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ΤΗΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2010 -31/12/2010)

ΓΕΝΙΚΑ
Αξιότιμα μέλη,
Η δημοσιονομική κρίση στη χώρα κορυφώνεται και τα ίχνη της στη Βιομηχανία και
γενικότερα στις επιχειρήσεις είναι περισσότερο από εμφανής. Πολλές μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις είτε αναστέλλουν την λειτουργία τους, είτε στρέφονται σε
λιγότερο επώδυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε περιορίζουν δραστικά την
παραγωγή τους. Η ανεργία έχει ανέλθει σε ποσοστό που δικαίως προκαλεί ανησυχία
για την κοινωνική γαλήνη που είναι ιδιαίτερα αναγκαία για την αναμενόμενη
σταδιακή ανάπτυξη. Το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στερεί την κινητήρια δύναμη
από την επιχείρηση που αναγκάζεται να λειτουργεί κατά το κοινώς λεγόμενο, με το
σταγονόμετρο. Ευτυχείς είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει την
αδυναμία πληρωμής των πελατών τους ή την έχουν αντιμετωπίσει σε ανεκτό βαθμό.
Πέρυσι στη Γενική Συνέλευση κυριάρχησε τι θέμα της στρατηγικής του Συνδέσμου
έναντι των διαφόρων επιθέσεων που δεχόταν η Βιομηχανία και είχαμε αποφασίσει να
βγούμε στην Κοινωνία και να δουλέψουμε πάνω στο χτίσιμο του πραγματικού προφίλ
των επιχειρήσεων, της προβολής της Ε.Κ.Ε., και της Περιβαλλοντικής ευαισθησίας
που έχουν.
Προς τούτο ο Σύνδεσμος ήταν παρών σε όλες τις εκδηλώσεις, ημερίδες και δράσεις
και έκανε αισθητή την παρουσία του με παρουσίες παρουσιάσεις και

δημόσιες

τοποθετήσεις.
Θεωρούμε ότι η πρακτική του απέδωσε και προσέδωσε στον Σύνδεσμο ιδιαίτερο
κύρος και αποδοχή στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αλλά και στην
Κοινωνία.
Ακολουθούν μερικές χαρακτηριστικές θεματικές δράσεις του Συνδέσμου.

1. Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Πάρκο
Η εμπορική αποστολή στη Nanchang πρωτεύουσα της Επαρχίας Jianxi στη Κίνα,
οδήγησε στην δημιουργία του Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Πάρκου που
συνδιοργανώθηκε με την ΝΑΒ και το Επιμελητήριο της Βοιωτίας. Πρόκειται για
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ανάπτυξη κατάλληλoυ λογισμικού και με το οποίο όλες οι επιχειρήσεις του
Νομού μπορούν να χτίσουν όχι μόνο τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους αλλά
και ιστοσελίδες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού προφίλ με ίδια μέσα και με χαμηλό
κόστος. Η πρωτοπορία του έργου συνιστάται στο ότι αποτελεί ηλεκτρονική
διαδικτυακή

πλατφόρμα

αναζήτησης

Βοιωτικών

Επιχειρήσεων

κατά

προτεραιότητα. Είναι στα Ελληνικά, Αγγλικά και Κινέζικα. Ήδη το έργο όχι μόνο
έχει ολοκληρωθεί (έχουν εγγραφεί άνω από 350 εταιρείες) αλλά θα επεκταθεί σε
όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως αποφασίστηκε στην επίσκεψη της
Κινέζικης αντιπροσωπείας και την σύσκεψη που έγινε στην Λαμία στις
12Απριλίου 2011.

2. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Σε συνέχεια της προφορικής παρέμβασης που έγινε κατά την παρουσίαση των
αρχών και των στόχων του Ν.Α.Ν.από την τότε Υπουργό κυρία Λούκα Κατσέλη
στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν στις 20/04/2010, κάναμε έγγραφο υπόμνημα όταν
πλέον συντάχτηκε ο Νόμος. Βασικό στοιχείο της παρέμβασης αποτέλεσαν οι
θέσεις:
α) Της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισοδηματικής κατάταξης του
Νομού που στην ουσία αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη είτε των υφισταμένων
είτε νέων επιχειρήσεων του Νομού.
β) Της άμεσης ανάγκης θεσμοθετήσεως νέων Διοικητικών πρακτικών κατά την
αδεοδότηση υφισταμένων ή νέων επιχειρήσεων δεδομένου ότι σήμερα οι χρόνοι
εκδόσεων αδειών ανέρχονται σε 18-25 μήνες.
γ) Την αλλαγή του τρόπου προσδιορισμού του μεγέθους των μικρών μεσαίων και
μεγάλων επιχειρήσεων σε συνάρτηση του μεγέθους της συνδεδεμένης με αυτήν
επιχείρηση, τουλάχιστον στις περιπτώσεις, που η κρινόμενη δεν αποτελεί
συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας της μητρικής εταιρείας.

3. Περιβάλλον
Ο Σύνδεσμος, όπως είναι γνωστό σε όλους μας είχε την πρωτοβουλία σε
συνεργασία με το ΣΕΒ, και την ουσιαστική βοήθεια του, να δρομολογήσει λύση
στο από 20ετία χρονίζον θέμα των υγρών αποβλήτων που ταλανίζει τις
Βιομηχανίες της περιοχής. Η ανάγκη αυτή εντάθηκε μετά την έκδοση της
περιβόητης ΚΥΑ 20488/10 για τον Ασωπό.
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Η δράση αυτή ξεκίνησε τον Ιούνιο 2010. Έκτοτε έχουν γίνει πολλές συναντήσεις
και μεταξύ των μελών μας και κυρίως μεταξύ της ομάδας εργασίας του
Συνδέσμου και της αντίστοιχης ομάδας του ΥΠΕΚΑ.
Σήμερα είμαστε στη φάση της καταγραφής των επιχειρήσεων που θα
επιθυμούσαν να συμβληθούν με τον φορέα που θα αναλάβει την επιχειρηματική
πρωτοβουλία να αναπτύξει την απαιτούμενη ΕΕΛ, καθώς και τα ποσοτικά
δεδομένα των υγρών αποβλήτων, στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα
καθώς θα προσδιορίσουν την ελκυστικότητα των πιθανών πελατών για μια τέτοια
επένδυση. Πιστεύουμε ότι πριν το καλοκαίρι θα έχουμε μια σαφή ένδειξη για το
τι μέλλει γενέσθαι.

4. Χωροθέτηση - πολεοδόμηση
Επίκειται η συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Τανάγρας.
Έχει ολοκληρωθεί το πολεοδομικό σχέδιο του τέως Δήμου Σχηματαρίου και
επίκειται και το αντίστοιχο του τέως Δήμου Οινοφύτων και των λοιπών Δήμων
που αποτελούν το Δήμο Τανάγρας.
Είμαστε σε επαφή με την νέα Δημοτική Αρχή και έχουμε διαβεβαιώσεις για
πλήρη συνεργασία στο θέμα αυτό.
Σημειώνεται ότι ο καθορισμός χρήσεων γης είναι πολύ σημαντικός για την
χωροθέτηση της Βιομηχανίας και την δυνατότητα ανάπτυξης της.

5. Ενέργεια
Οι περισσότερες επιχειρήσεις στον άξονα Οινοφύτων – Σχηματαρίου – Θήβας
χρησιμοποιούν ήδη το Φ.Α. ως καύσιμο στην παραγωγική τους διαδικασία αντί
του Diesel και του υγραερίου, με σημαντική εξοικονόμηση πόρων και καλύτερες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο παρακολουθούμε με προσοχή την
επικείμενη εξέλιξη στην αγορά του Φ.Α. Όπως είναι γνωστό προκυρήσσεται
διαγωνισμός για την μεταβίβαση από την ΔΕΠΑ της εμπορίας του Φ.Α. σε
Ε.Π.Α. για την Στερεά Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή πιθανό να σημάνει σημαντική
αύξηση της τιμής του Φ.Α., όπως αυτό έχει ήδη γίνει με Ε.Π.Α. που ιδρύθηκαν
στην Αττική στην Θεσσαλονίκη και στην Θεσσαλία. Για το λόγο αυτό σε
συνεργασία με την ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας)
κάναμε παράλληλες παρεμβάσεις προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ κύριο Μανιάτη, με
αίτημα οι Βιομηχανικοί πελάτες της ΔΕΠΑ να παραμείνουν πελάτες της ΔΕΠΑ ή
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τουλάχιστον, εφόσον αποτελέσουν πελάτες της υπό ίδρυση ΕΠΑ να διατηρηθεί ο
ισχύον αλγόριθμος υπολογισμού της τιμής. Ο φόβος μας είναι ότι στις
περιπτώσεις αυτές οι ΕΠΑ προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες ενός
εκτεταμένου δικτύου κάλυψης όλων των διάσπαρτων οικισμών και πόλεων της
περιφέρειας θα προσπαθήσουν να επιρρίψουν το κόστος αυτό στους
υφισταμένους Βιομηχανικούς πελάτες.

6. Λοιπές δράσεις
 Προτείναμε με υπόμνημα μας προς τους Αντιπεριφερειάρχες Βοιωτίας και
Περιβάλλοντος και Βιομηχανία κκ Γεώργιο Μουλκιώτη και Νικόλαο
Μπέτσιο

την

παρακολουθήσεως

κατάργηση
μετρήσεων

των
και

πολυπληθέστατων
διακινήσεων

βιβλίων

περιβαλλοντικού

αντικειμένου με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία των
εταιρειών ή με τη χρήση εκτυπώσεων από το λογισμικό των μετρητικών
οργάνων. Στην σύσκεψη που έγινε για το λόγο αυτό διαπιστώσαμε
ειλικρινές ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του αιτήματος.
 Στην ίδια σύσκεψη τονίσαμε την ανάγκη αλλαγής όχι μόνο της νοοτροπίας
αλλά και των διαδικασιών και της πρακτικής

που ακολουθούν οι

Υπηρεσίες για τις αδειοδοτήσεις.
Η πρόταση μας είναι, η λειτουργούσα επιχείρηση, να περιβάλλεται με την
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που της ανήκει, λόγω της συνέπειας και
έχει επιδείξει σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ώστε να
αδειοδοτείται ευθύς αμέσως μόλις καταθέσει τον σχετικό φάκελο. Η δε
υπηρεσία να τον ελέγξει ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο σε
χρόνο που εκείνη κρίνει. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια οι κυρώσεις σε
περίπτωση ουσιαστικής παρέκκλισης να είναι αυστηρότατες.
Η πρόταση βρήκε εξαιρετικό ενδιαφέρον και εκκρεμεί να υποβάλλουμε το
σχετικό υπόμνημα.
 Κάναμε διάβημα για την μη επαναφορά της ζώνης των 600μ εκατέρωθεν
των Δημοσίων οδών σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, όπου
απαγορεύεται πάσης φύσεως δόμηση. Η παρέμβαση δυστυχώς δεν είχε το
αναμενόμενο αποτέλεσμα.
 Συμμετείχαμε στο 1ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχείρηση και την
Ανάπτυξη που έγινε στη Λειβαδιά στις 29 Μαΐου 2010 με ομιλία με τίτλο
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«ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». Το περιεχόμενο της ομιλίας αφορούσε κυρίως τις
δυσκολίες του σύγχρονου επιχειρείν, την έλλειψη υποδομών και σκέψεις
και προτάσεις για την ανάγκη ανάπτυξης των εξαγωγών, την ανάγκη
διαμορφώσεως

κατάλληλου

επιχειρηματικού

κλίματος

και

την

θεσμοθέτηση κινήτρων ανάπτυξής της επιχειρηματικότητας.
 Η παρουσία μας στην ημερίδα του ΤΕΕ στις 06/02/2010 για τις
«Προϋποθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης της περιοχής Οινοφύτων –
Σχηματαρίου» με ομιλία με τίτλο «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» στόχευσε στο
να καταδείξει τον πραγματικό ρόλο των Βιομηχανιών της περιοχής στην
Εθνική οικονομία στο να καταρρίψει, στο μέτρο του δυνατού, το μύθο ότι
ρυπαίνουν τον Ασωπό και ότι εν πάσει περιπτώσει παίρνουν όλα τα
απαιτούμενα μέτρα ώστε σταδιακά να

γίνουν πράσινες Βιομηχανίες.

Τέλος να διατυπώσει για μια ακόμα φορά την ανάγκη θεσμοθέτησης
Βιομηχανικής περιοχής με υποδομές και κίνητρα ανάπτυξης.

7. Στόχοι και προοπτικές
Επειδή η διοικητική δομή της χώρας ήδη άλλαξε, και έχουμε πλέον τη συγκέντρωση
των αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, είναι
πρόδηλο ότι πλέον ο Σύνδεσμος πρέπει να εναρμονισθεί, και να αλλάξει επωνυμία.
Προτείνεται η επωνυμία «Σ.Β.Σ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με λογότυπο το ήδη υπάρχον με μόνη
αλλαγή την τοποθέτηση του χάρτη της Στερεάς Ελλάδας.
Έτσι

η

απήχηση

το

κύρος

και

η

προβολή

του

Συνδέσμου

θα

είναι

αποτελεσματικότερη κατά τις Δημόσιες παρουσιάσεις και διεκδικήσεις και θα
επιτύχει ευκολότερα τους στόχους που είναι οι ακόλουθοι:
 Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλους Συνδέσμους και φορείς θα
ενδυναμώσει την ισχύ μας.
 Η προσέλκυση νέων μελών αποτελεί βασικό στόχο μας. Σημειώνεται ότι μετά
την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση είχαμε εγγραφή 8 νέων μελών, τους
οποίους καλοσωρίζουμε και ζητούμε την έγκριση από την Τακτική Γενική
Συνέλευση:
1) ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
2) ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ
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3) EXTRACO ΑΕ
4) ΣΙΔΜΑ ΑΕ
5) ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ
6) ELVAL COLOUR ΑΕ
7) ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
8) ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ
 Η αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα Forum είναι μόνιμη επιλογή.
 Κυρίαρχο θέμα στις προτεραιότητες μας πρέπει να είναι να τελεσφορήσει
η προσπάθεια ολοκλήρωσης του πραγματικά δύσκολου έργου της καταγραφής
της κρίσιμης μάζας υποψηφίων πελατών για την ΕΕΛ του Ασωπού ώστε να
είναι ελκυστική για τον επίδοξο επενδυτή.
 Τέλος βασικές παράλληλες προσπάθειες για την ίδρυση ΧΥΤΥ και ΧΥΤΕΑ.
Η επίλυση του θέματος θα προσδώσει στις επιχειρήσεις μας πρόσθετο
αδιαμφισβήτητο κύρος αξιοπιστία και περιβαλλοντική πιστοποίηση που είναι
απαραίτητη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Οινόφυτα 08 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νικόλαος Κουδούνης
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