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Βήμα ανάπτυξης στο Κέντρο της Ελλάδας

Συνέντευξη στον Λάµπρο Ρόδη

Νίκος Κουδούνης,
Πρόεδρος
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας (Σ.Β.Σ.Ε.)

«Πρέπει να δηµιουργήσουµε νέες
θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες»
Εκπρόσωπος του παραγωγικότερου
ιστού της χώρας, µεγάλων επιχειρήσεων
που έχουν έδρα τους τη Στερεά και
συµβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ
για όλη την Ελλάδα,ο Πρόεδρος του
Συνδέσµου
Βιοµηχανιών
Στερεάς
Ελλάδας κ. Νίκος Κουδούνης στηρίζει
και φέτος την 46η ΠΕΛ. Στήριγµα, όµως,
και για πολλά ακόµη «κοµµάτια» της
κοινωνικής δραστηριότητας των πέντε
Νοµών όπου και δραστηριοποιούνται
τα µέλη του, µε έµφαση στη νεολαία,
τη γνώση και µια αδιάλειπτη σχέση µε
το Πανεπιστήµιο της Περιφέρειάς µας.
κ. Κουδούνη, µια ακόµη ετήσια
επιχειρηµατική συνάντηση στη Στερεά
φέτος σε µια περίοδο δύσκολη και γεµάτη
ανασφάλεια. Είστε υπέρ της διατήρησης
αυτών των συναντήσεων, όπως η
Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας;
Η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα ναι.
Την τελική όμως απάντηση την δίνει η
αγορά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν κάθε φορά, γιατί αυτές είναι
που αποφασίζουν με βάση την ωφέλεια
που έχουν από την συμμετοχή τους και
αυτές είναι που βιώνουν τα τυχόν πενιχρά
αποτελέσματα μίας πολυέξοδης παρουσίας
σε τέτοιες εκδηλώσεις, Έτσι διαμορφώνεται

η συμμετοχή, το πλήθος της οποίας μαζί με
τον πραγματοποιούμενο όγκο συναλλαγών,
διαμορφώνουν τα στατιστικά μίας επιτυχούς
ή μη επιτυχούς εμπορικής διοργάνωσης.
Ασφαλώς δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε
ότι διανύουμε μία εποχή περιορισμένης
εμπορικής δραστηριότητας, με έντονα
τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της
ύφεσης, μέσα στην οποία και οι συμμετοχές
θα αναμένονταν περιορισμένες και ο
αναμενόμενος όγκος και το πλήθος των
συναλλαγών επίσης αναιμικός.
Εδώ πρέπει να τονισθεί ο σημαντικός
ρόλος και η βοήθεια της διοργάνωσης και
η αποτελεσματικότητά της να προσελκύσει
νέους επισκέπτες, νέους πελάτες, δηλαδή να
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ενισχύσει και να συμπληρώσει την εταιρική
προσπάθεια να αναδειχθούν νέα προϊόντα
και νέοι εκθέτες προκειμένου να επιτευχθεί
μεγέθυνση του κύκλου εργασιών, ιδιαίτερα
μάλιστα όταν προέρχεται από πελάτες
εξωτερικού που προωθούν την πολυπόθητη
εξωστρέφεια.
Η διατήρηση λοιπόν και η ανάπτυξη, κάτω
από αυτές τις συνθήκες των συναντήσεων
αυτών, είναι και απαραίτητη και χρήσιμη.
Εάν θα σας δινόταν η δυνατότητα κάτι να
αλλάξετε τι θα ήταν αυτό;
Γνωρίζω ότι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
είναι ένα πολύ σημαντικό επιχειρηματικό
γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών
της Περιφέρειας και της Χώρας. Δεν θα
αποτολμούσα λοιπόν χωρίς προηγούμενη
μελέτη και λεπτομερειακή προσέγγιση
των δεδομένων και των στατιστικών της
διοργάνωσης να εισηγηθώ οποιαδήποτε
αλλαγή, δεδομένου μάλιστα ότι κάτι τέτοιο
απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία.
Η Στερεά θεωρείτε ότι «σηκώνει»
περισσότερα από ένα µεγάλα
επιχειρηµατικά γεγονότα το χρόνο;
Έχω την γνώμη ότι η συχνότητα δεν
αποτελεί στοιχείο εξασφάλισης
περισσοτέρων ωφελημάτων. Οι εκθέσεις για
να είναι επιτυχείς πρέπει να έχουν πολύ καλή
προετοιμασία, πολύ καλό στήσιμο, εξαιρετική
παρουσίαση, τόσο της εταιρείας όσο και του
προϊόντος και αυτά συνεπάγονται σημαντικό
κόστος, με πιθανότατο αποτέλεσμα την
κόπωση και την μείωση του ενδιαφέροντος,
η οποία θα ακολουθήσει σε περίπτωση
περιορισμένης επιτυχίας. Έχω λοιπόν την
γνώμη και προτιμώ ο χρόνος που μεσολαβεί
μεταξύ δύο εκθέσεων να αξιοποιείται
από την επιχείρηση, για την εδραίωση
και οριστικοποίηση της τοποθέτησης του
προϊόντος στα «ράφια» των νέων πελατών
της.

Ως Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Στερεάς
Ελλάδας θα ενθαρρύνατε µια τέτοια
πρωτοβουλία ενδεχοµένως πιο κοντά
στην βιοµηχανική ζώνη Οινοφύτων –
Σχηµαταρίου; Ρωτώ, δηλαδή, υπάρχει
πιθανότητα να αναλάβετε πρωτοβουλίες
που µπορούν να συµβάλλουν στην
ανανέωση του επιχειρηµατικού
ενδιαφέροντος στην περιοχή µας;
Είναι σαφές, κύριε Ρόδη, ότι τέτοιες
προτάσεις είναι καλό να βασίζονται σε
προηγούμενη μελέτη και έρευνα της
αγοράς. Είναι καλό η έρευνα να στοχεύει
στο να καταδείξει τον κλάδο ή το εύρος
των κλάδων που θα παρουσιάσει και προς
ποίους, κατεξοχήν, θα απευθύνεται. Οι
εγκαταστάσεις που θα χρειασθούν και
η οργάνωσή τους αποτελούν σημαντικό
στοιχείο επιτυχίας. Ωστόσο κανένας δεν
μπορεί να αρνηθεί ότι τέτοιες πρωτοβουλίες
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο,
μπορούν να αναληφθούν.
Τα ζητήµατα περιβάλλοντος πιστεύετε ότι
έχουν «πάρει το δρόµο τους»
Ο Σύνδεσμος ως υπεύθυνος φορέας
εκπροσώπησης εταιρειών υψηλής στάθμης
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, δεν
περιορίσθηκε σε διακηρύξεις και εκδήλωση
προθέσεων. Επιδίωξε να μετατρέψει τη
βούληση σε αποτέλεσμα και την πρόθεση
σε πράξη.
Στόχος υψίστης προτεραιότητας σήμερα,
είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη
περιβαλλοντικών υποδομών στην λεκάνη
απορροής του Ασωπού ποταμού και κυρίως:
• Στην ανάπτυξη δικτύου υδροδότησης της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τανάγρας
για αστική και γενική χρήση με ασφαλές και
επαρκές νερό.
• Στην ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς και
κατασκευής Κεντρικής Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Στο πλαίσιο αυτό εργάζεται πυρετωδώς με
τις επιστημονικές του ομάδες που έχουν
συσταθεί και απαρτίζονται από στελέχη
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των εταιρειών μελών μας, σε συνεργασία
με τις αντίστοιχες ομάδες της Ειδικής
Γραμματείας Ελέγχων Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Δήμου Τανάγρας,
προκειμένου να εισηγηθούν λύσεις, όχι
μόνο στα ανωτέρω θέματα, αλλά και:
• Για τον καθορισμό χρήσεων γης και
την χωροθέτηση της Βιομηχανίας που
αποτελεί πάγια επιδίωξή της.
• Για την καταγραφή των μεταποιητικών
δραστηριοτήτων του Νομού Βοιωτίας και
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εκ της
λειτουργίας τους και τέλος
• Για την ενδυνάμωση των
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
Ήδη οι εργασίες των ομάδων έχουν
προχωρήσει σημαντικά το έργο τους
και επίκεινται προτάσεις Νομοθετικών
ρυθμίσεων για όλα τα ανωτέρω θέματα.
Ο Σ.Β.Σ.Ε. βλέπουµε έντονα να στηρίζει
και να συνδράµει την ακαδηµαϊκή
κοινότητα στη Στερεά. Μια συνεργασία η
οποία ποιο στόχο έχει;
Είναι αλήθεια ο ΣΒΣΕ στηρίζει την
Ακαδημαϊκή κοινότητα της Στερεάς
Ελλάδας με την οποία έχει αδιάλειπτη
επαφή. Ειδικότερα, είμαστε σε επαφή με
την Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ), του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας, που προωθεί την διασύνδεση του
Ιδρύματος με την παραγωγική διαδικασία
και την αγορά εργασίας. Στόχος μας είναι,
αφού προσδώσουμε θεσμική υπόσταση
στην συνεργασία δια της υπογραφής
σχετικού πρωτοκόλλου, να εργασθούμε για
να προωθήσουμε και την στελέχωση των
επιχειρήσεων με φοιτητές και αποφοίτους
του Ιδρύματος και τους λοιπούς στόχους.
Ο επιστημονικός προσανατολισμός του
Ιδρύματος, και ιδιαίτερα του τμήματος
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης,
προσφέρει την δυνατότητα ερευνητικών
συνεργασιών και εφαρμοσμένων πρακτικών
με την επιχειρηματική κοινότητα.
Σε προηγούμενη ερώτησή σας για το
κατά πόσο η Στερεά Ελλάδα «σηκώνει»

και άλλα παρόμοια οικονομικά γεγονότα,
η απάντησή μου ήταν ότι αυτό μπορεί να
απαντηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης
μελέτης, Ιδού λοιπόν ένα παράδειγμα
συνεργασίας του Ιδρύματος με την
Επιχειρηματική κοινότητα, την Τοπική και
την Περιφερειακή Διοίκηση.
Ολοκληρώνοντας, πώς µπορεί αυτός ο
τόπος να κρατήσει τα νιάτα του εδώ, στην
Ελλάδα;
Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει
να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας
και νέες ευκαιρίες για τους νέους. Οι
νέες ευκαιρίες αφορούν κατά κύριο λόγο
την ουσιαστική στήριξη της νεανικής
επιχειρηματικότητας, της παραγωγής νέων
προϊόντων και της παραγωγής προϊόντων
νέας τεχνολογίας. Έτσι η ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας δεν δίνει μόνο
απασχόληση στους νέους, αλλά τους
δίνει την ικανοποίηση και τη χαρά της
δημιουργίας.

