιβαλλοντική του ευαισθησία.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΒΒ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009 – 31/12/2009
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε με επίκαιρο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων
εργατοτεχνιτών διάρκειας 100 ωρών που χρηματοδότησαν οι εταιρείες ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
και ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. με την αρωγή του Δήμου Οινοφύτων ο οποίο διέθεσε τις
αίθουσες διδασκαλίας και τις σχετικές υποδομές.
Οι αποκτηθείσες βασικές δεξιότητες και γνώσεις αποτελούν βασικό κριτήριο
επιλογής των εκπαιδευθέντων σε προσλήψεις που προβαίνουν σταδιακά οι
βιομηχανίες ανάλογα με την ανάκαμψη που σημειώνεται.

2. Εμπορική αποστολή στην Κίνα
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΝΑΒ και το επιμελητήριο
Βοιωτίας, το Νοέμβριο του 2009 εμπορική αποστολή στην επαρχία Jianxi της Κίνας,
στη πρωτεύουσα Nansang. Σκοπός της αποστολής ήταν η ανάπτυξη εμπορικών και
πολιτιστικών σχέσεων με το Νομό Βοιωτίας. Ο Νομός του Jianxi είναι ένας ταχέως
αναπτυσσόμενος Νομός με πληθυσμό 54 εκατομ. κατοίκων, η δε πρωτεύουσα η
Nansang έχει 5 εκατομ. και σχεδιάζεται μετά 5 χρόνια να έχει 10 εκατομ. κατοίκους.
Αυτό θα επιτευχθεί με την προσέλκυση επενδυτών και κατά συνέπεια εργατών από
όλες τις επαρχίες της Κίνας. Ήδη κτίζονται αναλόγου αριθμού πολυκατοικίες και
διαμερίσματα για να στεγάσουν τους ανθρώπους αυτούς.

3.Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Πάρκο
Προς το σκοπό καλύτερης επικοινωνίας, ευρείας επιχειρηματικής συμμετοχής και
παροχής δυνατότητας ποιοτικής παρουσίασης των επιχειρήσεων, συναποφασίσθηκε
με την ΝΑΒ και το Επιμελητήριο Βοιωτίας η δημιουργία Ηλεκτρονικού
Επιχειρηματικού Πάρκου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανάπτυξη κατάλληλου
λογισμικού με το οποίο θα χτίζονται sites από τις ίδιες τις επιχειρήσεις εφόσον
επιθυμούν ή εν αδυναμία τους θα υποβοηθούνται από τους Τεχνικούς του έργου,
προς τούτο με μηδαμινό κόστος.
Η πρωτοπορία του έργου συνίσταται στην κατά προτεραιότητα προσέγγιση των
Βοιωτικών Επιχειρήσεων για κάθε ζήτηση που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Η
αναζήτηση θα γίνεται σε τρεις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα. Παράλληλα
και αντίστοιχη δουλειά θα γίνει από την Κινέζικη πλευρά.
Ήδη το έργο από πλευράς Λογισμικού ολοκληρώνεται και σε λίγο θα είναι εφικτό να
ξεκινήσουμε την ανάπτυξη των sites.
Η συμμετοχή του Συνδέσμου στην πρωτοβουλία αυτή της ΝΑΒ δείχνει μια σαφή
μεταστροφή των Αυτοδιοικητικών αρχών προς την Επιχειρηματικότητα η οποία
αποδεικνύεται εμπράκτως και έχει ήδη σαφή εμπορικά αποτελέσματα π.χ έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί εξαγωγές οίνου και λαδιού, και έχουν ήδη συζητήσει συγκεκριμένες
Τουριστικές αποστολές στον άξονα Θήβα – Λειβαδιά – Δελφών. Παράλληλα δείχνει
το διαρκώς αυξανόμενο κύρος του ΣΒΒ που εκδηλώνεται και με τις αλλεπάλληλες
προσκλήσεις και συμμετοχές του σε ημερίδες, συνεδριάσεις και συνεντεύξεις Τύπου
στον τοπικό τύπο.

4. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Παρ’ όλο που το θέμα δεν εμπίπτει στην περίοδο 01/01/09-31/12/09, λόγω της
σημαντικότητας του θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι μετά από πληροφορίες για
το τι θα πραγματεύεται ο Ν.Α.Ν. προβήκαμε σε προφορική παρέμβαση κατά την
παρουσίαση των αρχών και των στόχων του ΝΑΝ από την Υπουργό κυρία Νόρα
Κατσέλη στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν στις 26/04/2010 καθώς και σε γραπτό
υπόμνημα που κατατέθηκε εχθές 12/05/2010, όπου αναλύονται οι θέσεις του
Συνδέσμου και των Βοιωτικών επιχειρήσεων. Οι θέσεις αυτές κινούνται σε δυο
άξονες α) στην επίκληση της αναγκαιότητας βελτιώσεως των κεφαλαιακών
ενισχύσεων και β) στην αναγκαιότητα άμεσης θεσμοθέτησης νέων Διοικητικών
πρακτικών προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειών
επέκτασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

5. Νέος Φορολογικός Νόμος
Το αυτό ισχύει και για τον νέο Φορολογικό Νόμο για τον οποίο γίνονται παρεμβάσεις
προκειμένου να αρθούν ή να τροποποιηθούν διατάξεις που θα δυσκολεύουν
εμπορικές συναλλαγές και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για καταλογισμό
Λογιστικών διαφορών και άλλους κινδύνους για τις επιχειρήσεις όπως π.χ. οι
Τριγωνικές συναλλαγές και η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των τιμών
εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς.

6. Περιβάλλον – Χωροθέτηση
α) Ο Σύνδεσμος δημιούργησε την ευκαιρία και επισκέφτηκε τον κ. Φουρλή Γενικό
Γραμματέα του ΥΠΟΙΑΝ σε θέματα Βιομηχανίας και του έθεσε σε συζήτηση που
έγινε την αναγκαιότητα απόλυτης συμμετοχής του Συνδέσμου για την χωροθέτηση
των Βιομηχανικών περιοχών ιδιαίτερα της περιοχής του άξονα Οινόφυτα –
Σχηματάρι – Θήβα. Όπως γνωρίζουμε, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους μας
και βεβαίως τον Σύνδεσμο πάνω από 20 χρόνια.
β) Εξάλλου είχαμε την ευκαιρία σε προσωπική επαφή με την Ειδική Γραμματέα
Περιβάλλοντος να της εξηγήσουμε τα θέματα που απασχολούν πολλά χρόνια τις
επιχειρήσεις του Νομού και ιδιαίτερα της περιοχής Οινοφύτων Σχηματαρίου και να
ζητήσουμε ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον 1) Βιολογικό καθαρισμό και 2)
στην υδροδότηση κατοίκων και επιχειρήσεων.

7. Στόχοι – Προοπτικές
Όπως ήδη ανέφερα τα θέματα που ήδη τρέχουν και μας απασχολούν είναι η
προώθηση των θεμάτων α) του Φορολογικού Νόμου, β) του Νέου Αναπτυξιακού
Νόμου και γ) της χωροθέτησης της περιοχής. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να έχουμε
συνεχή δυναμική παρουσία σε όλα τα φόρουμ και διοργανώσεις προκειμένου να
προασπίσουμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντα όχι μόνο των μελών μας αλλά
και

των

επιχειρήσεων

του

Νομού,

Αυτό

θα

καταστεί

ευκολότερο

και

αποτελεσματικότερο αν πετύχουμε πολυπληθέστερη συμμετοχή στον Σύνδεσμο, γι’
αυτό θα προσπαθήσουμε με μεγαλύτερο ζήλο για την διεύρυνση του Συνδέσμου.

Οινόφυτα 13 Μαΐου 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ν. Κουδούνης

